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 چکیده               

در مناطق خشک و  این کشورمراتع بیشتر و است  شدهواقعایران کشوری است که در کمربند خشکی دنیا    

رشد گیاهان  محدودکنندهعوامل  نیترمهمخشکی و شوری در بسیاری از مناطق جهان از  اندشدهواقع خشکمهین

کاهش  ازجملهمتفاوتی  یهایاستراتژدارای  محدودکنندهگیاهان جهت مقابله با این عامل  ،روندیمبه شمار 

 یهایبررساز  نتایج حاصل، باشندیم )لعاب( د موسیالژتولی سرعت فتوسنتز و تعرق، کاهش سطح برگ ویژه و

 یهاتنشنشان دادند که موسیالژ دارای نقش اکولوژیکی مهم و مثبتی در مواجهه با  هایاستراتژبر روی این متعدد 

احیاء مناطق حفظ و بوده است جهت  هاتنشکشور ایران همواره تحت تأثیر این  ازآنجاکهو  ستاخشکی و شوری 

ژ موسیال اهمیتبه  با توجهاز بذوری که دارای چنین تولیداتی هستند استفاده نمود  توانیمو شور ایران خشک 

بررسی مطالعاتی که به تأثیر موسیالژ در باال بردن تنش خشکی در این مطالعه به  ما در حفظ و احیاء این مناطق

 .میاپرداختهاست  شدهانجام

 .موسیالژ ،یزنجوانه، یشورو  تنش خشکی کلیدی: یهاواژه                     
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 مقدمه

 .شودیم شامل را زمین رهک از بیشتری و سطح دارند گسترش قاره پنج سطح در خشکمهین و خشک مناطق   

 کمربند در هم که ایران کشور پوشاند،می شور هایخاك را هاخشکی سطح از میلیون هکتار 3۴۴ همچنین

 خشکمهین و خشک اقالیم آن را مساحت بیشتر کهیطوربهنیست،  مستثنی امر این از است شدهواقع دنیا خشکی

 بنابراین (Renjizhou ،۱985است ) برگرفته در زارهاشوره و نمکی اراضی آن را از درصد 5/۱۲حدود  و

 شود. محسوب ما در کشور گیاهان پراکنش و رشد محدودکننده عوامل نیترمهم از شوری و خشکی هایتنش

 تحقیقات زمینه این در است الزم که (۱375، بهرامی فراست ) بوده کمتر تحقیقات مرتعی گیاهان با در رابطه

 گیاهانی با رابطه در یدارادامه ای وپایه تحقیقات مراتع احیاء و اصالح جهت گیرد. صورت یداردامنه و وسیع

به بررسی  به این امر باید یابیدستبرای  .شوند معرفی مقاوم هایگونه و صورت گیرد سازگارند مناطق این به که

 .نمود یاژهیوتوجه  (۱383)عسکریان،  بذر یزنجوانهمرحله زندگی یک گیاه یعنی  نیترمهم

 

 یزنجوانه تعریف

زنی، ظهور و توسعه جنین است که قدرت بذر در ایجاد یک گیاه طبیعی در شرایط مطلوب را نشان جوانه   

 عنوانبه چهاهیگی رشد فعال جنین و درنهایت ایجاد شکاف در پوسته و ظهور ریازسرگ گریدعبارت؛ بهدهدمی

، Baskinو Baskin ؛۲003همکاران،  و Enferrad ؛Black ،۱98۴ و Bewleyشود )زنی تعریف میجوانه

 با خود را بتواند جوانه باید آن حیات ادامه برای و شودمی شروع بذر یزنجوانه از گیاهان نمو و رشد (.۲0۱۴

 مرحله گیاه یک زندگی مرحله نیترحساسهمچنین  شود. مستقر خاك در و داده مطابقت محیطی شرایط

 سپری موفقیت با مراحل را این بتواند گیاه اگر که است چهاهیگ صورتبه هنوز گیاه است که زمانی و یزنجوانه

 به گیاهان بردباری هدامن با رابطه در که است ضروری لذا .است زیاد استقرار آن و ماندن شانس زنده کند،

 .(۱383)عسکریان،  صورت گیرد مطالعاتی نمو و رشد یهاول مراحل در خصوصاً خشکی و شوری یهاتنش

Gorai) کنند برای شرایط بیابانی رشد می در( بیان نمودند که بذر و میوه اغلب گیاهانی که ۲0۱۱و همکاران

ای از موسیالژ هستند که توانایی جذب و حفظ رطوبت بذر در شرایط تنش دارای الیه یزنجوانهبا خشکی و  مقابله

 دهد.را افزایش میرطوبتی 
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 الژیموستعریف  

 یهامحلول انحالل از که پس هستند آب در محلول شیوبکم ساکاریدیی پلیاهمولکول ماکرو موسیالژها   

 و حفاظت آب ذخیره منبع که متابولیز بوده معمولی یهافراورده درواقع و کنندیم ایجاد مانندژل یا و کلوئیدی

و یک زنجیره  ۱هیدروکلوئیدهایک نوع از  موسیالژها (.Tayrani Najaran ،۲008و  Emami) باشندیم بذرها

در  و طبیعی صورتبهو  اندگرفتهشکل باشند که درون سلولمی با وزن مولکولی باال ۲ساکاریدهاطوالنی از پلی

(. منبع اصلی ۲0۱6همکاران،  و Campos ؛۲008همکاران،  و Zhaoشوند )می ساخته گیاهان عادی رشد چرخه

 نیز گیاهی یهااندام دیگر و گل میوه، برگ، در ( اما۲0۱6همکاران،  وCamposهستند )تولید موسیالژها بذرها 

 (.Montgomery ،۱979 و Smith ؛۲008همکاران، و  Zhaoشوند )می یافت

 

 موسیالژاهمیت  

 یزنجوانهیند فرا حین در آب به جذب گیاه توانایی تنش شوری، به گیاه مقاومت در تأثیرگذار یهاعامل از   

 قرارگیری محضبه هاگونه از بذر بسیاری دارد بستگی بذر و فیزیولوژیکی بیوشیمیایی ساختارهای به که است

 زنیجوانه و نشپراک رسیدگی، از تابعی خود کنند کهمی تولید موسیالژ نام به مانند ژله هایآب، الیه معرض در

 (.2010همکاران،  و Yangاست )بذر 

 و بذرها یزنانهجو طول در ازجمله کند.می ایفا بذر یزنجوانه و قوه نامیه از نگهداری در مهمی نقش موسیالژ

بذر با  سطح تماس (2006همکاران،  و Thapliyal) کندیم محافظت خشکی برابر در را هاجوانه ابتدایی، رشد

 شودیم خاك را افزایش داده و از پراکندگی بذرها جلوگیری کرده و باعث کاهش از دست دادن آب توسط بذر

(Huang   ،۲000و همکاران )بذر ترمیم در و شدهلیتشکباران  از اندکی مقدار یا شبانگاهی شبنم با موسیالژ 

 .(2004همکاران،  و (Huang کندیم کمک بیابانی خشک و سخت شرایط بذر تحت قوه نامیه نگهداری و

 

 کگیاهی مناطق خش یهاگونه یزنجوانهنقش موسیالژ در  نهیدرزم شدهانجامسابقه مطالعات 

Ghanem)  شورپسند گیاه در موسیالژ  نقش ارزیابی منظوربه (۲0۱0همکاران و Kosteletzkya virginica 

 یزنجوانه به و افتهیشیافزا شوری زیاد ازجمله محیطی نامساعد شرایط در موسیالژ میزان تولید که دادند شانن

 در موسیالژ نقش ررسیه بب (۲0۱0و همکاران  (Yang زمینه این در .کندیم یادشده کمک شرایط در بذر

 که دادند نشان خشکیدرشرایط تنش شوری و  Artemisia sphaerocephala درمنه نوعی بذر یزنجوانه

 یشناختبوم ازنظررا  مهمی نقش و کرده کمک شوری و خشکی یهاتنشدر  بذر یزنجوانه به موسیالژ

 دو دانه و افزایش سبز شدن گیاهچة موسیالژمیزان ها آن کندیم گیاه بازی این زندگی هچرخ در)اکولوژیکی( 

                                                           
1Hydrocolloid  
2Polysaccharide  
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 بررسی آبیاری شرایط و کشت عمق مختلف تیمارهای در را A. sphaerocephala موسیالژ بدون و با بذر نوع 

 در مهمی نقش دانه موسیالژ و افتهیشیافزا آبیاری میزان افزایش با نهال شدن سبز که داد نشان نتایج. کردند

 کاهش و شدن سبز بهبود در موسیالژ نقش را امر این دلیل یادشده پژوهشگران .داشت گیاهچه موفق استقرار

 .کردند بیان رطوبت کمبود شرایط در گیاهچه ریوممرگ

سیزده گونه گیاه دارویی تحت سطوح مختلف  یزنجوانهنقش موسیالژ را در ( ۱393شهیدی و همکارانمستشار )

 در تنش به تحمل میزان در موسیالژ و دریافتند که مقدار گالیکول( بررسی کردند لنیاتیپلپتانسیل اسمزی )

 Linumکتان )(، Descurainia Sophia) خاکشیر(، Alyssum homalocarpumقدومه ) یهاگونه

usitatissimums)، بادرنجبویه (Melissa officinalis،) بالنگو (Lallemantia ibrica ،) مریم گلی و مریم

اسفرزه (، psyllium Plantago(، اسفرزه )(Salvia officinalis and Salvia sclarea) گلی کبیر

 (basilicum ریحان سبز و بنفش(، Plantago major) بارهنگ کبیر(، Plantago ovate) فرانسوی

(green)and(violet) Ocimum،) اکثر در اثر تنش کاهش بر مثبتی اثر موسیالژ همچنین و بوده مؤثر 

تنش خشکی  شرایط در هاآن یزنجوانه مرحله در اکولوژیک مزیتی تواندیم که داشت یموردبررس یهاگونه

 .باشد

شاهی  گیاه خشکی به مقاومت میزان بر بذر موسیالژ تأثیر به بررسی (۱39۴ سودائی زاده و همکاران)

(Lepidium sativum L.) پرداختند و بیان نمودند که بذور دارای موسیالژ  اولیه رشد و یزنجوانه مرحله در

نتایج این  یطورکلبهتنش خشکی قرار گرفتند  ریتأثقایسه با بذور بدون موسیالژ به میزان کمتری تحت مدر 

 در شرایط تنش رطوبتی است.بذر  یزنجوانهنقش مثبت موسیالژ در حفظ رطوبت و بهبود  دهندهنشانتحقیق 

Taylor) سرعت کاهش به منجر موسیالژ خشکی، تنش نبود شرایط در که کردند بیان) ۲003 همکاران و 

 است مواقعی در یزنجوانه سرعت افزایش موسیالژ در نقش رسدیم به نظر بنابراین، .شودیم چغندر یزنجوانه

 سرعت افزایش باعث بذر، برای بیشتر نمودن آب فراهم با موسیالژ و داشته قرار رطوبتی تنش در شرایط بذر که

 .گرددیمآن  یزنجوانه

 شرایط تنش در بذر یزنجوانه بهبود و رطوبت حفظ در مثبت موسیالژ نقش به( ۱39۱ همکاران و رضایی حاج) 

در  موسیالژ دارای بذور که کردند گزارش محققان این .کردند اشاره بارهنگ و اسفرزه گونه دو در رطوبتی

با  بذر نوع دو هر در و قرارگرفته خشکی تنش اثر تحت تأثیر کمتری میزان به موسیالژ بدون بذرهای با مقایسه

 بود. بارهنگ از کمتر اسفرزه اولیه رشد و یزنجوانهدر  تنش خشکی از ناشی صدمه موسیالژ، بدون و موسیالژ

Clifford) یهاگونه در را ساکاریدپلی و موسیالژ فیزیولوژیکی نقش و ترکیب ( ۲00۲ همکاران و Ziziphus 

 بارندگی با ییهاطیمح در که مذکور یهاگونه از آمدهعملبه کردند در بررسی بررسی خشکی تنش دورة طی در

 تنظیم محلول برای مواد مجدد انتقال برای منبعی عنوانبه که موسیالژ گردید مشخص ،کنندیم رشد نامنظم

 .شودیم استفاده اسمزی
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 (Lallemantia ibrica)بر تحمل شوری بالنگوی شهری   موسیالژ( به تأثیر ۱39۴سودائی زاده و همکاران ) 

 یزنجوانه بهبود در موسیالژ مثبت نقش دهندة نشان نتایج یطورکلبهپرداختند و دریافتند که  یزنجوانهدر مرحله 

بذر  در موجود موسیالژ حجم و گیاه نوع به بسته ماده این تأثیر میزان حالنیباا .است تنش شوری شرایط در بذر

 باشد. متفاوت تواندیم

 

 یریگجهینت              

 جهیدرنت و رطوبت حفظ در موسیالژ مثبت نقشدر تمامی تحقیقات آورده شده در این مقاله به  یطورکلبه   

 جهت محلول مواد مجدد انتقال برای منبعی عنوانبه موسیالژ اشاره دارد. بذر زنیجوانهو سرعت   درصد افزایش

 بنابرایندارد.  نقش زنیجوانه طول در بودن رطوبت دسترس در روی بر گسترده طوربه و است تنظیم اسمزی

 این و پراکندگی بقاء حفظ در مهمی عامل تواندیم خشک در مناطق موجود گیاهان بذرهای در موسیالژ وجود

 .باشد گیاهی هایگونه

 

 منابع 

 و  Kochiaدو گونه مرتعی زنی و استقرار نهال جوانه بر خشکی و شوری اثر بررسی (۱383)عسکریان م .،  -

Elymus junceus (.6۴طبیعی:) منابع در سازندگی و پژوهش . مجله 

 
 ی سیزده گونه گیاه دارویی زنجوانهنقش موسیالژ بر  (۱393)مستشار شهیدی ت.، خواجه حسینی م.، راشد محصل م.،  - 

 .۲۲۲-۲۱۱(: ۲)3گالیکول(، نشریه علوم و فناوری بذر ایران، جلد  لنیاتیپلتحت سطوح مختلف پتانسیل اسمزی )

 

بررسی تأثیر موسیالژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه ( ۱39۴)سودائی زاده ح.، مصلح آرانی ا.، تجملیان م.،  -

در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه. مجله پژوهش گیاهی)مجله زیست  (.Lepidium sativum L)شاهی 

 .۱0۲7-۱0۱7(: 5)۲8سی ایران(. جلدشنا

 

نقش موسیالژ در افزایش مقاومت به خشکی گیاهان  (۱39۱)حاج رضایی م.، سودائی زاده ح.، مصلح آرانی ا.،  -

رد مرحله جوانه زنی و دانه رست )مطالعه موردی: اسفرزه و بارهنگ(. دو فصلنامه علمی پژوهشی خشک بوم، 

 .۲۴-۱۲(: ۱)۲جلد

 

 

- Baskin J. M., & Baskin C. C., (2014). “What kind 

of Seed Dormancy Might Palms Have?”. Seed Science Research, Vol. 24(1): 17–22. 

 



   

6 
 

انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر  

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 - Bewley J. D., & Black M., (1984). "Physiology and 

Biochemistry of Seeds in Relation to Germination". Plant Ecology, Vol. 57(2–3): 71–74. 

 

- Clifford, S. C., Arndt, S. K., Popp, M., & Jones, H. G. (2002). "Mucilage and 

polysaccharides in Ziziphus species: Localization, composition and physiological roles 

during drought stress". Journal of Experimental Botany, 53, 131-138. 

 

- Campos B. E., Ruivo T. D., da Silva Scapim M. R., 

Madrona G. S., &    Bergamasco R. de C., )2016(. "Optimization of the Mucilage Extraction 

Process from   chia Seeds and Application in Ice Cream as a Stabilizer and Emulsifier 

." LWT-Food Science and Technology, 65: 874–883. 

  

- Enferrad A., Majnoon-Hosseini N., Postini K., 

Khwaja Ahmad Attari A. A., (2003). “Review Rapeseed Germination Under Saline 

Conditions”. Journal of Agriculture, Vol. 5(2): 7-17. 

 

- Emami, A., and Z. Tayrani Najaran, )2008(. “Pharmacognosie Phytochimie Plante 

Medicinales”. Mashhad University of Medical. 143pp. [In Persian]. 

 

- Ghanem, M. E., Han, R. M., Classen, B., Quetin-Leclerq, J., Mahy, M., Ruan, 

C.J., Qin, P., Prez-Alfocea, F., & Lutts, S. (2010)." Mucilage and polysaccharides in the 

halophyte plant species Kosteletzkya vrginica: Localization and compositionin relation to 

salt stress". Plant Physiology and Biochemistry, 48, 131-135. 

 

- Gorai, M., Gasmi, H., & Neffati, M. (2011). "Factors influencing seed 

germination ofmedicinal plant Salvia aegyptiaca L.(Lamiaceae)". Saudi Journal of 

Biological Sciences, 18, 255–260 

 

- Huang, Z., Y. Gutterman and Z. Hu, )2000  .( “Structure and function of 

mucilaginous achenes of  Artemisia monosperma in habiting the Negev Desert of Israel. 

Isr”. J. Plant Sci. 48: 265-266. 

 

- Huang, Z., Y. Gutterman and D. J. Osborne, (2004). “Value of the mucileginous 

pellicle to seeds of the sand stabilizing desert woody shrub Artemisia sphaerocephala 

(Astraceae)”. Trees, 18: 669-676. 

 

- Renjizhou, Hu zizhi and Fu Yikun, (1985). “The ecological role of plant resourcein 

the arid regions of china”. In. G.E. Wichens, J.R. Goodin and D.V. Field (Editor) Plants for 

Aridlands, Allen and Unwinn, London, PP. 277-287. 

 

- Smith F., & Montgomery R., )1959(. "The Chemistry of Plant Gums and Mucilages 

and Some Related Polysacharids"  . Smith, M. Montgomery, R. Reinhold: New. p. 627.  

 

 

- Taylor, A. G., Goffinet,M. C., Pikuz, S. A.,Shelkovenko, T. A., Mitchell, M. D., 

Chandler, K. M., and . D. A. Hammer. )2003(. "Physicochemical factors influence beet 



   

7 
 

انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر  

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 (BetavulgarisL.) seed germination". In: Nicolas, G., Bradford, K. J., Come, D. & Pritchard, 

H. W. The Biology of Seeds: Recent Research Advances. CABI. p. 433-440. 

 

- Thapliyal R. C., Phartyal S. S., Baskin J. M., & Baskin C. C., )2008  .(  "Role of 

Mucilage in Germination of Dillenia indica (Dilleniaceae) Seeds, Australian Journal of 

Botany, Vol. 56(7): 583–589. 

 

- Yang X., Dong M., & Huang Z., )2010 .(  "Role of Mucilage in the Germination of 

Artemisia sphaerocephala (Asteraceae) Achenes Exposed to Osmotic Stress and Salinity". 

Plant Physiology-and-Biochemistry, Vol. 48(2–3):131–135. 

 

- Zhao Z., Liu M., & Tu P., )2008 " . ( Characterization of Water Soluble 

Polysaccharides From Organs of Chinese Jujube (Ziziphus jujuba Mill. cv. Dongzao ".(  

European Food Research and Technology, 226(5): 985–989. 

 

 

 

 

 


