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Background and objectives: Most saline areas where plants do not have 

suitable conditions for growth are exposed to soil erosion and 

desertification. Plant species that are highly resistant to drought and salinity 

can be cultivated in these areas. These plants can prevent soil erosion. 

Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of 

planting date and salinity on the biological stability of Salicornia persica 

against fine dust stress. 

 
Materials and methods:  This experiment was performed as a factorial 
split in a randomized complete block design with three replications during 

the growing season 2019-2020 in the research farm of the college of 

Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran. Factors tested included: 

three planting dates: April 1, April 6, April 31 as the main plots, fine dust 

agent at three levels (control (without applying fine dust), spreading fine 

dust on the plant for 5 days and 10 days), to Sub-plots were considered in 

two separate areas: saline area (area one with the salinity of 7.55 dS/m) and 

non-saline area (area two with the salinity of 2.8 dS/m). The accesion used 

in this experiment was Salicornia from central platuea accesion. 

 

Results: The results showed that fine dust treatment and planting date had 

a significant effect on all traits. The highest membrane stability in zones 
one and two on first planting date in the control treatment was obtained 

with an average of 79 and 78%, respectively. The highest chlorophyll-a in 

zones one and two were obtained on the second planting date in the control 

treatment (without application of fine dust) with an average of 76.2 and 

77.6 mg per leaf fresh weight, respectively. The highest amount of 

chlorophyll b in zones one and two was obtained on the second planting 

date in the control treatment (without the application of fine dust) with an 

average of 58 and 59 mg.g-1 fresh weight, respectively. Comparison of the 

mean data in region one showed that the highest percentage of relative leaf 

moisture on the first planting date in non-stress conditions (with an average 

of 81%) and in region two (salinity 2.8) on the second planting date in the 
control treatment (Without the application of fine dust) with an average of 
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80%. The highest and lowest  Salicornia plant height were obtained on the 

second planting date in the control treatment (without application of fine 
dust) in zone one with an average of 60 cm and the second planting date on 

the third planting date in the ten-day treatment with a mean of 18 cm, 

respectively. The highest wet and dry forage yields were observed in zones 

one and two on the second planting date in the control treatment (without 

application of fine dust) with an average of 218, 9.8, and 107, 77 g plant-1, 

respectively. 

 

Conclusion: The results showed that Salicornia performed better in saline 

soil. On the other hand, the study of traits showed that the planting date 

could increase the resistance of Salicornia to fine dust stress because in the 

second planting date, the percentage of reduction in all traits was less than 
the first and third planting dates. Among the agronomic factors, planting 

time is one of the most important factors determining plant yield. The 

planting date for each species in a particular area should be considered 

according to the ambient temperature and soil at the time of planting and 

also based on the fact that the plant does not interfere with flowering at 

high temperatures. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی -کامل علمیمقاله 

 
     21/08/1400: افتیدر خیتار

     05/12/1400: شیرایو خیتار

 14/12/1400: رشیپذ خیتار
 
  های کلیدی: واژه
 ییزا ابانیب

 یاهیگ پوشش

 خاک شیفرسا

 تیهالوف

در معدر  پدیدده    تر مناطق شور که گیاهان شرایط مناسب جهت رشد را ندارندد،  بیش سابقه و هدف:

مقاوم به خشکی و شدوری در ایدم منداطق     های گیاهی کاشت گونهزایی هستند.  فرسایش خاک و بیابان

تدثییر تداریخ کاشدت و    بنابرایم، هدف اصلی ایم پژوهش بررسی تواند از ایم پدیده جلوگیری کرد.  می

 بود. ریزگردتنش  برابر( در persica Salicorniaپایداری زیستی سالیکورنیا )شوری بر 
 

های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو  ایم آزمایش به صورت کرت  ها: مواد و روش

 مدورد  در شهرسدتان پاکدشدت انجدام شدد. فاکتورهدای      1399-1398مکان و سه تکرار در سال زراعی 

 اصدلی،  هدای  کدرت  فروردیم به عنوان 31فروردیم، 15 یک فروردیم، کاشت تاریخ سه شامل، آزمایش

روز(،  10و  5به مدت  پخش ریزگرد روی گیاهعامل ریزگرد در سه سطح )شاهد )بدون اعمال ریزگرد(، 

دسی زیمنس بر متر(  58/7در دو منطقه مجزا: منطقه شور )منطقه یک با شوری  فرعی های کرت به عنوان

توده مورد اسدتااده  گرفته شدند.  نظر دسی زیمنس بر متر( در 8/2و منطقه غیرشور )منطقه دو با شوری 

 در ایم آزمایش، توده یزد بود.
 

طوری  داری داشت. بهتیمار ریزگرد و تاریخ کاشت بر تمامی صاات ایر معنینتایج نشان داد که  ها: یافته

تریم پایداری غشا در منطقه شور و غیرشور در تاریخ کاشت اول در تیمار شاهد به ترتیدب بدا    که بیش

در منطقه شور و غیرشور در تداریخ کاشدت    aتریم کلروفیل  دست آمد. بیش درصد به 78و  79میانگیم 

گرم بر وزن تر بدر    میلی 6/77و  2/76دوم در تیمار شاهد )بدون اعمال ریزگرد( به ترتیب با میانگیم 

تاریخ کاشت دوم در تیمار شداهد   شور و غیرشور در منطقهدر  bتریم میزان کلروفیل  بیشدست آمد.  به

مقایسده  . دسدت آمدد   گرم در گرم وزن تدر بده   میلی 59و  58با میانگیم به ترتیب )بدون اعمال ریزگرد( 

در تاریخ کاشت اول در تریم درصد رطوبت نسبی بر   بیشنشان داد که در منطقه شور  هامیانگیم داده

دسی زیمنس بر متر(  8/2و در منطقه غیرشور )با شوری درصد(  81شرایط بدون اعمال تنش )با میانگیم 

تریم و  دست آمد. بیش درصد به 80در تاریخ کاشت دوم در تیمار شاهد )بدون اعمال ریزگرد( با میانگیم 

الیکورنیا نیز به ترتیب در تاریخ کاشت دوم در تیمار شاهد )بدون اعمال ریزگرد( تریم ارتااع گیاه س کم

متر و در منطقه دو در تاریخ کاشدت سدوم در تیمدار ده روز اعمدال     سانتی 60در منطقه شور با میانگیم 

تریم عملکرد تر و خشک علوفه نیز در منطقه شدور و   متر حاصل شد. بیشسانتی 18ریزگرد با میانگیم 
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و  8/9، 218غیرشور در تاریخ کاشت دوم در تیمار شاهد )بدون اعمال ریزگرد( به ترتیدب بدا میدانگیم    

 گرم در بوته مشاهده شد.  77، 107
 

که سالیکورنیا در منطقه شدور عملکدرد بهتدری    دست آمده مشخص شد  با توجه به نتایج به گیری:نتیجه

از طرفی، بررسی صاات نشان داد که تاریخ کاشت تاییر مهمی بر پایداری و مقاومت زیستی گیاه  داشت.

در برابر تنش ریزگرد در سالیکورنیا داشت. چرا که در تاریخ کاشت دوم درصد کاهش در کلیه صداات  

عوامدل   تدریم  در بیم عوامل به زراعی، زمان کاشت یکی از مهدم تر از تاریخ کاشت اول و سوم بود.  کم

کننده عملکرد گیاهان است. تاریخ کاشت برای هر گونه در یک منطقه خاص باید با توجه به دمای  تعییم

محیط و خاک در هنگام کاشت و همچنیم بر مبنای عدم تداخل گلدهی گیاه به درجه حرارت باال در نظر 

 . گرفته شود 
 

 یداریپا بر یشور و کاشت خیتار ریتثی(. 1401) .ع.غی، اکبر .،م د،یجاو یقربان .،ای، داد اله ا.، ،یسلطان ،.س ،پور یعالاستناد: 

 . 187-204(، 1) 15، تولید گیاهان زراعی . زگردیر تنش برابر در (persica Salicornia) ایکورنیسال یستیز
 

                                                                                     DOI: 10.22069/EJCP.2022.19675.2465 

                          نویسندگان. ©                گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:       
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 مقدمه

 تثییر تحت جهان هایخشکی از چهارم یک از بیش

تدریم   یکدی از مهدم   مسدلله  ایدم  .باشدند زایی می بیابان

مناطق شور کده  شود. میمحسوب  21های قرن  چالش

در  تدر  بدیش  گیاهان شرایط مناسب جهت رشد ندارند،

زایدی هسدتند.    معر  پدیده فرسایش خداک و بیابدان  

تریم منابع تولید  مهمتوان گات ایم مناطق  بنابرایم، می

بدیم رفدتم پوشدش گیداهی     از  (.34)هسدتند   ریزگرد

رطوبت را از سطح خاک خارج کرده و باعث خشدک  

شود؛ کاهش رطوبت، نبدود   شدن و فرسایش خاک می

شش گیاهی و تخریب خاک سدبب افدزایش درجده    پو

حرارت منطقه مذکور نسبت به مناطق مجاور خواهدد  

شد و شرایط الزم برای شدت یافتم باد را ایجاد کرده 

و ایم امر سبب تشکیل پدیدده ریزگدرد خواهدد شدد     

کدده  مطلددب اسددتگویددای ایددم  تحقیقددات (.9، 14)

در منداطق   ،وقوع طوفان گدرد و غبدار   درصد باالتریم

روز در  80-60بسیار خشک با زمیم بددون پوشدش )  

ای  سال(، پس از آن منداطق بدا پوشدش گیاهدان بوتده     

روز  4-2زارهدا )  روز در سال( و سپس چمم 20-30)

  (.3باشد ) در سال( می

 سدال  چندد  در افتداده  اتااق غبار و گرد هایطوفان

 انددازه  غلظدت،  مانند هایی ویژگی نظر از ایران در اخیر

 قبلدی  مشدابه  مدوارد  از زمانی دوره تداوم و معلق ذرات

 ساالنه متوسط معموالً گذشته در که طوری .است متمایز

 حاضر حال در ولی بود، تر کم یا روز 15 حدود رخداد

. شدود  مدی  گدزارش  هدم  تدر  بیش یا و روز 100 حد در

 از مناطقی به محدود ابتدا هم تثییر تحت منطقه وسعت

 بده  اخیدر  هدای  سدال  در ولدی  بود، بوشهر و خوزستان

 و کشدور  غدرب  شدمال  و غدرب،  غرب، جنوب مناطق

 حاضر حال در .است کرده پیدا گسترش مرکزی مناطق

 تحدت  متااوت، های ضعف و شدت با کشور استان 22

 وقدوع  ،عالوه بدر ایدم   (.6دارند ) قرار پدیده ایم تثییر

در چند سال اخیدر در فصدل زمسدتان هدم      گرد پدیده

 محددود  سدال  گدرم  فصل به گزارش شده است و تنها

 دهد می نشان غباری و گرد هایگروه بررسی. دوشنمی

 شده گزارش غبار و گرد پدیده درصد 98 از تر بیش که

شددت متوسدط    بدا  وزشدی  غبار و گرد هایگروه وجز

ویددژه در تیرمدداه دارای  بده اسدت و در فصددول گددرم و  

تحقیقات  (.15)را داشته است یم فراوانی وقوع تر بیش

های گیاهی در کداهش   زیادی در مورد استااده از گونه

ای در مناطق مختلدف   های ذره ریزگرد و حذف آالینده

مورفولدوژی  . (29، 25، 18، 8است )جهان انجام شده 

تواندد گدرد و غبدار     ها تا حد زیادی مدی  و سطح بر 

موجدود در هددوا را جددذب کنددد و از انتشددار ریزگددرد  

. اما، تحقیقاتی کده منجدر بده    (18، 12) جلوگیری کند

عدم تولید ریزگرد باشد بسیار محدود است. بندابرایم،  

های گیداهی در کدانون    کاشت گونهتوان با تاکید بر  می

از فرسایش خاک و تولید ریزگرد جلوگیری ریزگردها 

ایدم  و کارآمدد در   اما اعمدال مددیریت صدحیح   کرد. 

از فهرسدت   دقیدق  شدناخت ، مسدتلزم داشدتم   منداطق 

منطقه  هر در موجود منابع بالقوه توان، گیاهی های گونه

در ایدم منداطق    هدا  ایدم گونده   سدازگاری  هایشیوه و

های گیاهی پرکدابرد در  تریم گونه (. عمده13) باشد می

های مقاوم  گونهمستعد فرسایش بادی، بیابانی و مناطق 

هدای   به خشکی و شدوری اسدت. در ایدم بدیم گونده     

مرتعی هالوفیت از جمله سالیکورنیا قادر بده رشدد در   

طور گسدترده در مراتدع بیابدانی     به ایم مناطق هستند و

 رشد خوبی دارند.ایران 

از خدددانواده  (persica Salicornia)سدددالیکورنیا 

  و طایادددددددده (Chenopodiacea) اسدددددددداناجیان

Salicornioideae سداله   دار و یدک  گیاهی شورزی، آب

زارها، سواحل  باشد. رویشگاه طبیعی ایم گیاه نمک می

های شور اروپا، جنوب آسدیا،  ها و مردابدریا، باتالق

 بدذرهای (. 30) شامل آمریکا و جندوب آفریقدا اسدت   

درصددد  35درصددد روغددم و   30سددالیکورنیا دارای 

باشدند. روغدم   درصد نمدک مدی   3از  تر کمپروتلیم و 
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 درصددد لینوللیددک و لینولنیددک  75سددالیکورنیا دارای 

باشد. اسدیدهای آمینده کدل بدر ، سداقه و ریشده        می

گرم در صد گدرم  6/1و  5/1 ،2/1ترتیب  بهسالیکورنیا 

گلوتامیددک و اسددید هددای غالددب اسددید و اسددید آمیندده

آسپارتیک، لوسیم و ایزولوسیم است. عناصر سددیم،  

پتاسیم و کلسیم از مواد معدنی غالب در بر ، ریشه و 

ساقه ایم گیاه بوده و ساقه و ریشه نیز دارای پدروتلیم  

 با اسدتقرار  است ایم گیاه قادر .(21باشد )و چربی می

 یدک  ایجداد  بدر  عدالوه  شور، های خاک در خود سریع

ای  یک گیاه علوفه عنوان به عمر کوتاه محافظتی پوشش

شود. تاکنون کشورهای مکزیک، هندد، اریتدره،    معرفی

آمیزی کشت عربستان سعودی و امارات بطور موفقیت

 (.33اند )سالیکورنیا را انجام داده

توانسدته تدا   تحقیقات نشدان داده کده سدالیکورنیا    

میلی موالر را در مرحله رویشدی تحمدل    600شوری 

هدای   (. ایم گونه هالوفیت با توجه به ویژگدی 22کند )

ای  یک گیاه مهدم علوفده  تواند  میمنحصر به فرد خود 

بدرد   بدا پدیش  و  شدود های خشدک محسدوب    در زمیم

و  شددورتحقیقدات در ایدم زمیندده بسدیاری از اراضدی     

اندد بده    یزرع رها شدهصورت لم که به مستعد فرسایش

تعیدیم   ،. امدا از طرفدی  کشت ایم گیاه اختصاص یابند

تریم تاریخ کاشت یعنی تعییم زمانی که رشدد   مناسب

تریم هماهنگی را با عوامل  رویشی و زایشی گیاه بیش

تر با شرایط نامسداعد محیطدی    اقلیمی داشته و گیاه کم

تریم عوامل مددیریتی مدریر    کی از مهمی ،رو شود روبه

 ر برابددرد کشددت موفددق گیدداه و پایددداری زیسددتی  در

(. بنابرایم، هددف اصدلی   24های محیطی است ) تنش

تثییر تاریخ کاشدت و شدوری بدر    ایم پژوهش بررسی 

 بود. تنش ریزگرد برابرپایداری زیستی سالیکورنیا در 

 

 هاروشمواد و 
در  هدای خدرد شدده    کرتایم آزمایش به صورت 

)دو  دو مکدان  قالب طدرح بلدوک کامدل تصدادفی در    

-1398 سه تکرار در سال زراعی وآزمایش جداگانه( 

یک )منطقه در مزرعه آموزشی پژوهشی شماره  1399

شور( )با مشخصات موجود در شور( و دو )منطقه غیر

پردیس ابوریحان دانشگاه تهدران واقدع در   (، 1جدول 

درجده و   35 عر  جغرافیدایی  باشهرستان پاکدشت 

 36 درجده و  51دقیقه شمالی و طول جغرافیدایی   28

آندالیز  الزم به ذکدر اسدت کده    . انجام شددقیقه شرقی 

جداگانده انجدام    شور()شور و غیرها در دو منطقه  داده

 شد.

 وجدز بندی اقلیمدی دومدارتم    ایم منطقه طبق طبقه

شدود کده در آن میدانگیم     مناطق خشک محسوب مدی 

متر، دمدای متوسدط سداالنه     میلی 141بارندگی سالیانه 

گراد و متوسط ارتااع از سطح دریدا   درجه سانتی 6/15

 مددورد . فاکتورهددایمتددر اسددت 1020در آن حدددود 

 15 یدک فدروردیم،   کاشدت  تاریخ سه شامل، آزمایش

 اصدلی،  هدای  کدرت  فروردیم به عندوان  31 فروردیم،

عامددل ریزگددرد در سدده سددطح شدداهد )بدددون اعمددال 

روز و  5بده مددت    پخش ریزگرد روی گیاهریزگرد(، 

 در دو منطقده مجدزا   فرعی های کرت عنوان روز، به 10

 58/7منطقدده شددور )منطقدده یددک( بددا شددوری  شددامل

زیمنس بر متر و منطقه غیرشدور )منطقده دو( بدا     دسی

گرفتده شددند.    نظر زیمنس بر متر در سید 8/2شوری 

توده مورد استااده در ایدم آزمدایش، تدوده یدزد بدود.      

تهیده   کاشت شامل آزمدایش خداک مزرعده و    عملیات

بستر شامل شخم، دیسک و تسطیح بود. بعد از آمداده  

های کدوچکی   کردن زمیم، در دو طرف هر پشته حاره

متدر از   سدانتی  20متر به فاصدله   سانتی 2تا  1به عمق 

همدیگر ایجاد کرده و داخل هر حاره جهت اطمیندان  

 20یابی به تراکم مطلدوب )  زنی بذور و دست از جوانه

چند بذر قرار داده شدد. انددازه هدر    بوته در متر مربع( 

( در نظدر گرفتده شدد.    2×3مترمربدع )  6کرت فرعدی  

بالفاصله بعد از اتمام عملیات کشت در تاریخ کاشت 

فرودیم(،  31فروردیم و  15مورد نظر )یک فروردیم، 
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الزم به ذکدر اسدت در طدول فصدل      .آبیاری انجام شد

صورت پایده و یدا سدرک در     هرشد هیچ گونه کودی ب

 زرعه استااده نشد. م

فضدایی   ،بده منظدور ریزگردپاشدی روی گیاهدان    

مکعبی از جنس پالستیک شااف به ابعداد هدر کدرت    

ساخته شد و در زمان اعمال تنش روی هر کرت قرار 

گرفت. جهت اعمال ریزگرد، ابتدا خاک را مورد نظدر  

 600الک کرده تا ابعاد ذرات ریزگرد بده   25را با مش 

گرم در مترمکعب(، سپس حجدم   6/0میکرون برسند )

را حساب و میزان خاک مورد نیاز محاسبه شد و  کرت

با استااده از دستگاه تونل باد )مدل اختصاصی( تدنش  

الزم بده ذکدر اسدت نمونده خداک       ریزگرد اعمال شد.

طور تصدادفی از منطقده شدور     هجهت اعمال ریزگرد ب

زمان غباردهی به گیاهان طبق آمار وقدوع  انتخاب شد. 

 1399سدال   تیرمداه  اوایدل در در استان تهران یزگرد ر

انجام شد. دستگاه تولید ریزگرد دارای یک موتدور بدا   

مکعب و یک لوله خروجدی بدا   متر 800 قدرت دمنده

 5/1متر و طول  سانتی 30×30مقطع عرضی در حدود 

متدر سداخته    میلدی  2متر که با ورق فلزی به ضخامت 

مسیر جریان شده است خاک از قسمت ورودی داخل 

شود. گیرد و از خروجی دستگاه خارج میباد قرار می

 های گیاهی ندام بدرده در  گونه اعمال ریزگرد، در زمان

تدداریخ کاشددت اول )یددک فددروردیم( بدده ده درصددد  

 15ولدی تداریخ کاشدت دوم )    ،دهدی رفتده بودندد    گل

فددروردیم( در مرحلدده رشددد  30فددروردیم( و سددوم )

در اعمدال ریزگدرد،    رویشی بودندد. یدک مداه بعدد از    

گیدری   ری در جهدت انددازه  ابدرد  نمونه 1399مردادماه 

بده   محتوای کلروفیلصاات انجام شد. برای محاسبه، 

، سنجش پراکسیداسیون لیپیدهای (1949) روش آرنون

ی امحتدو  ،(2009) و همکداران  به روش یادیریم غشا

، از (1990) به روش ریچی و همکاران نسبی آب بر 

و صدداات مددورد نظددر  بوتدده انتخدداب  2هددر کددرت 

گیددری  جهدت اندددازه  .(26، 32، 4) گیددری شددد انددازه 

به مساحت ، تر و خشک و ارتااع گیاه عملکرد علوفه

 از هر کرت فرعی محاسبه و توزیم شد. مربعمتر 2

 
 .خصوصیات خاک مزرعه قبل از آزمایش -1جدول 

Table 1- Soil properties before the start of experiment. 

 خصوصیات خاک منطقه غیرشور )منطقه دو(

Soil characteristics of the non-saline 

area (farm 2) 

 خصوصیات خاک منطقه شور )منطقه یک(

Soil characteristics of  the saline 

area (farm 1) 

 خصوصیات

Properties 

2.8 7.57 
متر(هدایت الکتریکی )دسی زیمنس بر   

EC (dS.m-1) 

7.1 8.21 
 اسیدیته

pH 

0.07 0.14 
 نیتروژن قابل جذب )درصد(

Soluble nitrogen  (%) 

70 79 
گرم بر کیلوگرم( فسار قابل جذب )میلی  

Soluble phosphorus  (mg/kg) 

700 732 
گرم بر کیلوگرم( پتاسیم قابل جذب )میلی  

Soluble potassium (mg/kg) 

15.2 28 
)درصد(رس   

Clay (%) 

46.6 50 
 سیلیت )درصد(

Silt (%) 

28.2 22 
 شم )درصد(

Sand (%) 

 شنی –لومی 

Loamy- sand 

 رسی -لومی

Loamy-Clay 

 بافت خاک

Texture (%) 
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 و پژوهش ایم از حاصل های داده تحلیل و تجزیه

 SAS افزار نرم از استااده با همبستگی ضرایب محاسبه

 بده  نیز ها میانگیم مقایسه. گرفت ( صورت2/9)نسخه 

تعیدیم   درصدد  5خطای  احتمال سطح در LSD روش

 Excel افدزار  ندرم  از نیدز  نمودارها رسم جهت. گردید

 شد.  استااده

 

 نتایج و بحث

تجزیده واریدانس حاصدل از    : پایداری غشای سلولی

تداریخ   و ریزگردها نشان داد که ایرات ساده تیمار  داده

تداریخ   ایر متقابلو سطح آماری یک درصد  کاشت در

دار شددد  معنددیدر هددر دو منطقدده کاشددت در ریزگددرد 

گیری پایداری غشا سلولی، شاخصی  اندازه(. 2)جدول 

گیری میزان آسدیب اکسایشدی وارد شدده بده      از اندازه

یم پایداری غشای سدلولی  تر بیش سلول است. یغشا

در تاریخ کاشت اول و در تیمار شاهد )بددون اعمدال   

درصد حاصدل   79منطقه شور با میانگیم در ریزگرد( 

شد. امدا ایدم صدات بدا افدزایش تعدداد روز اعمدال        

کده   طوریریزگرد در هر سه تاریخ کاهش پیدا کرد. به

 10ترتیب در تاریخ کاشت اول، در تیمار  بهایم کاهش 

دوم  تداریخ کاشدت   در ،درصد 16اعمال ریزگرد  روز

. ودبد  درصدد  12 درصد و در تاریخ کاشدت سدوم   13

 3/59یم پایدداری غشدا بدا میدانگیم     تدر  کدم  ،همچنیم

حاصل شد. در ایم منطقه نیز بدا   شوردرصد در منطقه 

اعمال ریزگرد پایدداری غشدا نیدز کداهش پیددا کدرد       

روز  10در تداریخ کاشدت اول، در تیمدار    که  طوری به

 13بدا میدانگیم    اعمال ریزگرد نسبت به تیمدار شداهد  

درصدد و   11 دوم با میدانگیم  تاریخ کاشت در ،درصد

کدداهش  درصددد 8میددانگیم در تدداریخ کاشددت سددوم 

امددا در مجمددوع مقایسدده  (.1آورد )شددکل  دسددت بدده

ها در دو منطقه نشان داد کده سدالیکورنیا    میانگیم داده

( بدر متدر   زیمدنس  دسدی  57/7در منطقه یک )شدوری  

پایددداری غشددای سددلولی بدداالتری داشددت کدده ایددم  

دهنددده اجبدداری بددودن نمددک در محددیط رشددد   نشددان

در هدر دو  تنش ریزگرد  ،باشد. از طرفی سالیکورنیا می

  داد.کاهش  را پایداری غشا سلولیمنطقه 
 

 .سالیکورنیا گیری شده اندازهتجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی بر صاات  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of experimental treatments on the measured traits of Salicornia. 

 منابع تغییر
S.O.V 

Sources   of 

changes 

درجه 
 آزادی
df 

 منطقه شور )منطقه یک(
Saline area (farm 1) 

 منطقه غیرشور )منطقه دو(

Non-saline area (farm 2) 
پایداری غشای 

 سلول

Cell 
Membrane 
Stability 

 aکلروفیل

Chlorophyl
l a 

 bکلروفیل

Chlorop
hyll b 

پایداری غشای 
 سلول

Cell 
Membrane 
Stability 

 aکلروفیل

Chlorophyl
l a 

 bکلروفیل

Chlorophyl
l b 

 بلوک
Block 

2 0.703ns 0.66ns 1.74ns 4.81ns 0.027ns 0.35ns 

 تاریخ کاشت
Planting date 

2 164.9** 24.6** 24.19** 235.1** 26** 24.51** 

یاشتباه اصل  
Main error 

4 0.037 0.52 0.54 0.59 0.90 0.0014 

 ریزگرد
Dust 

2 225** 129.2** 164.7** 239.8** 158** 123.02** 

 تاریخ کاشت * ریزگرد
Planting* Dust 

4 1.037* 0.98ns 0.97ns 1.59** 0.0014ns 0. 16ns 

 اشتباه فرعی
Sub-error 

12 0.25 0.49 0.82 0.25 0.94 5.95 

 (تغییرات)درصد ضریب
CV  (%) 

 0.75 0.98 1.8 .075 1.8 0.93 

 .باشد درصد میداری در سطح یک  درصد و معنی 5داری در سطح  ، معنی داری ، * و ** به ترتیب عدم معنی

ns, * and **, non-significant , significant at 5% and singnificant at 1 % respectively. 
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بدر   یدار رسد تنش ریزگدرد ایدر معندی    به نظر می

بدر   روبیسدکو  بازسازیفعالیت چرخه کالویم به ویژه 

، عددم  NADPHگدذارد. بدا کداهش مصدرف      جای می

تولیدد   ها از میدان توزیع فرودکسدیم،  مصرف الکترون

ی سدلولی  و به تبع آن خسارت بده غشدا   رادیکال آزاد

دلیل دیگر کداهش پایدداری غشدا در     .یابد افزایش می

ها توسدط گدرد و غبدار     ریزگرد بسته شدن روزنهبرابر 

هدای   هدا، فدرم   است. در نتیجه در ایر بسته شدن روزنه

یابددد ایددم فراینددد بدده   ش مددیاکسددیژن فعددال افددزای 

(. 16شدود )  پراکسیداسیون لیپیددهای غشدا منجدر مدی    

نتدایج ایددم تحقیدق بددا گزارشدات ابددورومم و الزابددی    

( نیدز مطابقدت   2020( و صالحی و بهدروزی ) 2016)

 (.27، 1داشت )

 
روز اعمال  5 یزگرد،دهنده بدون اعمال ر نشان یببه ترت 0day ،5day ،10day. سالیکورنیا در سلولی غشای پایداری بر آزمایشی یمارهایایر ت -1شکل 

مقایسه میانگیم به  .دنباش یکاشت سوم م یخکاشت دوم و تار یخکاشت اول، تار یخدهنده تار نشان یبترت به D3و  D1 ،D2 یزگرد؛و ده روز اعمال ر یزگردر

 .((Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور )دهی فیزیکی برای هر تاریخ کاشت به صورت جداگانه انجام شده است صورت برش

Figure 1- Effect of experimental treatments on cell membrane stability in Salicornia 0 day, 5day, 10day represent no 
dust, 5 days of dust and 10 days of dust, respectively; D1, D2 and D3 represent the first planting date, the second 

planting date and the third planting date.The average comparison was performed separately for each planting date. 
(Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 

 

نتایج جدول تجزیه واریانس صداات  : bو  aکلروفیل 

ریزگرد تاییر و  نشان داد که تاریخ کاشت 2در جدول 
داری در سطح احتمدال یدک درصدد بدر مقددار       معنی

ایدم درحدالی    ند.داشتدر هر دو منطقه  bو  aکلروفیل 

 هر دو درریزگرد  راست که ایر متقابل تاریخ کاشت د
 (.2)جدددول معنددی دار نشددد  bو  aمنطقدده کلروفیددل 

ها در منطقده شدور نشدان داد کده      مقایسه میانگیم داده
در تاریخ کاشت دوم با میدانگیم   aیم کلروفیل تر بیش

یم مقددار  تر کموزن تر بر  و گرم گرم بر  میلی 2/76
 گدرم  گرم بر میلی 66میانگیم با در تاریخ کاشت سوم 

یم و تدر  بدیش ود. در منطقه غیرشور نیز وزن تر بر  ب

در تداریخ کاشدت دوم بدا     aمقددار کلروفیدل    یمتر کم

ریخ کاشدت  و تدا گرم بدر وزن تدر    میلی 6/77میانگیم 

بدر   گرم بدر گدرم وزن تدر     میلی 70سوم با میانگیم 

بدا   داری معندی لحاظ آماری تااوت آمد که از  دست به
(. با اعمال ریزگرد در هر 2منطقه شور نداشت )شکل 

درصدد  کاهش پیددا کدرد.    aدو منطقه مقدار کلروفیل 
درصدد و در   6/9در منطقده شدور    aکلروفیدل   کاهش

شداهد   تیمدار  درصدد نسدبت بده    10منطقه غیر شدور  

با توجه به نتایج . (3)شکل  بود)بدون اعمال ریزگرد( 
توان گات با تاخیر در تاریخ کاشت و دست آمده میبه

افزایش درجه حرارت محیط کلروفیدل بدر  کداهش    
انداز گیاهی تحدت تدثییر    یافت. ناوذ نور در کف سایه

گیرد که در نتیجه با تثخیر در  رشد رویشی گیاه قرارمی
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تاریخ کاشت شاخص سطح بر  و تداوم سطح بر  

یابددد. در نهایدت، سددبب   زایشدی کدداهش مدی   هدر دور

کاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی در دورة زایشی 
توان با کاهش کلروفیل کدل  شود. ایم کاهش را می می

. خدوبی مشدخص کدرد    در تاریخ کاشت دیرهنگام بده 
کلروفیل یک ویژگی بیوشیمیایی اساسی برای توصیف 

تواندد یدک    مدی  ،سالمت و رشد گیاه اسدت. بندابرایم  
در ارزیابی ایر آلودگی هوا بر گیاه باشد نیز ارامتر مهم پ

(. کاهش میزان کلروفیل در تیمار ریزگدرد نسدبت   17)

دار سایه ایجداده شدده    توان به ایر معنی به شاهد را می
توسط ریزگردها بر روی سطح بر  ارتباط داد و هدر  

رار گیدرد و در  در معر  ریزگرد ق تر بیشچقدر گیاه 
ی از ریزگرد را داشدته  تر بیشسطح بر  خود، تجمع 

ی را نشدان  تدر  بدیش باشد میزان کلروفیدل آن کداهش   
چرا که رسوب ریزگرد بر سطح بر  موجب  ،دهد می

ها، افزایش دمای بر ، اخدتالل در   مسدود شدن روزنه

در نهایدت کداهش   و تبادل اکسیژن و دی اکسید کربم 
نتایج ایم پژوهش بدا   .(20) دکلروفیل بر  خواهد ش

روی سدده گوندده ( 2018)نتددایج ناصددری و همکدداران 
بیابانی آشنان، تاغ و درمنه و همچنیم پژوهش شبنم و 

مطابقدددت  Vigna radiata روی( 2021)همکددداران 
از طرفی بدا تداخیر در کاشدت نیدز      .(28، 23ت )داش

 منطقده داری در هدر دو  طور معندی  به bسطح کلروفیل 

 منطقهدر  bیم میزان کلروفیل تر بیشکاهش پیدا کرد. 

بدا  ترتیدب   بده تداریخ کاشدت دوم    شور و غیرشدور در 

دسدت  گرم در گرم وزن تدر بده   میلی 59و  58میانگیم 
با اعمال ریزگرد نیدز مقددار    ،همچنیم(. 4 آمد )شکل

یم و تدر  بدیش که  طوری هکاهش پیدا کرد ب bکلروفیل 
ترتیدب بده تیمدار شداهد      بده   bیم مقدار کلروفیلتر کم

روز اعمال ریزگدرد   10)بدون اعمال ریزگرد( و تیمار 
در  bاختصاص پیدا کرد. ایم کاهش مقددار کلروفیدل   

 5/14( و در منطقه غیر شور )درصد 9/14منطقه شور )

  (. 5بود )شکل  نسبت به تیمار شاهد (درصد
آنزیم کلروفیالز کده عامدل اصدلی     فعالیتفزایش ا

تدریم عوامدل کداهش     از مهم ،ی کلروفیل است تجزیه
تثییر ذرات گدرد و غبدار    های کلروفیل تحت دانه رنگ

انددازی ذرات   در ایدر سدایه   ،عالوه بر ایم .(19است )
هدا مسددود و دمدای بدر       ی روزنه گرد و غبار، دهانه

هدای   فدرم سدبب افدزایش   شود و ایدم امدر    تر می بیش

یدم فرایندد بده پراکسیداسدیون     ا شود میاکسیژن فعال 
لیپیدهای غشا منجدر و در نتیجده، کلروفیدل تخریدب     

ها در هر  مقایسه میانگیم داده ،از طرفی(. 16گردد ) می
داری در مقددار   دو منطقه نشان داد که اخدتالف معندی  

در منطقدده شددور و منطقدده غیرشددور    bو aکلروفیددل 
  نشد. همشاهد

 
 

دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم و تاریخ کاشت  نشانترتیب  به D3و  D1 ،D2. سالیکورنیا بر  در aبر مقدار کلروفیل تاریخ کاشت ایر  -2شکل 

 .((Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور ) باشد. میسوم 

Figure 2- Effect of planting date on chlorophyll a in Salicornia. .D1, D2 and D3 represent the first planting date, the 
second planting date and the third planting date, respectively. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 
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 دهنده بدون اعمال ریزگرد، نشانترتیب  به 0day ،5day ،10day. یکورنیادر بر  سال a یلبر مقدار کلروف یزگردر ایر -3 شکل

 (.(Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور ) اعمال ریزگردروز اعمال ریزگرد و ده روز  5

Figure 3- The effect of fine dust on chlorophyll a in Salicornia. 0day, 5day, 10 day represent no dust, 5 days of dust 
and 10 days of dust, respectively. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 

 
 دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم  نشانبه ترتیب  D3و  D1 ،D2. در سالیکورنیا bبر مقدار کلروفیل  کاشتتاریخ ایر  -4شکل 

 ((.Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1منطقه شور )) باشد و تاریخ کاشت سوم می

Figure 4- Effect of planting date on chlorophyll b in Salicornia. D1, D2 and D3 represent the first planting date,  
the second planting date and the third planting date. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 

 
 روز  5دهنده بدون اعمال ریزگرد،  نشانبه ترتیب  0day ،5day ،10day. یکورنیادر بر  سال b یلبر مقدار کلروف یزگردر ایر -5 شکل

 ((.Farm 2) رشوریغ منطقه( Farm 1منطقه شور ))اعمال ریزگرد و ده روز اعمال ریزگرد 

Figure 5- The effect of fine dust on chlorophyll b in Salicornia. 0day, 5day, 10day represent no dust, 5 days of dust 
and 10 days of dust, respectively. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)).  

a 
b 

c 

a 
b 

c 

20

30

40

50

60

70

80

0 day 5 day 10 day 0 day 5 day 10 day

Farm 2 Farm1

یل
روف
 کل

a 
) 
 بر
 تر
زن
م و
گر
ر 
م ب
گر
ی 
میل
( 

C
h
o
ro

p
h
yl

l 
a 

(m
g
/g

 l
ea

f 
w

ei
g
h
t)

  
  
 

 

b 
a 

c 
b 

a 
c 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

D1 D2 D3 D1 D2 D3

Farm1 Farm2

یل
روف
 کل
 b
 ) 
 بر
 تر
زن
م و
گر
بر 
رم 
ی گ
میل
 ( 

C
h

o
ro

p
h

yl
l b

 (
m

g/
g 

le
af

 w
ei

gh
t)

 

b 
a 

c 

b 
a 

c 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 day 5 day 10 day 0 day 5 day 10 day

Farm1 Farm2

یل
روف
 کل
 b
 ) 
 بر
 تر
زن
م و
گر
بر 
رم 
ی گ
میل
 ( 

C
h
o
ro

p
h
yl

l 
b
 (

m
g
/g

 l
ea

f 
w

ei
g
h
t)

 



 1401، 1، شماره 15تولید گیاهان زراعی، دوره 

198 

نتایج تجزیه واریانس حاصدل از  : رطوبت نسبی برگ 

ریزگدرد   و ها نشان که ایرات اصلی تاریخ کاشدت  داده

ایر متقابل تاریخ کاشت و در سطح احتمال یک درصد 

(. 3)جددول   دار شدمعنیدر هر دو منطقه در ریزگرد 

نشدان داد کده   در منطقده شدور   ها  مقایسه میانگیم داده

در تدداریخ کاشددت اول در شددرایط بدددون سددالیکورنیا 

یم درصد رطوبت بدر  را  تر بیش ریزگرد اعمال تنش

درصد ( به خود اختصاص داد. امدا در   81)با میانگیم 

در همدیم تداریخ   روز اعمال تنش ریزگرد  10شرایط 

درصدد کداهش    25رطوبت نسبی بر  حدود کاشت 

پیدا کرد. گزارش شده است که ریزگردهدا بدا کداهش    

ها، باعث کاهش محتوای نسبی  جذب نور توسط بر 

(. از 10شدوند )  آب بر  و محتوای کلروفیل بر  می

از لحاظ آماری بیم تاریخ کاشت اول و دوم در  ،طرفی

. مشدداهده نشددد داری معنددیگیدداه سددالیکورنیا تادداوت 

یم درصد رطوبت بر  نیز در تاریخ کاشت سوم تر کم

تدوان  مدی  .دست آمدروز تنش ریزگرد به 10با اعمال 

گات که علت کاهش درصد رطوبت نسدبی بدر  در   

افزایش دمای هوا در  سالیکورنیاتاریخ کاشت سوم در 

طول دوره رشد گیاه بود. ایم موضوع سدبب افدزایش   

در (. 31) شدود  مدی تبخیر و تعرق و کاهش آب بدر   

یم درصدد رطوبدت نسدبی    تدر  بیشمنطقه غیرشور نیز 

اریخ کاشدت دوم در تیمدار شداهد )بددون     بر  در تد 

آمدد و   دسدت  بده درصد  80اعمال ریزگرد( با میانگیم 

روز  10یم درصد در تاریخ کاشت سوم در تیمار تر کم

درصدد حاصدل شدد.     58اعمال ریزگدرد بدا میدانگیم    

داری  ها نشان داد که تااوت معندی  مقایسه میانگیم داده

منطقده   تدر  بیشبیم دو منطقه وجود ندارد گویا شوری 

داری بدر درصدد رطویدت نسدبی بدر        یک ایر معندی 

 ( 6سالیکورنیا نداشت )شکل 

 
روز اعمال  5دهنده بدون اعمال ریزگرد،  نشانبه ترتیب  0day ،5day ،10dayیکورنیا. بر  در سالآب  ینسب محتوایبر  یشیآزما یمارهایایر ت -6شکل 

 دارای های میانگیم باشد. دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم و تاریخ کاشت سوم می به ترتیب نشان D3و  D1 ،D2ریزگرد و ده روز اعمال ریزگرد؛ 

دهی فیزیکی برای هر تاریخ کاشت میانگیم به صورت برشمقایسه  .ندارند یکدیگر داری با معنی اختالف آماری لحاظ از ستون هر در مشابه حروف

 (.(Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور )صورت جداگانه انجام شده است  به

Figure 6- Effect of experimental treatments on relative leaf water content in Salicornia. 0day, 5day, 10day represent 
no dust, 5 days of dust and 10 days of dust, respectively; D1, D2 and D3 represent the first planting date, the second 

planting date and the third planting date. Within columns, means followed by the same letter are not different 

statistically. The average comparison was performed separately for each planting date. (Saline area (Farm 1) Non-
saline area (Farm 2)). 
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 .سالیکورنیا اندازه گیری شدهتجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی بر صاات  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of experimental treatments on the measured traits of Salicornia. 

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

)منطقه یک( منطقه شور  

Saline area (Farm 1) 

(2)منطقه منطقه غیر شور   

Non-saline area (Farm 2) 

رطوبت 

 نسبی بر 

Relative 
water 

content 
 

ارتااع اندام 

 هوایی

Aerial 
height 

عملکرد 

خشک 

 علوفه

Dry 
forage 
yield 

عملکرد تر 

 علوفه
Wet 

forage 
yield 

رطوبت 

 نسبی بر 

Relative 

water 
content 

ارتااع اندام 

 هوایی

Aerial 
height 

عملکرد 

خشک 

 علوفه

Dry 
forage 
yield 

عملکرد تر 

 علوفه
Wet 

forage 
yield 

 بلوک

Block 
2 1.9 ns 0.13 ns 0.23 ns 0.037 ns 4.14 ns 1.4 ns 0.084 ns 5.48 ns 

 تاریخ کاشت

Planting 
Date 

2 31.3** 2162.2** 23.18** 17293.3** 119.5** 1435.4** 25.24** 533. ** 

یاشتباه اصل  

main error 
4 1.037 0.63 0.131 3.53 4.148 0.55 0.131 3.8 

 ریزگرد

The dust 
2 1029.5** 199.8** 9.6** 6135.14** 1376.1** 25.3** 7.63** 1165.5** 

تاریخ کاشت 

 * ریزگرد

Planting* 
Dust 

4 7.37** 4.68** 0.400* 1069.8** 5.14** 3.94** 0.216* 53.37** 

 اشتباه فرعی

Sub-error 
12 0.77 0.29 0.141 4.53 0.925 0.29 0.306 2.68 

ضریب 

تغییرات 

 ()درصد

CV 
(%) 

1.32 1.3 4.9 1.18 1.45 1.6 8.3 1.9 

ns باشد داری در سطح یک درصد می درصد و معنی 5داری در سطح  ، معنی داری عدم معنی، * و ** به ترتیب. 

ns, * and **, non-significant, significant at 5% and singnificant at 1 % respectively. 
 

هدا   نتایج تجزیه واریدانس حاصدل از داده  : ارتفاع گیاه

نشان که ایرات ساده تداریخ کاشدت و ریزگدرد و ایدر     

متقابل ریزگرد در تاریخ کاشدت در هدر دو منطقده در    

(. 3شدد )جددول    دار معندی سطح احتمال یک درصدد  

یم ارتاداع  تدر  بیشکه ها نشان داد  مقایسه میانگیم داده

گیاه سالیکورنیا در تاریخ کاشت دوم در تیمدار شداهد   

 60)بدون اعمال ریزگرد( در منطقه شور بدا میدانگیم   

یم ارتااع گیاه در منطقه غیرشدور در  تر کممتر و  سانتی

ا تاریخ کاشت سوم در تیمار ده روز اعمال ریزگدرد بد  

. کداهش  (7 )شدکل  متر مشاهده شد سانتی 18میانگیم 

 تواندد  مدی  در تاریخ کاشدت سدوم، عمددتاً    گیاه ارتااع

 تغییدر  ایدر  در ها گره فواصل میان شدن کوتاه از ناشی

و کوتداه شددن دوره رشدد رویشدی باشدد.       روز طول

 شدده  گیاه مناسب تاریخ کاشت مناسب باعث استقرار

شود  می هدددبوت طول افزایش به منجر امر ایم نهایتا و

ارتاداع گیداه یدک صدات ژنتیکدی       ،کلدی  طدور  (. به2)

هدای خدوب    تحت تثییر مدیریت تواند اما می ،باشد می

گیرد. با افزایش تعدداد   ای و شرایط اقلیمی قرار  مزرعه

روز اعمال ریزگرد ارتااع گیاه سالیکورنیا در هدر سده   

در هر دو منطقه کاهش پیدا کرد )شدکل  تاریخ کاشت 

(. ریزگرد به دلیل ایجاد سایه انددازی بدر روی گیداه    5

 گیاه های بر  در مختلای بیوشیمیایی تغییرات به منجر

شود. کاهش کلروفیل  در گیاه می کلروفیل کاهش مانند

شدود در نتیجده بدا     در گیاه سبب کاهش فتوسدنتز مدی  

از کندد.   کاهش فتوسنتز رشد گیاه نیز کاهش پیددا مدی  

شور میانگیم ارتااع گیداه نسدبت بده    منطقه در  ،طرفی
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تواند  افزایش طول ساقه میبود.  تر بیشمنطقه غیرشور 

خاک  محلول یها  ناشی از غلظت مناسب برخی نمک

 .گردد باشد که منجر به تحریک رشد گیاه می

 
روز اعمال ریزگرد و ده روز  5دهنده بدون اعمال ریزگرد،  نشانبه ترتیب  0day ،5day ،10dayیکورنیا. در سال ارتااعبر  یشیآزما یمارهایایر ت -7شکل 

 در مشابه حروف دارای های میانگیم باشد. دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم و تاریخ کاشت سوم می نشانترتیب  به D3و  D1 ،D2اعمال ریزگرد؛ 

دهی فیزیکی برای هر تاریخ کاشت به صورت جداگانه انجام مقایسه میانگیم به صورت برش .ندارند یکدیگر داری با معنی اختالف آماری لحاظ از ستون هر

 (.(Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1شور ) )منطقهشده است 

Figure 7- Effect of experimental treatments on height in Salicornia. 0day, 5day, 10day represent no dust, 5 days of 
dust and 10 days of dust, respectively; D1, D2 and D3 represent the first planting date, the second planting date and 

the third planting date. Within columns, means followed by the same letter are not different statistically. The average 
comparison was performed separately for each planting date. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 

 

هدا   دادهتجزیه واریدانس  عملکرد تر و خشک علوفه: 

نشان داد که ریزگرد و تاریخ کاشت و ایدرات متقابدل   

و  ایم دو بر عملکرد تر و خشک علوفه در منطقه شور

یم عملکرد تر تر کمیم و تر بیشدار بود.  معنی غیر شور

علوفه به ترتیب در تاریخ کاشت دوم در تیمار شداهد  

گرم در بوته و تاریخ کاشت سدوم در   228با میانگیم 

گدرم در   76تیمار ده روز اعمال ریزگدرد بدا میدانگیم    

 ها در ایم منطقه آمد. مقایسه میانگیم داده دست بهبوته 

در تداریخ کاشدت دوم روندد     سدالیکورنیا نشان داد که 

بهتری از خود نشدان داد و بده مدوازات افدزایش      رشد

درصد کداهش عملکدرد تدر    تعداد روز اعمال ریزگرد 

بدود و از   تر کمنسبت به دو تاریخ کاشت دیگر  علوفه

. ایم (8)شکل  ی برخردار بودتر بیشیبات عملکردی 

دهدد انتخداب تداریخ کاشدت مناسدب       امر نشدان مدی  

ت گیاه در برابدر  داری بر میزان مقاوم تواند ایر معنی می

تنش ریزگرد داشدته باشدد. تداریخ کاشدت مناسدب و      

زندی و رشدد    جوانده درجه حرارت مطلدوب در زمدان   

دهدد کده بتواندد     ای ایم فرصت را به گیاه مدی  گیاهچه

در تاریخ کاشت مقاوم کند.  یتنش هرخود را نسبت به 

اول )یک فروردیم( به دلیل پاییم بدودن دمدای خداک    

ر سالیکورنیا به خدوبی انجدام نشدد. د   استقرار گیاهچه 

فروردیم( طدوالنی شددن دوره    15)دوم تاریخ کاشت 

رشد رویشدی منجدر بده اختصداص مدواد فتوسدنتزی       

تر از عوامل محیطی گردیده و  و استااده مناسب تر بیش

و در  ایم امر باعث شد عملکرد علوفه تَر افزایش یابد

دمدای   فروریم ماه( با افدزایش  31تاریخ کاشت آخر )

ی تر کمو در نتیجه گیاه زمان  تر کمدوره رشد گیاه هوا 

امدا در  شت. های جانبی دا برای تولید بر  و یا شاخه

تاریخ کاشت دوم فاصله کاشت تا ظهدور انددام ندر و    

 تر و ارتااع بوته افزایش یافتده در  گرده افشانی طوالنی

گدردد.   تدری تولیدد مدی    نتیجه تعداد و سطح بر  بیش

نتایج عملکرد خشک علوفه نیز همسو با عملکدرد تدر   
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که با افزایش تعدداد روز   طوری ه(. ب9گیاه بود )شکل 

 . اعمال ریزگرد عملکرد علوفه خشک کاهش پیدا کرد

در منطقدده غیرشددور نیددز گیدداه سددالیکورنیا در     

تدداریخ کاشددت دوم عملکددرد بهتددری از خددود نشددان  

م تولیدد علوفده تدر در تداریخ     یتدر  بدیش طوری کده   هب

کاشدت دوم در تیمدار شداهد )بددون اعمدال ریزگدر(       

آمددد و  دسددت بددهگددرم در بوتدده   107بددا میددانگیم  

یم عملکرد تدر علوفده در تداریخ کاشدت سدوم      تر کم

گدددرم در تیمدددار ده روز اعمدددال   66بدددا میدددانگیم 

ریزگرد حاصل شدد. بده مدوازت افدزایش تعدداد روز      

تدر علوفده در هدر سده     اعمال ریزگدرد نیدز عملکدرد    

کده در   طدوری  هتاریخ کاشدت، کداهش پیددا کدرد. بد     

درصددد کدداهش عملکددرد، در  21تدداریخ کاشددت اول 

درصددد کدداهش عملکددرد و   27تدداریخ کاشددت دوم 

درصددد کدداهش عملکددرد  8در تدداریخ کاشددت سددوم 

مشاهده شد. عملکدرد علوفده خشدک نیدز در هدر دو      

منطقده تحدت تداییر تدداریخ کاشدت و تیمدار ریزگددرد      

کددده در منطقددده شدددور  طددوری  هبددد ،رار گرفدددتقدد 

یم عملکدرد خشدک بده ترتیدب     تدر  کدم یم و تدر  بیش

مربددوط بدده تدداریخ کاشددت دوم در تیمددار شدداهد )بددا 

گددرم در بوتدده( و تدداریخ کاشددت سددوم  8/9میددانگیم 

 2/4در تیمددار ده روز اعمددال ریزگددرد بددا میددانگیم   

گرم در بوتده مشداهده شدد. در منطقده غیرشدور نیدز       

کدرد خشدک علوفده در تداریخ کاشدت      یم عملتر بیش

گددرم در بوتدده  7/7اول در تیمددار شدداهد بددا میددانگیم 

یم عملکدرد خشدک در تداریخ کاشدت سدوم      تر کمو 

گددرم در  7/3در تیمددار ده روز اعمددال بددا میددانگیم   

ریزگرد حاصل شدد. الزم بده ذکدر اسدت کده از      بوته 

نظر آمداری بدیم تداریخ کاشدت دوم تیمدار شداهد و       

 داری معنددیتیمددار شداهد تادداوت  تداریخ کاشددت اول  

نتددایج نشددان داد کدده اعمددال ریزگددرد مشدداهده نشددد. 

در هددر دو منطقدده سددبب کدداهش عملکددرد تددر و     

  .خشک سالیکورنیا شد

 
روز اعمال ریزگرد و  5دهنده بدون اعمال ریزگرد،  نشانترتیب  به 0day ،5day ،10dayیکورنیا. در سالتر عملکرد علوفه  بر آزمایشی یمارهایایر ت -8شکل 

 حروف دارای های میانگیم باشد. دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم و تاریخ کاشت سوم می نشانترتیب  به D3و  D1 ،D2ده روز اعمال ریزگرد؛ 

دهی فیزیکی برای هر تاریخ کاشت به صورت میانگیم به صورت برش مقایسه. ندارند یکدیگر داری با معنی اختالف آماری لحاظ از ستون هر در مشابه

 (.(Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور )جداگانه انجام شده است. 

Figure 8- Effect of experimental treatments on forage yield in Salicornia. 0day, 5day, 10day represent no dust, 5 days of 
dust and 10 days of dust, respectively; D1, D2 and D3 represent the first planting date, the second planting date and the 

third planting date.Within columns, means followed by the same letter are not different statistically. The average 
comparison was performed separately for each planting date. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 
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رسدوب ریزگردهدا بدر    تدوان گادت    بنابرایم، مدی 

روی بددر  باعددث کدداهش نددور دریددافتی توسددط     

شدود کده ایدم شدرایط باعدث کداهش        ها می کلروفیل

انتقال الکتدرون شدده و در مرکدز واکدنش فتوسیسدتم      

II تددری دریافددت شددده و ایددم شددرایط  الکتددرون کددم

در  خددتاللنهایددت باعددث ا  سددایه در روی بددر  در 

کددداهش . شدددود مدددی چرخددده فتوسدددنتزی در گیددداه

 یدژه و بده  ییمدواد غدذا   یدد فتوسنتز منجر به کاهش تول

 کداهش  سدبب  یطشدرا  مید شده کده ا  ها یدراتکربوه

کده   یقداتی در تحقشدود.   یمد  یداه و عملکرد گ یوماسب

 و همکددداران یدددمو آرو( 2015)چدددم و همکددداران 

شددده کدده وجددود  انجددام گرفتدده، مشددخص (2013)

ذرت و  یاهددانگ بددر سددطح بددر    یزگددردذرات ر

شددده  یاهددانگ یددمباعددث کدداهش عملکددرد ا یشددکر،ن

 یلهوسدد کدداهش عملکددرد را بدده  یددمهددا ا اسددت. آن

بددر   یتددناس و دمددا  یشکدداهش فتوسددنتز، افددزا 

 .(5، 11) اند نسبت داده

 
روز اعمال  5دهنده بدون اعمال ریزگرد،  نشانبه ترتیب  0day ،5day ،10dayیکورنیا. در سال علوفه خشکبر عملکرد  یشیآزما یمارهایایر ت -9شکل 

 دارای های میانگیم باشد. دهنده تاریخ کاشت اول، تاریخ کاشت دوم و تاریخ کاشت سوم می نشانبه ترتیب  D3و  D1 ،D2ریزگرد و ده روز اعمال ریزگرد؛ 

دهی فیزیکی برای هر تاریخ کاشت به میانگیم به صورت برشندارند. مقایسه  یکدیگر داری با معنی اختالف آماری لحاظ از ستون هر در مشابه حروف

 (.(Farm 2( منطقه غیرشور )Farm 1)منطقه شور )صورت جداگانه انجام شده است 

Figure 9. Effect of experimental treatments on dry forage yield in Salicornia. 0day, 5day, 10day represent no dust, 5 days 
of dust and 10 days of dust, respectively; D1, D2 and D3 represent the first planting date, the second planting date and 
the third planting date. Within columns, means followed by the same letter are not different statistically.  The average 
comparison was performed separately for each planting date. (Saline area (Farm 1) Non-saline area (Farm 2)). 

 

 کلی گیری نتیجه

نتایج نشان داد کده سدالیکورنیا در منطقده شدور     

یکددی از گیدداه سددالیکورنیا  عملکددرد بهتددری داشددت.

تریم گیاهان هالوفیت است که مقاومت باالیی بده   مهم

رشدد   اجبداری  بودن ستدلیل شورزی  بهشوری دارد و 

 ،بهتری در منطقده یدک از خدود نشدان داد. از طرفدی     

بررسی صاات نشان داد که تاریخ کاشت تاییر مهمدی  

بر پایدداری و مقاومدت زیسدتی گیداه در برابدر تدنش       

شت. چرا که در تاریخ کاشت ریزگرد در سالیکورنیا دا

از تداریخ   تدر  کدم دوم درصد کاهش در کلیده صداات   

تاریخ کاشت برای هر گونه در کاشت اول و سوم بود. 

یک منطقه خاص باید با توجه به دمای محیط و خاک 

بدر مبندای عددم تدداخل      ،در هنگام کاشت و همچنیم

گلدهی گیاه به درجه حرارت باال در نظر گرفته شدود  

در ایم آزمایش طبق مشاهدات انجام شده مشخص که 

شد برای حصول عملکرد مطلوب علوفده الزم اسدت   

-25 بدیم  در زمانی که میانگیم دما سالیکورنیاکاشت 

است انجام شدود و از تدثخیر در    سلسیوسدرجه  20
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با اعمال ریزگرد کلیه  ،. از طرفیکاشت خودداری شود

امدا ایدم   گیدری کداهش پیددا کدرد      اندازهصاات مورد 

روز اعمددال ریزگددرد و ده روز  5کدداهش بددیم تیمددار 

ایدم امدر نشدان دهندده      .گیر نبود اعمال ریزگرد چشم

باشددد.  مقاومددت گیدداه در برابددر تددنش ریزگددرد مددی  

  و  سالیکورنیا به دلیل داشتم شکل منحصر به فرد بر

ی در مجاورت تر کمهای کوچک حرکت برگی  دمبر 

توانندد سدبب افدزایش ظرفیدت      ایم امدر مدی   .باد دارد

نگهداری گرد و غبار در بوته شود و از انتشار ریزگرد 

 جلوگیری کند. 
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