
 

  نی و رشد گیاهچهز هحل جوانادر مر اکالیپتوس هسه گون مقاومت به شوري
  

  1و آناهیتا شریعت 1محمد حسن عصاره
  

  چکیده
ز ا  لحاظ صنعتی، دارویی و زینتیز ا  هوارداتی بوده ک هاي در ایران یکی از گونه اکالیپتوس

 واکنشهايري قابل شودر م اکالیپتوساي مختلف ه هگون .اهمیت فراوانی برخوردار است
 سهاین تحقیق به منظور بررسی و مقایسه مقاومت به شوري . دهند از خود بروز می یمتفاوت
تیمار نمک طعام  پنج اثر .نجام گرفتا  هنی و رشد گیاهچز هدر مرحله جوان اکالیپتوس  هگون

)NaCl( شامل غلظتهاي صفر ،)تکرار در  سهموالر در  میلی 200و  150، 100، 50، )شاهد
 Eucalyptus بر سه گونه فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی در اتاقک رشد ک آزمایشی

camaldulensis E. salubris و  E. tetragonaا ه هاختالف بین گون .شد بررسی
، شاخص چه ه، طول ساقچه هاز جمله طول ریش در واکنش به شوري با مطالعه صفات مختلف

 مورد تجزیه و تحلیل قرار نیز هنی و شاخص جوانز هجواننی، سرعت ز هبنیه بذر، درصد جوان
شاخص بنیه بذر، سرعت  نی،ز هز نظر صفات درصد جوانا  هسه گوناختالف میان . گرفت
کلیه  تأثیر ز نظرا  هگون نیز در هر سه نمک ن تیمارهاي مختلفایم. دار بود معنینی ز هجوان

 ها بندي داده آزمون دانکن نیز جهت دستهاز . وجود داشت يردا معنی اختالفهايصفات گیاهی 
زنی هر سه گونه  چه و شاخص جوانه چه، طول ساقه از نظر صفات طول ریشه .استفاده گردید

از تجزیه پروبیت نیز براي تعیین مقدار نمکی که باعث از بین رفتن  .در یک گروه قرار گرفتند
 .E ،سه گونه مورد مطالعه میانکه  شود استفاده گردید و نشان داده شد میدرصد از بذرها  50

salubris تحمل بیشتري به نمک دارد.  
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  مقدمه
ست جاي خود ا  هیکی از گیاهان وارداتی کشور بوده که به سرعت توانست اکالیپتوس

بر مرغوبیت چوب  عالوه .زش باز کندن اقتصادي و با اریکی از درختا عنوان بهرا 
همیشه  زیبایی و یک درخت زینتی با سایه خوب، عنوان به، از آن حاصل از این گیاه

دارویی و  ثرؤعنوان یک گیاه حاوي اسانس و مواد م سبزي خاص خود و همچنین به
ب و اي سازگار با آه هاما گون. یک گیاه تثبیت کننده شنهاي روان نام برد عنوان بهحتی 

مختلفی را بروز داده و در  واکنشهايهواي مناطق مختلف کشور، در مقابل شوري 
الزم است تا  بنابراین .باشند میرشد مناسب در زمینهاي شور کشور ن جموع قادر بهم

  .اي مختلف بررسی گردده هدرجه تحمل به شوري در گون
متفاوت نشان  یینکه گیاهان در مراحل مختلف رشد به شوري مقاومتا هبا توجه ب

نی و رشد ز هدر مرحله جوان اکالیپتوس  هگون سه مقاومت در این تحقیق دهند، می
 نیز هدر مرحله جوان اکالیپتوس از نظر مقاومت به شوري. بررسی شد به شوري گیاهچه
  .ود نداردگزارشی وج ها کدام از گونه در هیچ

نی ز هر شوري مانع جوانفزایش دا  ههر گون نیز هدر اکثر گیاهان در مرحله جوان
اثر شوري بر . برد میدن را از بین ز هکه غلظت زیاد نمک توانایی جوان طوري شود، به می
آن بیشتر از  تأثیرکه در رطوبت کم  طوري بستگی به تنش رطوبت نیز دارد، بهنی ز هجوان

نی و مقاومت گیاه در ز هبین مقاومت به شوري در مرحله جوان. رطوبت زیاد است
در مرحله قند مانند چغندربیشتر گیاهان . قرار نیسترب  میاحل بعدي رابطه مستقیمر
 5تا  4دایت الکتریکی ه در  هک طوري ، بهباشند میدن به شوري حساس ز هجوان
بر عکس بعضی از گیاهان مانند ذرت در مرحله  .بینند میموس بر سانتیمتر صدمه  میلی
ولی در مرحله بعدي از مقاومت کمتري  ،نی نسبتا به شوري مقاوم هستندز هجوان

  ).1377کوچکی و سلطانی، ( باشند میبرخوردار 
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 به بررسی مقاومت به شوري گیاه توت روباه یدر تحقیق )1380(شریعت و حیدري 
)Poterium sanguisorba (ایج نشان نت. نی و رشد گیاهچه پرداختندز هدر مرحله جوان

افزایش داد نی را ز هموالر درصد جوان میلی 150میزان  افزایش غلظت نمک تاکه داد 
این موضوع مبین اهمیت . نی کاهش یافتز هموالر درصد جوان میلی 200ولی در غلظت 

  .باشد مینی این گیاه ز هنمک طعام در جوان
 Salsola اي فیزیولوژیکی سه گونهه هجنب نایماي  در بررسی مقایسه) 1380(فرخواه 

dendroides ،Aleluropus lagopoieles و  Alhagi persarum  نشان داد که غلظت
محیطی نامناسب جهت  تا ستا  هدر هر سه گیاه توانست NaClنهایی مورد نظر 

نی ز هدر هر سه گونه مورد مطالعه با افزایش شوري جوان. ا فراهم کنده هنی دانز هجوان
  .کاهش یافت

Niknam   و McComb)2000 ( هاي انتخاب دراهبربه بررسی در یک مورد
در جنس . نمک در استرالیا به منظور احیا اراضی پرداختندبه اي متحمل ه هگون

ایی است که در مناطق شور رشد ه همعمولترین روش تهیه کلون از پای اکالیپتوس
اي ه هقلم ویژه بهاي درختی ه هاز آنجایی که بیشتر گون راهبردولی این . ندا هنمود

کاشت تاج درختان بالغ نیز . دهند قابل تعمیم نیست میبه سختی ریشه  اکالیپتوس
توانند  میستقرار یابد و بیشتر الینها نا هممکن است سالها طول بکشد تا در آزمایشگا

انتخاب  يیکی از راهها. شت گیاهان بالغ نیز داراي مشکالتی استبازگ. ریشه بدهند
در مرحله بعد انتخاب  .باشد میبذر از درختانی که به نظر متحمل به شوري هستند، 

را  راهبرداي متحمل بیشتر از یک ه هگون. ستا ه نهالها از نظر تحمل به شوري در گلخان
مهمترین آن پایین نگه داشتن سطح . برند میکار براي اجتناب یا تحمل تنش شوري ب
این عمل از طریق جلوگیري از جذب یا . ا استه هیونها در برگهاي جوان و سرشاخ

  . گیرد میا صورت ه هال یونها به ساقکاهش انتق
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Marcar  ي براي تحمل شوري و ا هتنوع ژنتیکی بین گون) 2002(و همکاران
در جنس  را ي براي تحمل شوري و غرقابیا ههمچنین تنوع ژنتیکی درون گون

  و E. grandis W.Hillآنها دو گونه  .ندا هاکالیپتوس گزارش نمود
 E. globolus Labill.subsp.globolus که از نظر چوب اهمیت تجاري را دارند ولی از

نظر تحمل نمک، تحمل پایین یا متوسط را در مقابل نمک و ترکیب نمک و غرقاب را 
ارزیابی تنوع تحمل را جهت  آنها آزمایشهاي. را مورد بررسی قرار دادنددهند،  نشان می

در تمامی  .ام دادندانج هاي فوق هاي گونه ها و خانواده منشأنمک و غرقاب در بین 
، Naاز  12:2:1با نسبت مولی  CaCl2و  NaCl ،MgSO4 ،MgCl2آزمایشها از مخلوط 

Mg ،Ca  از  1:8وSO4: Clدر هر دو گونه وزن خشک ساقه و بلندي با . استفاده شد
  .ترکیب نمک و غرقاب کاهش بیشتري نسبت به هر کدام از تیمارها به تنهایی نشان داد

  
  مواد و روشها

 .Eucalyptus camaldulensis،E: اکالیپتوس متشکل ازز ا  هگون سهذرهاي ب

salubris و  E. tetragona 70ابتدا بذرها توسط الکل  .آوري گردید جمع خوزستاناز %
و به  هگردید مرتبه شستشو سهبا آب مقطر  و بعد ندثانیه ضدعفونی گردید 10به مدت 

در ضمن کلیه وسایل از  .ندر ضدعفونی شددر هزا 1دقیقه در محلول بنومیل  20مدت 
یک در  این بررسی. وکالو استریل گردیدنددیشها و کاغذ صافیها در ات جمله پتري

بعد از آماده . تکرار انجام شد سهطرح کامال تصادفی در  آزمایش فاکتوریل در قالب
یمار ت(عدد بذر قرار داده شد و تیمارهاي شوري  30 یکدر داخل هر  ،نمودن پتریها

سپس . نداعمال گردید) NaClموالر  میلی 200 و 150، 100، 50، )شاهد(صفر 
درجه  23دیشها با پارافیلم پوشانده شدند و در داخل اتاقک رشد با دماي روزانه  پتري

. قرار داده شدند) ساعت 12( درجه سانتیگراد 18و شبانه  )ساعت 12( سانتیگراد
 4نی از روز چهارم آغاز گردید و هر ز هاولین جوان یادداشت برداریها با توجه به تاریخ
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ها همچنین همراه با یادداشت برداری. ادامه یافت 24و تا روز شد روز یکبار انجام 
با  اي حاصله هداد. نیز اندازه گرفته شد چه هو ریش چه هنی، طول ساقز هدرصد جوان
اي مربوط به درصد ه هه دادالزم به ذکر است ک. ندتجزیه شد SPSSز نرم افزار ا  هاستفاد
 .ندو بعد تجزیه واریانس شد ندنرمال گردید Arc Sinز روش ا  هنی با استفادز هجوان

دار  معنی طرفه جهت بررسی ز روش تجزیه واریانس یکا  هتجزیه واریانس نیز با استفاد
نی، ز ه، درصد جوانچه ه، ساقچه هاثر تیمارهاي مختلف شوري بر طول ریش بودن

همچنین  .ندنی بکار برده شدز هنی و شاخص جوانز هنیه بذر، سرعت جوانشاخص ب
اي مختلف از نظر مقاومت در مقابل تیمارهاي مختلف شوري ه هجهت مقایسه بین گون

ا ه هآزمون مقایسه میانگین دانکن نیز بین داد .نیز از روش تجزیه واریانس استفاده گردید
  .انجام گرفت

تعداد روزهاي پس از کشت،  Tiکه  GI=(∑TiNi)/S :1نیز همحاسبه شاخص جوان
Ni ده در روز ز هتعداد بذرهاي جوانi  وS اندازه . ستا  هتعداد کل بذرهاي کاشته شد

ري این ارزش از دا معنی. نی استز همعموال بیانگر مدت زمان کوتاهتر جوان GIکم 
  هگرچا ،مزیت این روش سادگی آن است. شود میواریانس بررسی  تحلیلطریق 
مانی یا  نی در طول زمان و تفاوت در زندهز هطالعاتی در مورد پراکنش جوانا  هگون یچه

  .دهد میحساست تیمارهاي مختلف نشان ن
GS= ∑j                                               :نیز هجوانفرمول سرعت 

1ni/Di   
 niده در روزهاي شمارش و ز هتعداد بذرهاي جوانDi  روز پس از شروع تعداد
  آزمایش

  :  فرمول شاخص بنیه بذر
  شاخص بنیه)) =mm(میانگین طول گیاهچه * نی ز هدرصد جوان/(100

                                                 
1  - Germination Index 
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درصد از  50که  غلظتی از نمک نیز اکالیپتوس ز تجزیه پروبیت سه گونها هبا استفاد
  .برد مشخص گردید میبذرها را از بین 

  
  نتایج

، طول چه هشوري بر صفات طول ریشتیمارهاي مختلف  ثرا  هنتایج مربوط ب
نی در ز هنی و شاخص جوانز هنی، سرعت جوانز ه، شاخص بنیه بذر، درصد جوانچه هساق

در  E. tetragona و Eucalyptus camaldulensis ،E. salubrisاي ه ههر یک از گون
همچنین آزمون مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف به روش . ستا  هآمد 1دول شماره ج
طور که در  همان. ستا  هآمد 4و  3، 2 شماره هايولاي مختلف در جده هکن در گوندان

ري دا معنیاختالف  E. camaldulensisست در گونه ا  هنشان داده شد 1 شماره جدول
نی ز ه، شاخص بنیه بذر، درصد جوانچه هاز نظر صفات طول ریش مختلف تیمارهاي نایم

و  چه هري از نظر صفات طول ساقدا معنیف التاما اخ. نی وجود داردز هو سرعت جوان
نیز جهت ) 2دول شماره ج(از آزمون مقایسه دانکن . ندارد نی وجودز هشاخص جوان

  . ستفاده گردیدا  هبندي تیمارهاي مختلف از نظر صفات اندازه گیري شد دسته
 یگرموالر در یک گروه و کلیه تیمارهاي د میلی 200ظر شاخص بنیه بذر تیمار از ن
 زنی جوانهبا توجه به اینکه شاخص بنیه از صفات مهم . قرار گرفتنددیگري گروه  در

موالر بقیه تیمارها از  میلی 200ري کرد که غیر از تیمار گی نتیجه توان رود می بشمار می
نیز تیمار شاهد در یک زنی  جوانهاز نظر سرعت . نظر این شاخص ارزش یکسانی دارند

موالر  میلی 200و  150موالر در یک گروه و دو تیمار  میلی 100و  50ارهاي گروه، تیم
را داشته و زنی  جوانهدر حقیقت تیمار شاهد سریعترین . نیز در گروه دیگر قرار گرفتند

نظر صفات از  .هستندزنی  جوانهموالر داراي کندترین سرعت  میلی 200و  150تیمار 
یز تیمارها در دو گروه قرار گرفتند نزنی  جوانهچه و شاخص  چه و طول ساقه طول ریشه

     . که به ترتیب شاهد داراي باالترین مقدار و به ترتیب در تیمارهاي بعدي کاهش یافت
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تیمارهاي مختلف از  نایمنشان داد که  E. salubrisنتایج حاصل از تجزیه واریانس 
آزمون  .ر وجود دارددا معنیختالف ا زنی  جوانههمه صفات به غیر از شاخص  نظر

چه و شاخص بنیه  چه و ساقه از طول ریشهاي حاصل ه همقایسه میانگین دانکن نیز داد
به طوري که شاهد در یک گروه و  ،بندي کرد را به سه گروه تقریبا مشابه دستهبذر 

موالر با ارزشهاي متوسط و تیمارهاي  میلی 100و  50ن ارزش و تیمارهاي داراي باالتری
زنی  جوانهاز نظر درصد  .ارزش در یک گروه قرار گرفتندبا کمترین  200و  150

گروه  چهارتیمارها به زنی  جوانهاز نظر سرعت . تیمارها به دو گروه تقسیم شدند
موالر در یک گروه و  میلی 50که تیمار شاهد و  به طوري ،بندي گردیدند مستقل دسته

زایش میزان شوري از تیمارهاي دیگر هر کدام در گروههاي مستقل و به ترتیب با اف
گروه دسته  تیمارها به سهزنی  جوانهاز نظر شاخص . کاسته شده استزنی  جوانهسرعت 

  .)3جدول شماره ( بندي شدند که در اکثر موارد تیمارها با یکدیگر همپوشانی داشتند
نی و ز هنیز تیمارهاي مختلف از نظر صفات درصد جوان E. tetragonaدرگونه 
 ولی در مورد سایر صفات اختالفهاي ،ري نداشتنددا معنیختالف نی از هشاخص جوان

مارها را از نظر صفات موارد تی  میآزمون مقایسه دانکن نیز در تما .ر بودنددا معنیکامال 
از نظر شاخص بنیه بذر  .به دو گروه تقسیم کرد چه هغیر از طول ساق مختلف به

ولی سایر تیمارها با  ،ن شاخصیدر یک گروه و داراي باالتر 50تیمارهاي شاهد و 
نیز زنی  جوانهاز نظر سرعت . ندتر در یک گروه قرار گرفت پایین هایی بسیار شاخص

در یک گروه و  50گروه که تیمار شاهد و  چهارتیمارها در  E. salubrisمشابه با گونه 
  .اند رها در گروههاي مستقل قرار گرفتهسایر تیما

ا و تیمارهاي مختلف ه هگون نایمررسی اختالف واریانس به منظور ب جزیهتاز 
نتایج حاصل به صورت میانگین مربعات براي صفات . شوري نیز استفاده گردید
گونه  هر سه نایمشود  میطور که مالحظه  همان. ستا هآمد 7مختلف در جدول شماره 

 هانی اختالفز هنی، شاخص بنیه و سرعت جوانز همورد بررسی از نظر صفات درصد جوان
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 ،نیز هو شاخص جوان چه ه، طول ساقچه هرند ولی از نظر صفات طول ریشدا معنیکامال 
اختالف  ،تیمارهاي مختلف از نظر کلیه صفات نایمهمچنین  .ر نبودنددا معنیاختالفات 
از . ر شددا معنیاثر متقابل بین تیمار و گونه نیز در مواردي . گردید هر مشاهددا معنی
از . ا از نظر صفات مختلف استفاده شده هبندي گون نیز جهت دسته کنون مقایسه دانآزم

داراي  هر سه گونه ،نیز هو شاخص جوان چه ه، طول ساقچه هنظر صفات طول ریش
 .E،از نظر شاخص بنیه بذر. ندبوده و در یک گروه قرار گرفت ارزشهاي مشابه

camaldulensis  گر با و دو گونه دی تقرار گرف در یک گروهبوده داراي باالترین ارزش
 .Eنیز زنی  جوانهاز نظر درصد  .دیگر قرار گرفتند گروه ارزشهاي مشابه همدیگر در

camaldulensis   در یک گروه و دو گونه دیگر در گروه زنی  جوانهبا کمترین درصد
ند و گونه در سه گروه مستقل قرار گرفتسه زنی  جوانهعت راز نظر س. دیگر قرار گرفتند

   .تعلق گرفت E. tetragonaن سرعت به باالتری
) y( و بذرهاي از بین رفته) مقدار شوري( xبینی یک رابطه منطقی بین  براي پیش 
مگر اینکه به نحوي رابطه  ،توان از شکل منحنی نرمال براي پیشگویی استفاده کرد مین

ه به تا رابط کنیم میرا به پروبیت تبدیل  )y(ا ه هکار درصد کشت براي این. را خطی کنیم
درصد از  50تواند  میکه  میزانیبینی خود به مقدار  صورت خطی درآید و ما به پیش

بنابراین با تبدیل منحنی به خطی ) Letal Dose= LD50. (بذرها را از بین ببرد برسیم
در سه  LD50مقدار . است% 50آن برابر با  yرا بدست آورد که  xتوان  می عنوان مثال به

  . ستا هبررسی در جدول نشان داده شدگونه مورد 
  ،باشد، بنابراین در این مقدار شوري می E. camaldulensis 4/168= LD50در 

  مقدار  E.salubris که در گونه در حالی ،روند درصد از بذرها از بین می 50 
 1/386= LD50و در E.tetragona  7/282نیز= LD50همچنین معادله پروبیت . باشد می

  . هر سه گونه محاسبه شده است نیز براي
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در تیمارهاي مختلف  را چه ساقهو  چه ریشهنمایی از رشد  3و  2، 1 شماره شکلهاي
شود در هر سه  طور که مالحظه می همان. استگذاشته نمایش  را به شوري در سه گونه

که در  طوري به ،کاسته شده است چه ریشهگونه با افزایش میزان شوري از رشد 
ولی شوري  ،تقریبا متوقف گردیده است چه ریشهموالر به باال رشد  میلی 150شوریهاي 
  .نداشت چه ساقهچندانی بر رشد  تأثیر

  
هر کدام  تیمار شوري بر 5مجموع مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر  -1جدول شماره 

  E. tetragona  و Eucalyptus camaldulensis ،E. salubris هاي از گونه
طول   چه ریشهطول   هگون صفات

  چه ساقه
شاخص بنیه 

  بذر
درصد 

  نیز هجوان
سرعت 

  نیز هجوان
شاخص 

  نیز هجوان
E. camaldulensis **09/182  ns31/3  **80/120  **0/40  ** 6.24  ns 334/0  
E. salubris **32/187  **85/3  ** 53/233   *24/0  ** 40/16  ns 46/0  
E. tetragona **90/130  **80/3  ** 94/165  ns 164/0  ** 782/6  ns 057/0  

  
به روش  بذر و رشد گیاهچه نیز همقایسه میانگین صفات مختلف جوان -2جدول شماره 

  Eucalyptus camaldulensisدانکن در 
طول   منابع تغییرات

  چه ریشه
طول 
  چه ساقه

شاخص بنیه 
  بذر

درصد 
  نیز هجوان

سرعت 
  نیز هجوان

  نیز هشاخص جوان

  A 66/15  A 83/3  A 9/21  A 25/1  A 91/3  A5/1  شاهد
  A 15  A 16/3  A 08/20  AB 06/1  B 93/2  AB 15/1  موالر میلی 50

  B 33/2  AB 33/2  A 23/18  AB 95/0  B 83/2  AB 1/1  موالر میلی 100
  B 83/0  AB 33/2  A 61/15  B 78/0  C 10/1  B 82/0  موالر میلی 150
  B 36/0  B 03/1  B 75/5  C 28/0  C 39/0  B 63/0  موالر میلی 200
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به  بذر و رشد گیاهچه نیز هجدول مقایسه میانگین صفات مختلف جوان -3جدول شماره 
  Eucalyptus salubris روش دانکن در

طول   منابع تغییرات

  چه ریشه

طول 

  چه ساقه

شاخص 

  بنیه بذر

درصد 

  نیز هجوان

سرعت 

  نیز هجوان

شاخص 

  نیز هجوان
  A 00/20  A 83/4  A 85/23  A 39/1  A 84/6  A 71/0  شاهد

  B 66/6  B 33/3  B 91/9  A 48/1  A 77/6  AB 80/0  موالر میلی 50
  BC 33/3  B 16/3  BC 30/6  B 44/1  B 27/5  ABC 03/1  موالر میلی100
  C00/2  C 16/2  C 73/3  AB1/1  C10/3  BC 48/1  موالر میلی150
  C04/0  C 00/2  C 59/1  B 81/0  D 52/1  C 58/1  موالر میلی200

  
به  بذر و رشد گیاهچه نیز هل مقایسه میانگین صفات مختلف جوانجدو -4جدول شماره 

  Eucalyptus tetragonaروش دانکن در 
طول   منابع تغییرات

  چه ریشه

طول 

  چه ساقه

شاخص 

  بنیه بذر

درصد 

  نیز هجوان

سرعت 

  نیز هجوان

شاخص 

  نیز هجوان
  A 33/14  A 33/4  A 17/18  A 43/1  A 42/5  AB 96/0  شاهد

  A 33/12  B 33/3  A 72/14  AB 27/1  A 08/5  A 91/0  موالر میلی 50
  B 00/3  B 50/3  B21/6  A 31/1  B 09/5  A 86/0  موالر میلی100
  B 16/1  C 16/2  B 82/2  AB 06/1  C31/3  AB 07/1  موالر میلی150
  B 26/0  C 50/1  B 31/1  B 84/0  D 92/1  B 20/1  موالر میلی200

  
 Eucalyptus camaldulensis ،E. salubrisتجزیه واریانس اثر شوري بر  -5جدول شماره

  در آزمایش فاکتوریل E. tetragona و
طول   منابع تغییرات

  چه ریشه
طول 
  چه ساقه

شاخص بنیه 
  بذر

درصد 
  نیز هجوان

سرعت 
  نیز هجوان

شاخص 
  نیز هجوان

  ns 53/0  ns 32/1  **91/263  **60/0  **12/25  ns 06/0  گونه
  36/0 *  26/39**  71/0**  19/435**  94/9**  55/448**  تیمار
  ns 32/0  **65/34  ns 03/0  ** 02/1  * 23/0  08/18 **  تیمار*گونه
  091/0  29/0  059/0  36/9  51/0  08/7  خطا
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 سه صفات مختلف جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه جدول مقایسه میانگین -6جدول شماره 
  به روش دانکن اکالیپتوس  هگون

طول   گونه
  چه ریشه

طول 
  چه ساقه

 شاخص
  بنیه بذر

درصد 
  نیز هجوان

سرعت 
  نیز هجوان

شاخص 
  نیز هجوان

E. camaldulensis A84/6  A 5/2  A31/16  A867/0  A237/2  A04/1  
E. salubris A48/6  A 1/3  B078/9  B157/1  B 08/4  A126/1  
E. tetragona A87/5  A89/2  B152/8  B 24/1  C705/4  A998/0  

  برد میرصد از بذرها را از بین د 50مقادیري از نمک که  -7جدول شماره 
  معادله پروبیت LD50  گونه 

E. camaldulensis  4/168 موالر میلی  Y= -1.97+0.001169logX 
E. salubris  1/386 موالر میلی  Y= -2.411+0.00624logX 
E. tetragona  7/282 موالر میلی  Y= -2.243+0.007936logX 

  بحث
شوري اثرات  .سزایی در زندگی گیاهان دارد هتداوم بقا در مقابل شوري اهمیت ب

و استقرار گیاهان دارد و اثرات خود را بر مراحل  هاربذزنی  جوانهاي بر  کننده محدود
از طریق اثرات اسمزي و یا سمیت یونی ) چه ریشهو رشد  زنی جوانهتورم، (حیاتی 

زنی  نهجوااکثر گیاهان در مرحله  ).1998و همکاران،  Katembe(کند  اعمال می
 عضی استثناءهااگرچه ب سایر مراحل در مقابل شوري دارند، حساسیت بیشتري نسبت به

در  است، به شوري مقاومزنی  جوانهطور مثال یونجه در مرحله  به. نیز وجود دارد
نتایج تحقیقات بر بعضی از گیاهان مرتعی ایران . که در سایر مراحل حساس است حالی

و اثرات سمی  هچه حساسیت کمتري نسبت به شورينشان داده است که طول گیا
ؤید همین موضوع نیز م 3و  2، 1 شماره شکلهاي .کربنات دارد نمکهاي کربنات و بی

  .)1373جعفري، ( باشند می
Miller  (نوع نمک  اثرات شش) 1978(و همکارانKCl،K2SO4  ،Na2SO4، 

Na2Cl2،Mg2Cl2،Mg2SO4 ،NaCl  ( اس چندسالهسه گرزنی  جوانهرا بر روي 
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Agropyron elongatum ،Festuca arundinaceae و  Phalaris canariensis  بررسی
دار است، همچنین پاسخ  ها و نمک معنی گونه نایمان دادند که اثر متقابل نمودند و نش

ولی انواع نمک اثر مشابهی را بر روي  ،ها به سطوح مختلف نمک معنی دار بود گونه
سرعت و درصد  ،این سه گونه مچنین گزارش شد که میانه. داشتندزنی  جوانه
بیشتر از دو  در انواع نمک و غلظتهاي مختلف Agropyron elongatum درزنی  جوانه

و رشد گیاهچه زنی  جوانهاثرات شوري را بر ) Al Mutawa )2003 .باشد میگونه دیگر 
رشد ژنوتیپهاي خلر به و زنی  جوانهنتایج نشان داد که . وتیپ خلر بررسی نمودندنژ 30

تنوع زیادي از نظر  ها گرچه میان ژنوتیپا ،داري با افزایش نمک کاهش یافت طور معنی
  .وجود داشت تحمل به نمک

از نظر ) 7 جدول شماره(سطح تیمار شوري بر سه گونه  5تحقیق حاضر اثر  در
زنی  نهزنی، سرعت جوا چه، شاخص بنیه بذر، درصد جوانه چه، طول ساقه صفات ریشه
ها به سطوح مختلف نمک براي  همچنین پاسخ گونه. دار بود معنیزنی  جوانهو شاخص 

همچنین . بوددار  معنیزنی  جوانهو سرعت زنی  جوانهصفات شاخص بنیه بذر، درصد 
، شاخص بنیه چه ریشهها و تیمارهاي نمک نیز براي صفات طول  اثر متقابل بین گونه

از نتایج تجزیه پروبیت نیز . دار بود معنیزنی  جوانهو شاخص زنی  جوانهبذر، سرعت 
 LD50داراي باالترین مقدار  E. salubarisگونه طور برداشت نمود که  توان این می
بین  درصد از بذرها از 50موالر  میلی 1/386به این مفهوم که در شوري . باشد می
ه ویگور گیاهچه نیز توجه بلکه باید ب نیست،مطرح  هاربذزنی  جوانهالبته فقط . روند می
طور که در شکلها نیز نشان داده شده است  که در شوریهاي باال همان به طوري ،شود

است و بعد از مدت  داشته چه ساقهکاهش محسوسی نسبت به رشد  چه ریشهرشد 
نیز  چه ساقهو  چه ریشهبنابراین رشد . طور کامل متوقف گردیده است کوتاهی رشد به

 LD50=7/282مقدار  E. tetragonaطور مثال در گونه  به. فته شودر نظر گرباید د
 بقیهولی  ،زنند بذرها جوانه نمی% 50مقدار شوري  باشد به این معنا که در این می

به باال  موالر میلی 150در شوري  ،نشان داده شده است 3شماره بذرهایی که در شکل 
  .کامال متوقف شده است چه ریشهرشد 
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  E. camaldulensisزنی  اثر تیمارهاي مختلف شوري بر جوانه -1ه شکل شمار

  

  
  E. salubrisزنی  اثر تیمارهاي مختلف شوري بر جوانه -2شکل شماره 

  



398 زنی و رشد گیاهچه در مرحله جوانه مقاومت به شوري سه گونه اکالیپتوس

  
   E. tetragonaزنی اثر تیمارهاي مختلف شوري بر جوانه -3شکل شماره 
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