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به ( .Cercis siliquastrum Lو ارغوان معمولی ) (L. Robinia pseudoacacia) ی اقاقیاها نهال تحمل

 شوری

 3وند وسفثریا ی، *2مسعود طبری کوچکسرایی، 1ناصر نوروزی هارونی 
 ، ایرانلرستان دانشگاهکشاورزي دانشكدۀ گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشجوي دکتري، . 1

 مدرس، ایراندانشگاه تربیت   ،نابع طبیعیم ۀاستاد دانشكد. 2

 ، ایرانانشگاه تربیت مدرسد، منابع طبیعی ۀدانشجوي کارشناسی ارشد، دانشكد. 3

 71/73/6331 پذیرش: تاریخ ،60/66/6331: دریافت تاریخ

 چکیده
 و هاا  نهالستان در نهال دیلتو یبرا مناسب ۀگون دو (.Cercis siliquastrum L) ارغوان و (L. Robinia pseudoacacia) ایاقاق

 گونا   دو نیا یگلدان یها نهال یشیرو صفات یبرخ و یمان زنده پاسخ حاضر پژوهش. هستند خشک مناطق سبز یفضا ۀتوسع

 صاورت  تکارار  چهار در و یتصادف کامالً طرح قالب در لیفاکتور صورت ب  شیآزما. کند یم یبررس یشور تنش ریتأث تحت را

 09 و 09 ،5 ،9 یشاور  ساح   چهاار  در فمسا    یمکاان  در روز 09 مادت  ب  میسد دیکلر محلول با ون گ دو یها نهال. گرفت

 09پارامترهای رویشی، اقاقیا نسابت با  ارغاوان پاساخ بهتاری با  شاوری تاا         بیشتر از نظر . شدند یاریآب متر بر  منسیز یدس

 ناد ارغاوان بود  نسبت ب  بیشتری یمان زنده اقاقیا دارای یها نهال ،متر بر منسیز یدس 09در شوری نشان داد.  بر متر منسیز یدس

 5در شوری  امادرصد بود؛  59زیمنس بر متر بیش از  دسی 09در شوری  یمان زنده ،در هر دو گون درصد(.  09و  55 بیترت ب )

 یهاا  غلظات رخی صفات رویشی در ب ببا توج  ب  اینک  اغل .درصد بود 099زیمنس بر متر دچار کاهش نشد و همچنان  دسی

بر متر گازار    زیمنس دسی 5شوری  آستانۀرا تا گون  هر دو نهال تحمل  توان یم یمان زندهویژه از نظر  ، ب یافتندکاهش شوری 

 اسات.  ریپا   امکاان  کشور خشک مناطق یها نهالستانبر متر(  زیمنس دسی 5)تا  شور یبسترها در تولید آنها ،کرد. بدین ترتیب

 یایا اح و سابز  یفضاا  ۀتوساع  یبرا را گون  دو نیابهتر  یشور ب  تحمل قدرت  ،باالتر یشیرو مراحل رد مشاب  یها پژوهش

 .خواهد ساخت انینما ندهست شور یها خاک دارای ک  کشور خشک مناطق

 .رویششوری، ، یمان زنده، اقاقیا ،ارغوان: کلیدیهایهواژ

 

مقدمه

آن ثیرات تأ، شوری خاک با توج  ب  محیحی یها تنش بیندر 

 جهاانی  یبر فیزیولوژی و عملکرد رویشی گیاهان با  مشاکل  

میلیاون   099از  شیبا در سراسر جهان . [0] است شدهتبدیل 

 یهاا  دشات مانند  ،درصد اراضی خشک 05ایران  و درهکتار 

گرمساار، سیساتان و    ،نی، وراما مغاان، گرگاان، گنباد    ،قزوین
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   73661111117نویسندۀ مسئول: تلفن:  

 mtabari@modares.ac.ir Email: 

 جناو  کشاور و اراضای اطارا      یا  یحاشا فارس تاا ناوار   

 [.0، 0] تنش شوری هستند تأثیرتحت  رود ندهیزا

قابلیت ۀ دهند نشان ،شور یها خاکبهبود رشد اولی  در 

. [5] اسات گیاه در شرایط تانش شاوری    یمان زندهرشد و 

ی گیااه را کااهش   هاا  سالول شوری فعالیات متابولیسامی   

گیاهاان  ی ماان  زناده و  تاوده  یز کااهش  موجبو دهد  می

 نیتار  فاراوان و  نیتار  محلاول  ،میساد کلرید  [.5] دشو یم

دلیال غالاب باودن در     با  و سات  ها خاکنمک موجود در 

mailto:mtabari@modares.ac.ir
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 توجا  اسات  شایان سمی آن  هایاثر، ها خاکبیشتر آ  و 

کااهش   ،شاوری واکنش گیاهان در برابر تانش   نیاول. [6]

 خساارات . مورفولاوژیکی آن اسات   رشد و تغییر عملکرد

ر سامی  آ ، اثا  بر ج   تأثیرشوری در گیاهان از طریق 

 اثار . دهاد  یمرخ و اختالل در ج   عناصر غ ایی  ها ونی

رشد گیاه باا توجا  با  ناون گونا ،      بر بازدارندگی شوری 

 .[0] استرویشی متفاوت مرحلۀ واریت  و 

تانش شاوری بار عملکارد      تأثیراز  تعددیم یها پژوهش

چانگ و  .استگرفت  درختی انجام مختلف  یها گون رویشی 

افازایش تانش شاوری     ان دادناد کا   نشا  ( 0996همکااران ) 

سبب کاهش رشاد ارتفااعی و ساح  بار       ،روز 09 مدت ب 

 .Populus euphratica ، P ۀساااالکیااا یهاااا نهاااال

euramericana وP. poupularis و  صااااادقی. [7] دشاااا

 Pinus) درخات کاات تهاران   دریافتند کا   ( 0997)همکاران 

eldarica)  د عملکار  کاهش ، دچارزیمنس دسی 5/0شوری تا

 کا   پای بردناد  نیز ( 0990) همکارانو  دانشور .[0] شود ینم

 0/0از  بایش  باا کلریاد سادیم و کلرورکلسایم    تنش شاوری  

ریشاۀ  کاهش وزن خشک بر ، سااق  و  سبب  ،زیمنس دسی

 .Populus alba ،P. nigra ،P. euramericana،P) هاصانوبر 

deltoides  )کاهش رشاد و  ( 0006) لیندزای و فونی .[0] شد

 و P. simonii ،P.euramericanaس  گونا  صانوبر    یمان زنده
P.euphratica در سااحوح باااالی کلریااد ساادیم مشاااهده  را

کا  باا   ( 0900) و همکااران  عبداللهی. در تح یق [09] کردند

، 5/0، 9در ساحوح مختلاف   کلرید سادیم   محلول نمک ریتأث

چهاار   ۀدوساال نهاال   متر روی بر منسیز یدس 5/05و  00، 7

 Robinia pseudoacacia var.umbraculiferaرختای  د ۀگون
،Thuja orientalis ،Acer negundo  وFraxinus 

angustifolia  در ساااق  وزن و قحااری رشااد گرفاات،انجااام 

 در کا    یدرحال ،نکرد تغییری شوری افزایش با چتری اقاقیای

 5/0 از بیشااتر شااوری از ای خمااره ساارو و گنجشااک زبااان

 سایاه  افارای  در .[00] ندشد کاهش ردچا متر بر منسیز یدس

 افازایش  و متار  بار  منسیز یدس 00 شوری از قحری رشد نیز

 نشاان  کااهش  متار  بار  منسیز یدس 5/0 شوری از ساق  وزن

 زرد بار  شاوری  افازایش  با بر  پهن های گون  تمام در .دادند

 .شد افزوده ها بر  شدن

 یهاا  کاوه بومی ۀ گون( Robinia pesudoacasia Lاقاقیا ).

شمالی است ک  امروزه در ایران در بیشاتر   یآپاالچیان آمریکا

. ایان گونا    دشاو  یما شهری استفاده  جنگلکاریمناطق برای 

سبب بهباود وضاعیت خااک باا اساتفاده از تنبیات نیتاروژن        

گارم نیتاروژن با      0/05ک  در سال م ادار   یطور ب  ،شود یم

کند. این درخت برای کاشات در   یمخاک محل کاشت اضاف  

، اطارا  معاادن، منااطق باا     ، ساحل دریاهاها رودخان اطرا  

 دارد. شاهرت و فضای سابز   ها پارک، [00]سوزی  خحر آتش

خااانوادۀ  ریااز، از (.C. siliquastrum L) معمااولی ارغااوان

Caesalpiniaceae  خانوادۀ وFabaceae یباوم  یها گون از  و 

 رقیو جنو  شا  یجنوباروپا  یا تران یمدگرم و  یها نیسرزم

 صاورت  ب  رانیاگون ، در  نیا .است یغربو  یمرکز یایآسو 

و  خشاک تحمل و رشد در مناطق  تیقابلو  دیرو یمخودرو 

رشاد آن در   نیبهتار  کا   یطاور  با   ،را دارد هاا  خااک  شتریب

ارغاوان  اقاقیاا و   یهاا  گون  .است 5/7 یباال pHبا  یها خاک

، شاهری  یها یکارلجنگو  ها باغدر فضای سبز برای  معمولی

همچنین برای مرزها، کنترل فرسایش،  ،ها رودخان و  ها درهدر 

بر این،  عالوه .شوند میحیات وحش استفاده  منأمو  بادشکن

قابلیات  و شاوند   مای ساازگار   خشاک  م ینشرایط با  یخوب ب 

 .[00] دارندرا  ضعیف یها خاکتحمل آلودگی هوا و 

از شور در بسایاری   یها خاکبا توج  ب  وسعت زیاد 

 یهاا  گون آنها از طریق کاشت احیای مناطق کشور و لزوم 

و نیز قرار گرفتن بسایاری   جنگلی یها گون  ژهیو ب گیاهی 

تولید نهال جنگلی کشور در مناطق خشک  یها نهالستاناز 

 یها گون بسیاری از  ۀمحدودکنندک  شوری خاک عامل  -

با اهادا  موف یات    ها گون بررسی تحمل  - منتخب است

 یهااا عرصاا و  هااا نهالسااتانشااور  یهااا خاااکهااا در آن

 ازآنجاا کا   برخوردار است.  یا ژهیواز جایگاه  یجنگلکار

 یجنگلکاار توساعۀ   یها برنام اقاقیا و ارغوان در گونۀ دو 
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ناطق خشاک کشاور   م یشهر برونو فضای سبز شهری و 

ایان دو   یها نهالتحمل دربارۀ تح یق  ،کاربرد وسیع دارند

ز اهمیت است کا  در ایان   ئحامالح آ  اب  درختی گونۀ 

 .دگیر یماز این منظر بررسی الزم انجام پژوهش 

هاروشموادو

از مرکاز با ر    معماولی  ارغاوان  اقاقیاا و  با ور تح یق در این 

جنگلی آمل )مرکز ب ر خزر( تهی  و برخی خصوصایات با ر   

هماراه برخای شارایط محیحای      ب ک   شد یریگ اندازه هر یک

ساسس با رها    آورده شده است. 0در جدول ر ب وتهیۀ محل 

ی خااک در  متار  یسانت 05×05ی پالستیکی با ابعاد ها گلداندر 

یاک قسامت خااک و     ،شده ماسۀ شست با نسبت یک قسمت 

ف )بارای پرهیاز از   سا   میک قسمت شن در مکاان ناورگیر    

شدند. در هر گلدان یک با ر در عماق    کاشت خسارت باران( 

ت  شااد. مشخصااات یاااهری و خاااک کاشاا یمتاار یسااانت 0

 آورده شده است. 0شیمیایی خاک در جدول  -فیزیکی

بذر خزر آمل( مرکز)شده  یریگ اندازهبذور بذر و  یآور جمعمنطقة  اتیخصوص. 1جدول   

 منطقه گونه
ارتفاع از سطح 

 )متر( دریا

 نوع 
 وهوا آب

 هینامقوة 
 (درصد)

 رطوبت
 (درصد)

تعداد در 
 لوگرمیک

  وزن هزاردانه
 گرم()

 خلوصمیزان 
 (درصد)

1/4 01 سرد خشک 6113 زنجان اقاقیا  11317 0/10  01 
 41 0/10 31137 1/1 41 سرد خشک 6113 زنجان ارغوان معمولی

 و اقاقیا ارغوان ةشد  هکاشت یها نهال یها گلدان خاکمشخصات . 4 جدول

pH 
EC 

(mmos 
/cm) 

N 
%)) 

P 
ppm)) 

K 
(ppm) 

C 

%)) 
clay 
%)) 

silt 
%)) 

sand 
(%) 

 کالسه

 بافت
 ظاهریمخصوص وزن 

 (g/cm3خاک )
 16/6 لومی یشن 11 61 11 11/7 37 63 63/7 31/7 6/1

 

تحات  روز  09مدت  ب   (عدد 50 گون  هر) ها گلدان گاهآن

 بیا ترت ب  ،در آغاز تنش طوری ک  ، ب تنش شوری قرار گرفتند

 و 5/00 ± 0/5 ارغاوان  یها نهالدر میانگین ارتفان و قحر ی   

 و 0/05 ± 0/5اقاقیااا  یهااا نهااال در و متاار یسااانت 6/0 0/9±

در فاکتوریال   صاورت  با  آزماایش  . باود  متر یسانت 7/0 5/9±

ارغوان( و با دو فاکتور گون  )اقاقیا، قالب طرح کامالً تصادفی 

 بار متار   زیمانس  دسی 09و  09، 5، 9) سح  چهارشوری در 

باارای  .[05]گرفاات تکاارار انجااام  چهاااردر  (کلریاد ساادیم 

جلااوگیری از شااوک اساامزی، اعمااال تیمارهااای شااوری    

هار پان     یازا ب  ها گلدان .تدریجی صورت گرفت صورت ب 

آبیااری  با آ  شر   بار  کیشوری،  یها محلولبار آبیاری با 

یرفیت  حد در گلدان هر یبرا آ  آبیاریم دار  .[05] شدند

 کیا  وزر دو هار بود ک   (تریل یلیم 069)آ  خاک  نگهداری

 .گرفت صورت می بار

هاگیریاندازه

روز از تاانش  09و پااس از اتمااام  تاانش شااوری قباال از

دو  یهاا  نهاال کلیاۀ  و تعداد بر     یقحر ارتفان، شوری، 

محاساب    0 ۀرابحا براساس  آنهارویش  و یریگ اندازه گون 

( و متار  یساانت )با دقت  کش خط ۀلیوس ب شد. ارتفان نهال 

)باا دقات   استفاده از کاولیس دیجیتاالی   با  ها نهالۀ  یقحر 

 شد. گیری اندازه( متر یلیم 90/9

(0) 
 رویش قحری )یا ارتفاعی(=  

 میزان رشد در آخر دوره -میزان رشد در اول دوره 

 یریا گ اندازه سنجش سح  بر  سح  بر  با دستگاه 

، پاس از شساتن   ها نهالۀ شیرحجم  یریگ اندازه یبرا .شد

و  جادا از خااک   هاا  ش یر، بداریشدر سح   ها گلدانخاک 

آ   محتاوی اساتوانۀ  شو در داخل و پس از چند بار شست

 شا  یرگ اشت  شد و با توجا  با  بااال آمادن آ ، حجام      

 یریا گ انادازه . بارای  شاد تعیین مکعب  متر یسانت برحسب

 قحعا   قحعا  پاس از  زمینی و هوایی  یها انداموزن خشک 

  آون باا دماای   ساعت ب 50مدت  ب  ها نمون  ها نهالکردن 

باا ترازویای باا دقات     درج  انت ال داده شاد و ساسس    75
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 یماان  زناده  یریا گ اندازه رای. بشد یریگ اندازهگرم  990/9

(SP)، یها نهالنسبت تعداد  ،در هر یک از سحوح شوری 

اولیا  در هار    یهاا  نهاال ( ب  sدر پایان بررسی ) مانده یباق

 .(0رابحۀ )تعیین شد درصد  صورت ب ( nتیمار )

(0) SP s / n 100 

هادادهلیوتحلهیتجز
انجاام    SPSS.17افازار  نارم با استفاده از  ها داده لیوتحل  یتجز

 اسمیرنو  -کولموگرو  آزمونبا  ها داده بودن . نرمالگرفت

در صاورت   .ی شاد بررسا لاون   آزمونبا  انسیوار یهمگن و

از آزماون   یدار یمعنا ساح    نیای تع یبارا  ها دادهنرمال بودن 

از آزماون   هاا  نیانگیمۀ سیم ا یبراو  دوطرف  انسیواریۀ تجز

 استفاده شد. درصد 5 نانیاطمدر سح  دانکن 

وبحثنتایج
ت اصاافهمااۀ نتااای  نشااان داد کاا  تاانش شااوری باار      

. اثار گ اشات  در دو گون   (طول ریش  جز ب ) شده گیری اندازه

خشک ریشا  و   ۀتود یز، ییزا بر نرخ بر  درختیگونۀ  تأثیر

درختای در  گوناۀ  اثر مت ابال   و ،یمان زندهساق ، سح  بر  و 

خشاک   ۀتاود  یز، طول ریش ، ییزا بر نرخ بر  تنش شوری

 (.0)جدول  بود دار یمعنریش  و سح  بر  

 هاا  نهاال  یشیرو یفاکتورها یۀکل ،یشور شیافزادنبال  ب 

 شاکل  و 5 جادول ) افتندی کاهش( ارغوان ۀشیر طولجز  )ب 

 شیافازا [. 05] دارد محاب ات  هاا  یبررسا  گرید  ینتا با ک  (0

 شد گون  دو هر یها نهال یمان زنده کاهش سبب یشور تنش

 طیمح یاسمز توان کاهش توان یم را امر نیا لیدل(. 0 شکل)

 یخشاک  تانش  طیشرا جادیا و آ  ج   در اختالل و ش یر

 سابب  کا   کلار  و میساد  یهاا  ونی شتریب ج   ای نهال یبرا

 بیشاتر  یهاا  یشاور  در[. 06] دانست شده، ها نهال تیوممسم

 یماان  زناده  نارخ  از ایاقاق نهال( متر بر زیمنس دسی 09 و 09)

(. 0 شاکل ) باود  برخاوردار  ارغوان نهال با س یم ا در یشتریب

 در براباار گوناا  نیااا زیاااد م اوماات ممکاان اساات آن لیاادل

 [.00] باشد ییایمیش و یکیزیف از اعم یخاک یها تنش

شرایط شوری، باا افازایش فشاار اسامزی محایط،      در 

. در تح یق ما نیاز باا افازایش    ابدی یمرشد گیاهان کاهش 

شوری رویش قحری و ارتفاعی  نهال هر دو گونا  کااهش   

در  هاا  نهاال (. دلیل کاهش رویش ارتفااعی   0یافت )شکل 

کااهش جا   عناصار و آ  و     تاوان  یما شوری زیاد را 

ی نمک کلراید دانسات  ها ونهمچنین جلوگیری از ورود ی

ک  نیتروژن در افزایش رشد  دهد یمنشان  ها یبررس[. 07]

جا   کلار و    ازآنجا ک دارد.  کننده نییتعطولی گیاه تأثیر 

نیتروژن در محیط ریزوسفر با شرایط آنتاگونیساتی هماراه   

ی ازت توساط ریشا    جاا  ب ، کلر کنش برهماست، در این 

با کمبود ازت و  ج   شده و در نتیج  تحت تنش شوری

 نسابت  با  . از طرفای، رویاش     شود یمکاهش رشد مواج  

 بار متار   زیمنس دسی 09ی ارغوان در سح  ها نهالخو  

م اومت بیشتر این گون  و ممانعات از ورود   ب  توان یمرا 

ی هاا  تیا فعالکلر و سدیم و ج   بیشاتر آ  و افازایش   

 رویشی مرتبط دانست.  

 اقاقیا و ارغوان یها نهالمختلف شوری و گونه بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی  هاینتایج آنالیز واریانس اثر. 4جدول

 منابع تغییرات میانگین مربعات

 یمان زنده
 سطح

 برگ

تودة  زی
خشک 

 برگ

تودة  زی
خشک 
 ریشه

تودة  زی
خشک 
 ساقه

حجم 
 ریشه

 طول

 ریشه
 ییزا برگ

رویش 
 قطری

رویش 
 ارتفاعی

درجة 
 یآزاد

 صفات

11/461 ** 16/6131 ** 776/7 ns 
**30/4  16/0 ** 11/6 ns 117/6 ns 31** 717/7 ns 66/1 ns 6 گونه 

11/1101 * 16/113 ** 31/6 ** 
**733/0  04/7 ** 11/11 ** 116/3 ns 11/670 ** 71/6 ** 13/640  تنش 3 **

33/143 ns 71/130 ** 711/7 ns 43/7  * 711/7 ns 03/1 ns 11/14 ** 11/61 * 711/7 ns 14/64 ns 3 
 × گونه

 تنش

677 71/0  741/7  11/7  711/7  077/6  04/61  11/3  713/7  11/67  خطا 11 

 نبودن دار یمعن nsدرصد؛  0و  5در سح   دار یمعنترتیب  * و ** ب 
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 غوانی اقاقیا و ارها نهالمختلف شوری و گونه بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی  هایمیانگین اثر. مقایسة 1شکل 

[ در دو گونا   00ۀ رحمانی و همکااران ] محالعهمانند 

، در تح یااق Amygdalus lycioides  ،A.scopariaبااادام

ی هر ها نهالحاضر، شوری سبب کاهش رویش قحری در 

دو گون  شد کا  دلیال آن ممکان اسات کااهش فعالیات       

[ یاا  5، کاهش رشد و ت سیم سالولی ] ها سلولمتابولیسمی 

ی کلار و  ها ونسمزی و اثرهای مخر  یاختالل در تنظیم ا

 مشااب ،  طور ب سدیم و کاهش ج   پتاس در گیاه باشد. 

[ با بررسی تنش شوری بر عملکرد 00عصاره و همکاران ]

کردند کا  افازایش    مشاهده ستوسیاکالرویشی چهار گون  

ی بر ، ارتفان، قحر و طاول  ها اندازهشوری سبب کاهش 

ی هاا  افتا  شاد. همانناد ی   هاا  گونا   نیای ها نهالریش  در 

 Euealyptusی هاااا گونااا [ در 09باااانرجی و راوات ]

camaldulenisis ، Dalbergia sissoo    در تح یاق حاضار

ۀ انادام هاوایی باا    تاود  یزی ارغوان و اقاقیا ها نهالنیز در 

( ک  دلیل آن ممکن 5افزایش شوری کاهش یافت )جدول 

 .تنش آبی( باشدخاک )است کاهش پتانسیل آ  
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حروف مختلف ) ییزا برگو  یمان زندهرویش ارتفاعی و قطری،  یها شاخصمورد استفاده بر گونة اثر سطوح مختلف شوری و . 4شکل

 ست(ها ستونهمة اختالف آماری بین  ةدهند نشان

 ،در م ایسا  باا شااهد   ما آشکار شاد کا     یها افت یدر 

کمتاری برخاوردار    ۀتود یزاز زیاد  تحت شوری یها نهال

وزن ریشا  و سااق  در شارایط     کااهش  .(5)جدول دند بو

 ناشای از  تاوان  یما را  در هار دو گونا   زیااد   تنش شوری

حساسایت زیاااد رشاد ریشاا  و سااق  و کاااهش عمااومی    

کامبیوم و فعالیت بافت مریستم انتهاایی   یها سلولتشکیل 

 .دانستاین دو اندام 

سح  بر   دار یمعنافزایش تنش شوری سبب کاهش 

 09شاوری   تحات هر دو گونا    یها نهال ک  یطور ، ب شد

ساح  بار    اندازۀ  نیتر کوچکدارای  بر متر زیمنس دسی

جاوان   یهاا  بر محافظت  لیدل ب  ،. این(5بودند )جدول 

، نماک  شاوری در برابر سمیت شوری است ک  با افزایش 

ریاز    ،نهایات  در وپیار تجماع    هاای  در بار  بیشاتری  

 ،از ایان ریاز    پاس  ،طاور معماول   با   .اباد ی یما افزایش 

تا میزان تعرق  شوند یمیاهر  تر کوچکبا سح   ییها بر 

 .  [7] یابدکاهش 

 یریگجهینت

 09کا  در شاوری    مشاخ  کارد  ایان تح یاق    یهاا  افت ی

 55ی متوساط ) ماان  زناده بر متر، نهال اقاقیاا از   زیمنس دسی

 09ضاعیف )کمتار از    یماان  زناده درصد( و نهال ارغوان از 

درحالی ک  هر دو گون  در شوری  ؛نددبو( برخوردار درصد

نشاان   یماان  زندهدرصد  59بیش از بر متر،  زیمنس دسی 09

 یماان  زنده ،بر متر زیمنس دسی 5در شوری  ،عالوهدادند؛ ب  

در مجماون،   درصد باود.  099دچار کاهش نشد و همچنان 

صفات رویشی نهال هار دو گونا  در برخای     با اینک  اغلب 

تحمال نهاال هار دو    تنزل شادند،  شوری دچار  یها غلظت

 5شاوری   آستانۀتا  توان یم یمان زندهنظر ماز  ژهیو ب گون  را 

 بر متر گزار  کرد. زیمنس دسی
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ABSTRACT 
Black locust (Robinia pseudoacacia L.) and Judas tree (Cercis siliquastrum L.) are two suitable 

species for seedling production in nurseries and green space development in arid lands. The current 

research aimed to study the response of potted-seedlings of these species to salinity based on survival 

and some growth characteristics. Experiment was performed in a completely randomized design with 

4 replicates. In an open place, under a shelter, seedlings were irrigated by NaCl solution for 90 days at 

four salinity levels including 0, 5, 10 and 20 ds.m
-1

. The most growth parameters in black locust 

showed better response to salinity up to 10 dS.m
-1

 compared to Judas tree. At 20 dS.m
-1

 salinity, the 

survival of black locust seedlings was greater than those of Judas tree (respectively, 45% and 30%). 

In both species, survival was greater than 50% in 10 dS.m
-1

, while in 5 dS.m
-1

 it was not decreased 

and still was 100%. Considering that the most growth characteristics were decreased in some levels of 

salinity, threshold of salinity tolerance of both species can be cited 5 ds.m
-1

. Therefore, these species 

can be produced in saline soils (up to 5 ds.m
-1

) of nurseries of arid lands. Similar investigations at 

next growth stages would reveal the better tolerance of these species to salinity in order to develop the 

green spaces and rehabilitation of arid lands with saline soils.  
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