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  چكيده
هـاي    توان از تـنش     هاي گياهي سمي است و شور شدن خاك را مي           مقادير باالي سديم براي اكثريت گونه     

در اين مطالعه   . نمايد  اي تهديد مي    هاي گياه را در سطوح گسترده       اي به شمار آورد كه توانايي       غيرزيستي عمده 

فنولوژي، فاكتورهـاي     پارامترهاي رشد،  زني، برخي  بر سرعت و درصد جوانه     NaClهاي مختلف    تأثير غلظت 

هاي مختلف گياه    خاك، شناسايي اجتماعات گياهي و تفكيك جوامع رستني منطقه مورد مطالعه، تشريح اندام            

ــورزي  6در  ــه ش ، Halocnemum strobilaceum ،Salicolnia europaea ،Salsola turcomanica گون

Atriplex lentiformis ،Limonium reniforme ،Artemisia sieberi    همچنين  تعـداد كرومـوزوم و ميـزان ،

و هـالكنموم   در دو فـصل تابـستان و پـائيز در دو گونـه              ) پـرولين و گليـسين و بتـائين       (تجمع دو اسموليت    

  .ساليكورنيا در محيطي طبيعي يكسان مورد بررسي قرار گرفت

زني بذرها    داري بر جوانه     معني اثر NaClهاي مختلف     دهد كه غلظت    نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      

  .يابد زني افزايش مي زني بذرها كاهش و زمان الزم براي جوانه دارد به طوري كه با افزايش شوري، جوانه

نتايج مربوط به درصد آب، درصد خاكستر و درصد ماده آلي نـشان داد كـه گياهـان فـوق در مقايـسه بـا                         

العات فنولوژي حاكي از آن است كـه گياهـان مـورد مطالعـه              مط. دهند  داري را نشان مي     يكديگر تفاوت معني  

    .باشند داراي رويش مناسبتري در فصل گرم مي

هـاي مـورد مطالعـه در         دهد كه خاك منطقه جزء خاكهاي شور و گونه          پارامترهاي به دست آمده نشان مي     

هـايي بـا      مدتاً در خاك   و ع  8-33/7بين   pHمحدوده  . رويش دارند سيلتي رس لومي    تا    لوم خاكهايي با بافت  

pH    گونه تشخيص داده شده و در ميان گياهـان          34آوري گياهان در مجموع       بر اساس جمع  . قرار دارند قليايي 

  .باشند ترين شكل زيستي مي ها فراوان اين منطقه تروفيت
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ي هـا   پوشش گياهي اين منطقه به روش براون بالنكه مورد مطالعـه قـرار گرفـت و تجزيـه و تحليـل داده                     

) analysis factorielle correspondance(هاي عامـل    و تحليل ارتباط شناختي گياهي به روش تجزيه جامعه

هـاي   بـا اسـتفاده از برنامـه   ) classification ascendant hierchique(بندي سلسله مراتـب باالرونـده    و طبقه

  .داده شد جامعه گياهي تشخيص 11مجموع  اي انافيتو انجام گرفت كه در رايانه

هاي مربوط   هاي مختلف گياهان برداشت شده از محيط طبيعي نشانگر سازش          نتايج مربوط به تشريح اندام    

.  گونه گياه مورد مطالعه همراه بوده اسـت        6به شوري بود كه با كم شدن تعداد سلولهاي پوست ريشه در هر              

  .هده استدر ساختار برگ كركهاي ترشحي و غدد ترشحي و غدد بادكنكي قابل مشا

و سـاليكورنيا بـوده     هـالكنموم   هاي مشاهده شده كروموزوم در هسته سلول ريشه دو گياه             از ديگر بررسي  

در دو گيري مقدار پـرولين و گليـسين بتـائين     همچنين اندازه. باشد  عدد مي18است كه تعداد كروموزوم آنها      

 باالترين سطح خود     بتائين در فصل پاييز به     و مقدار گليسين   تابستاندر فصل   نشان داد كه مقدار پرولين      گياه  

  .باشد  مربوط به بخش هوايي گياه ميها ترسد كه حداكثر مقدار اين اسمولي مي
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  پيشگفتار
 فاكتورهـايي   رينخشكي، شـوري از مهمتـ     مثل  غير زيستي   هاي    زاي محيطي مخصوصاً تنش     شرايط تنش 

  .)Boyer ،1982؛ Owens ،2001 (ندشو هستند كه باعث كاهش محصوالت كشاورزي در جهان مي

ن هستند كه از نظر اقتصادي بتوان از آنها محـصول           آهان شورتر از    جميليونها هكتار از اراضي در سراسر       

 دهند  بيشتري حاصلخيزي خود را از دست مي      هاي    هر سال در نتيجه انباشته شدن نمك، زمين       . به دست آورد  

  ).1381آباد،  حيدري شريف(

بسيار حائز اهميت است، امروزه شوري خاك يكي از مهمترين عوامل محدود            هاي      جنبه مسئله شوري از  

  .)Owens ،2001 (شود امل ميشاراضي آبي دنيا را   درصد50كننده كشت محصوالت بوده و بيش ار 

در اين منـاطق ريـزش بـاران    . شود مسائل شوري در كشاورزي محدود به نقاط خشك و نيمه خشك مي           

 درصد سطح كـل زمـين را تـشكيل          25اينگونه مناطق   . باشد   گياه كافي نمي   هشينمكها از منطقه ر   براي انتقال   

  ).1380 ،جعفري (دهند مي

و  شور به خصوص كلريد سديم اسـت      هاي    وسيعي از كشور ما در سيطره خاك      هاي    از آنجائي كه بخش   

فراوانـي  هـاي    هستند و فوايد و بهر هايي ه   با توجه به تنوع گياهان هالوفيت كه قادر به زيست در چنين محيط            

آيد بدين علت توجه به اين موضوع، از اهميـت زيـادي              ني در اينگونه مناطق حاصل مي     از كشت چنين گياها   

  .)1373حسيني،  (برخوردار بوده است

هـاي    ايـن گـروه سـازگاري    .ها گياهاني هستند كه توانايي رشد و تكثير در شرايط شور را دارند  هالوفيت

ن ميـان توانـايي آنهـا در        يـ در ا . كنـد   ور تسهيل مي  شهاي     لوژيكي زيادي دارند كه بقاء آنها را در محيط        فيزيو

  . دهد تا آب را عليرغم وجود نمك فراوان در خاك جذب كند كاهش تنش اسمزي به گياه اجازه مي
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هـا   ره نمـك لـوژي، از طريـق جـذب و ذخيـ    سمزي در نتيجه انجام اعمال فيزيويل ادبراي اين گياهان تع 

 ،بندي تركيبات يـوني     ها براي ذخيره وكده     توانايي بسياري از هالوفيت   . گيرد  وتوليد مواد اسموليت صورت مي    

هاي   اورزي در خاك  ش در خاك باشند، اين گياهان را براي ك        Maxهاي     ظتحتي وقتي كه اين تركيبات در غل      

  .)Khan ،2003 (سازد شور مناسب مي

حـدود   .انـد   و هوايي متنوعي از منطقه توندرا تا شرايط بيابـاني گـسترده شـده             ها در شرايط آب       هالوفيت

دور از دريـا وجـود      هـاي     ساحلي شور و بيابـان    هاي     در محيط ) اي، درختي   علفي، بوته ( گونه هالوفيت    2500

ز انـواع  متنـوع ا هـاي   گياهي با رفتارهاي     و شامل انواع گوناگوني از رده     ) 1986  و همكاران،  Flowers(دارند  

  .رويند زارها مي شور و بيشههاي  زي تا انواعي كه در مرداب كيشخ

ها پتانسيل مهمي براي مصارف علوفه، سوخت، چوب، خمير كاغذ و توليد فيبر را بـا خـود بـه                      هالوفيت

  ).2000  و همكاران، Lieth (ه دارندامره

قليـايي، نمكـي، معـادن بـي        هـاي     كتوانند به منظور احياء زمين و تثبيت مناطق ساحلي، خا           همچنين مي 

  .)Koyro ،2003(سطحي و غيره مورد استفاده قرار گيرند هاي  مصرف، خاك

ورمان كه بخش   شبنابراين ضروري است با توجه به سطوح نگران كننده رو به گسترش اراضي شور در ك               

رفـع ايـن      در جهـت   منابع طبيعي را اشغال كرده است     هاي     قابل توجهي از مناطق مستعد كشاورزي و عرصه       

هـاي      مكـانيزم  بعضل جدي با شناخت كافي از علل و عوامل ايجاد شوري و روابط آنها نـسبت بـه انتخـا                   م

منطقي اقدام كرد و مسئله شوري در ارتباط با گياهان شورپسند بيشتر مورد توجـه               هاي    مناسب و اتخاذ روش   

  .قرار گيرد و با اين پديده برخورد جدي به عمل آيد
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  اف پژوهشاهد

  
هاي ايران به ويـژه از نظـر تـشريحي و             نظربه اينكه كار تحقيقاتي قابل توجهي در زمينه هالوفيت        

نظر مورد توجه قرار گرفته است        برون از اين نقطه     اينچه گياهان منطقه     انجام نشده است،   شناسي  جامعه

  :كه موارد مورد مطالعه در اين پژوهش شامل

  مطالعه؛هالوفيت و تفكيك جوامع رستني منطقه مورد  شناسايي اجتماعات گياهي -1

زني بذرها، تعيين دوره رويشي از طريـق مطالعـات فنولـوژيكي     بررسي آناتومي و مورفولوژي، جوانه     -2

   گونه هالوفيت منطقه مطالعه؛6در 

نـه  در دو گو  بررسي تعداد كروموزوم و تعيين تغييرات فصلي دو اسموليت پرولين و گليسبن بتـائين                -3

  .انتخابي منطقه مورد مطالعه

  

  

  


