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  زنی و رشد رویشی در چهار گونه از اکالیپتوس سی مقاومت به شوری در مرحله جوانهبرر
  
  2آناهیتا شریعت* و 1محمدحسن عصاره

  ها و مراتع کشور  موسسه تحقیقات جنگل،ارشد کارشناس2ها و مراتع کشور،   موسسه تحقیقات جنگلدانشیار،1
 28/8/87:  ؛ تاریخ پذیرش30/7/86:  تاریخ دریافت

  
 

  یدهچک
 و بـر اسـتقرار و رشـد    شـده های گیاهان  زنی دانه خیر در جوانهأ کاهش و یا ت    سبب که   استمحیطی  عوامل  شوری یکی از    

 اکالیپتوس در    منظور بررسی و مقایسه مقاومت به شوری چهار گونه         این تحقیق به  . اشدب  یم موثر   ،گیاهان هالوفیت و گلیکوفیت   
هـای صـفر     ، شـامل غلظـت    )NaCl (شوریاثر پنج تیمار    . انجام گرفت   مرحله رویشی   زنی و رشد گیاهچه و نیز         مرحله جوانه 

 تصادفی در اتاقک رشد بر موالر در سه تکرار در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً  میلی200 و 150، 100، 50، )شاهد(
اخـتالف بـین   . بررسـی شـد  E. globulus  و Eucalyptus sargentii ،E. occidentalis ،E. salubris چهار گونـه 

چـه، شـاخص بنیـه بـذر، درصـد       چـه، طـول سـاقه    ها در واکنش به شوری با مطالعه صفات مختلف از جمله طول ریـشه         گونه
. زنی و رشد گیاهچه مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت                زنی در مرحله جوانه     زنی و شاخص جوانه     زنی، سرعت جوانه    جوانه

، پرولین، سطح برگ، آمـاس، درصـد رطوبـت نـسبی بـرگ،              ها قند )، کاروتن b و   a کلروفیل   شامل(های گیاهی     غلظت رنگیزه 
گیری    ماهه اندازه  6های   نیز در نهال   میزان کمبود آب نسبت به حالت اشباع         موجودی هر واحد سطح برگ و سطح ویژه برگی،        

هـای گیـاهی و       حلـول و کـاهش رنگیـزه      افزایش تنش شوری در مرحله رویشی منجر به افزایش میزان پرولین، قندهای م            . شد
ــه   در مرحلــه جوانــه. شــدپارامترهــای رشــد در هــر چهــار گونــه     زنــی و رشــد گیاهچــه بیــشترین میــزان شــاخص بنیــه ب

E. occidentalisزنی به   و بیشترین مقدار سرعت جوانهE. salubrisاختصاص یافت  .E.sargentii بیشترین مقـدار  هم 
زنـی و رشـد       در مرحله جوانـه    چنین  هم . در مرحله رویشی نشان داد      را ، پرولین، قند، سطح برگ    ، کاروتن aکلروفیل، کلروفیل   

  . اختصاص یافتE. globulesگیری شده به  رویشی حداقل مقادیر صفات اندازه
  

   تنش شوری، اکالیپتوس، کلروفیل، پرولین، قندهای محلول:های کلیدی واژه
  

 1مقدمه
کننده تولیدات گیـاهی    ترین عوامل محدود   یکی از مهم  

 میلیـون هکتـار از      95باشـد کـه حـدود         شوری خاک مـی   
). 1994پسرکلی،  (دهد    ثیر قرار می  أت اراضی جهان را تحت   

دانگـان   عنوان یک تطابق ثانویه در نهان      تحمل به شوری به   

                                                 
  shariat@rifr-ac.ir:  مسئول مکاتبه-*

شود، زیرا تحمل بـه شـوری در گیاهـان ابتـدایی              تلقی می 
کـافی و   (رد  کمتر از گیاهان عـالی بـوده و یـا وجـود نـدا             

ــدوی ــانی،  مه ــشتردر ). 2002دامغ ــشک و  بی ــاطق خ  من
 کمبـود آب و یـا       ،خشک، عامـل محدودکننـده رشـد       نیمه

هـای شـور     اسـتفاده از آب   . باشـد    آب می  نامطلوبکیفیت  
ناپـذیر    اغلـب اجتنـاب     کشاورزی جهت تولید محصوالت  

های گیاهی تا حدی به شرایط        است اگرچه بعضی از گونه    
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تواننـد    د و فقط تا یک حد آستانه را می        شوری مقاوم هستن  
تحمل کنند ولی بیشتر گیاهان حتی در مقابـل مقـادیر کـم             

؛ مـس،   1980وی و مـونز،       گـرین  (هـستند  نمک ناسازگار 
شـوری بـر    ). 2001؛ کافی و گلدانی،     2000؛ سوالم،   1986
 کـاهش  و سـبب بـاری دارد   ها اثـرات زیـان     زنی دانه  جوانه

؛ 1946یوویـت،   (شـود     شه می تشکیل گره، رشد گیاه و ری     
ــزاز،  ــاران، 1973بـ ــب و همکـ ــ). 1998؛ کتمـ رت و ـپـ

ـــف ــای  یـت ــه گــ  ) 1989(ات ــک را در س ــل نم ونه ـتحم
، Eucalyptus camaldulensis: لـتوس شامـــاکالیپــ

E.albaو  E. microtheca  مورد بررسی قـرار دادنـد  .
هایی تا شوری    خانه توسط محلول   ماهه در گل   های سه  نهال
مقدار عناصر معدنی گیاهان    . موالر آبیاری شدند   لی می 700

ثیر مقادیر شوری کـاهش     أت از جمله پتاسیم و کلسیم تحت     
هـای محلـول، آمینواسـیدها و        کـه پـروتئین    یافت در حالی  

دلیـل   البته گیاهان تحت تنش به    . مقدار قندها افزایش یافت   
هـا از بـین       ها و ریشه   انباشتگی بیش از حد سدیم در برگ      

ــد ــرس. رفتن ــو و همکــاران  پی ــایش) 1990(پینت ــای آزم  ه
 گونـه اکـالیپتوس     17ر   نمـک را د    تـنش زنی تحـت     جوانه

 .Eهـای   غیـر از گونـه     و نشان دادند که بهبررسی نمودن
occidentali، E. stenanthina ،E.sargentiiو  E. 
loxophleba  ها بـا میـزان       زنی در بقیه گونه    مقدار جوانه

. یابد  میدرصد نسبت به شاهد کاهش       50موالر تا     میلی 50
گونه ارتبـاطی بـین مقاومـت بـه شـوری در             چنین هیچ  هم

ــه . زنــی و مرحلــه رویــشی وجــود نداشــت  مرحلــه جوان
هــای شــش گونــه  نهــال) 1988(ونــدرموزل و همکــاران 

، E.camaldulensis ،E.kondininensis(اکــالیپتوس 
E.spathulata E.platycorys ،E. leosoufii و 

Casuarina obesaخانــه در شــرایط   را در درون گــل
کشی شـور، غرقـاب بـدون        کشی شده و بدون نمک، زه      زه

 و نـشان    ه ماه کـشت داد    3مدت   نمک و غرقاب با نمک به     
 در شرایط شور غرقاب، بدون مـرگ  C. obesa دادند که

هـای    کدام از تکرارها و کاهش در رشد نسبت به گونه          هیچ
لیـستی از  ) 1999(بـل  . امه داداکالیپتوس زندگی خود را اد  

های درختی استرالیا و میـزان   حدود تحمل تعدادی از گونه 
در ایـن لیـست     .  اسـت   را ذکر نموده  شوری  تحمل آنها به    

ــه  جــزء E. sargentii ،E. occidentalis هــای گون

هایی هستند که تحمل زیادی نسبت بـه شـوری           اکالیپتوس
  .را دارند) موالر کلرید سدیم  میلی300(

گیاهان زراعی در موقـع جوانـه زدن در برابـر شـوری          
درجـه  . باشـند   تر از سایر مراحل زندگی خود مـی        حساس

مقاومت گیاه  . مقاومت برای گیاهان مختلف متفاوت است     
یابد، البته این     رشد یافته با افزایش غلظت نمک کاهش می       

، باشــد نمــیصــورت یــک رابطــه مــستقیم  همبــستگی بــه
امر یک ضربه شدید بـر رشـد گیـاه          خصوص در ابتدای     هب

 آن متناسب بـا     رشدشود که در صورت غلبه گیاه،         وارد می 
مقاومـت بـه    ). 2000جعفری،   (یابد  ادامه می غلظت امالح   

ای از اثـرات متقابـل چنـدین عامـل            شوری رفتار پیچیـده   
بایـد امکـان      باشـد، در نتیجـه        ریختی و فیزیولوژیکی مـی    

منظور تکثیر مـواد بـا       ی به های مقاوم به شور     انتخاب گونه 
  ).2005آدامز و همکاران، (ارزش گیاهی فراهم شود 

های اکالیپتوس نسبت بـه       از دالیل بررسی تحمل گونه    
شوری این است که این گیاه دارای پتانسیل زیـادی بـرای            

تواند   حاصل و حتی غرقاب بوده و می        های بی  احیای زمین 
ع چوبی، سوخت   طور وسیعی برای تولید ماده خام صنای       به

در این تحقیق هدف    . شود  عنوان علوفه استفاده      هچوبی و ب  
زنـی و مرحلـه       تشخیص تحمل شوری در مرحلـه جوانـه       

رویــشی و بررســی همبــستگی تحمــل بــه شــوری در دو 
ترین گونه برای احـداث و       مرحله مذکور و معرفی مناسب    

  .باشد شوری می ثر ازأهای مت یا احیای جنگل در زمین
  

  ها  روشمواد و
، Eucalyptus sargentiiهـای   ابتدا بذرهای گونـه 

E. occidentalis، E. salubris و E. globulus 
 ثانیه ضـدعفونی و بعـد   10مدت    به  درصد 70توسط الکل   

 دقیقه  20مدت   با آب مقطر سه مرتبه شستشو گردیده و به        
در ضـمن   .  در هزار ضدعفونی شـدند     1در محلول بنومیل    
هـا در    ملـه پتـری دیـش و کاغـذ صـافی          کلیه وسایل از ج   
هـا، در     بعد از آمـاده نمـودن پتـری        شد در اتوکالو استریل   

 عدد بذر قرار داده و تیمارهـای شـوری          30 داخل هر یک  
مـوالر    میلـی  200 و   150،  100،  50،  )شـاهد (تیمار صـفر    (

NaCl (     هـا بـا     سپس پتری دیش  . شددر سه تکرار اعمال
ل اتاقـک رشـد بـا دمـای          و در داخ   هپارافیلم پوشانده شد  
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 18و شـبانه    )  سـاعت  12(گـراد     درجـه سـانتی    23روزانه  
. قــرار داده شــدند )  ســاعت12(گــراد  درجــه ســانتی 

زنـی از     ها با توجه به تاریخ اولـین جوانـه         برداری یادداشت
 24بـار انجـام و تـا روز           روز یک  4روز چهارم آغاز و هر      

هـا درصـد     بـرداری  همچنین همراه با یادداشت   . ادامه یافت 
. چه نیز اندازه گرفته شـد       چه و ریشه    زنی، طول ساقه    جوانه
 تجزیـه  SPSSافـزار   از نـرم  های حاصـل بـا اسـتفاده      داده

هـای مربـوط بـه درصـد          الزم به ذکر است که داده     . شدند
 سـپس  نرمـال و  Arc Sinاز روش  زنی با اسـتفاده   جوانه

، سـرعت   1زنـی   شـاخص جوانـه   . تجزیه واریـانس شـدند    
ـ            هجوان  هـای زیـر     هزنی و شاخص بنیه بـا اسـتفاده از معادل

  :محاسبه گردید
  

GI= (∑TiNi)/S   
  

GI   زنی  شاخص جوانه  بیانگر  ،Ti    تعداد روزهای پس 
ــشت،  ــه Niاز ک ــذرهای جوان ــداد ب  S و iزده در روز   تع

  معموالً GIاندازه کم   . است تعداد کل بذرهای کاشته شده    
داری ایـن     معنی.  است زنی  تر جوانه  بیانگر مدت زمان کوتاه   

مزیت ایـن   . شود  ارزش از طریق آنالیز واریانس بررسی می      
اطالعاتی در مورد     گونه   هیچ روش سادگی آن است اگرچه    

مانی یـا    زنی در طول زمان و تفاوت در زنده         پراکنش جوانه 
اسـکات و   (دهـد     حساسیت تیمارهای مختلف نشان نمـی     

  ).1984 همکاران،
GS = ∑j

1ni/Di  
GS جـا    زنی که در این     ر سرعت جوانه   بیانگni   تعـداد 

 تعـداد روز    Diزده در روزهای شـمارش و         بذرهای جوانه 
  .)2003عیسوند و علیزاده، (پس از شروع آزمایش است 

  mm((=V( میانگین طول گیاهچه× زنی درصد جوانه( /100
VI    با استفاده از روش عیسوند و        شاخص بنیه بذر نیز 

  .ید محاسبه گرد2003علیزاده، 
جهت بررسی تیمارهای شوری در مرحله رویشی ابتدا        

متـر در     میلـی  1-2هـای     بذرها در درون سیلیس بـا انـدازه       
گـراد    درجـه سـانتی    23داخل اتاقک رشد با دمای روزانـه        

)  سـاعت  12( گـراد   درجه سـانتی   18و شبانه   )  ساعت 12(
ها نیز با استفاده از وایتکس ضدعفونی        گلدان. کاشته شدند 

هـا از    زنی جهت آبیاری گلـدان      عد از شروع جوانه   ب. شدند
                                                 

1- Germination Index 

ــذایی  ــول غ ــدول (محل ــای  ج ــت  )2 و 1ه ــا غلظ  5/2 ب
بعـد از   ). 1994آباد،    شریف  حیدری(موالر استفاده شد      میلی

گذشت سه ماه تیمارهـای مختلـف شـوری شـامل صـفر             
مـوالر نمـک طعـام        میلـی  200 و   150،  100،  50،  )شاهد(
)NaCl (      ح فاکتوریـل بـر پایـه      در سه تکرار در قالب طـر

 روز از   20بعـد از گذشـت      . کامالً تصادفی انجـام گرفـت     
گیری صفات بیوماس،  منظور اندازه اعمال تیمارها گیاهان به

وزن تر ریشه و ساقه، سطح برگ، درصـد رطوبـت نـسبی        
بــرگ، موجــودی هــر واحــد بــرگ، ســطح ویــژه برگــی، 

  و ها، کـل، کاروتنوئیـدها، قنـد      a، bگیری کلروفیـل      اندازه
گیری میزان کل قندهای      برای اندازه . پرولین برداشت شدند  

ایریگــوین و (محلــول از روش آنتــرون اســتفاده شــد    
 بـا    براساس وزن تـر     نیز محتوی پرولین ). 1992همکاران،  

ــاران   ــز و همک ــتفاده از روش بیت  .انجــام شــد) 1973(اس
 نیز با استفاده از روش استن اسـتخراج         های گیاهی   رنگدانه
  ).1978؛ جیسن، 1965ینتر و موتز، و(شدند 

موجودی آب هر واحـد     و   SLA(2 (سطح ویژه برگی  
نیز بـا اسـتفاده از روش عـشریه          LWCA(3 (سطح برگ 

  .گیری شد اندازه) 2000(
  SLA = سطح برگ در گیاه/وزن ماده خشک برگ

   LWCA =) وزن تر برگ–وزن خشک برگ/(سطح برگ
با استفاده از نیز  تعیین میزان درصد رطوبت نسبی برگ

  :فرمول زیر محاسبه گردید

100×
−
−

=
WDWT
WDWFRWC4  

WF :  ها وزن تر برگ  ،WD :   هـا  وزن خشک بـرگ، WT: 
تعیین میـزان کمبـود آب نـسبت بـه          و  ها   وزن آماس برگ  

) 2002( بـا اسـتفاده از روش مـسعودسینکی    حالت اشـباع  
  :گیری شد اندازه

WSD = 100 – RWC5   
گیـری صـفات فیزیولـوژی و      ههای حاصل از انداز     داده

زنی و در مرحلـه رویـشی در          مورفولوژی در مرحله جوانه   
  . آنالیز شدندSPSS 9افزار  نرم

                                                 
2- Specific Leaf Area (SLA)  
3- Leaf Water Content Per Unit Leaf Area (LWCA) 
4- Relative Water Content (RWC) 
5- Water Saturation Defficient (WSD) 
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  ).1994آباد،  شریف حیدری( ترکیب محلول غذایی مورد استفاده -1جدول 
g/L نام محلول پایه  ماده شیمیایی  

50/55 KNO3 A 
118/07 Ca(NO3)2.4H2O  B 
49/27 MgSO4.7 H2O C 
27/20 KH2PO4 D 
0/12 Na2MoO4.2 H2O  

80/0  CuSO4.2 H2O 
E 

22/0  ZnSO4.7 H2O 
81/1  MnCl2.4 H2O  
86/2  H3BO3 

 

5/99 EDTA 
98/4  FeSO4.7 H2O 

F 

43/55 K2SO4 G 
  

  ).لیتر محلول پایه یا گرم در لیتر برحسب میلی(های غذایی   ترکیبات محلول-2جدول 
  محلول پایه  موالر  میلی0  موالر  میلی1  موالر  میلی5/2  موالر ی میل5  موالر  میلی10

محلول   - 0/67 1/66 3/32 6/65
 Bمحلول پایه  - 0/67 1/66 3/32 6/65
 Gمحلول پایه 5/0 4/35 3/33 1/67 0/83
0/00 0/14 0/29 0/37 0/43 CaSO4.2 H2O 

 Eلیتر محلول پایه   میلیD، 5/0لیتر محلول پایه   میلیC، 25/1لیتر محلول پایه   میلی5 محتوی) موالر  میلی10 و 5، 5/2، 1صفر، (  باال های محلول تمامی
.باشند  میFلیتر محلول پایه   میلی4 و
  

  نتایج
نتایج تجزیه واریانس اثر    : زنی اثر شوری بر صفات جوانه    

زنـی و رشـد       نـه تیمارهای مختلف شوری بر صـفات جوا      
چه، طـول     اکالیپتوس شامل طول ریشه     گیاهچه چهار گونه    

زنـی، سـرعت      چه، شاخص بنیه بـذر، درصـد جوانـه          ساقه
 آمـده   3زنـی بـذر در جـدول          زنی و شاخص جوانه     جوانه

شـود بـین چهـار گونـه          طور که مالحظـه مـی      همان. است  
دار   اختالف معنی   مختلف در هر شش صفت محاسبه شده        

همچنین بین سطوح مختلف تیمارهای شوری      . وجود دارد 
دار    معنـی  زنی نیـز اخـتالف کـامالً        در تمامی صفات جوانه   

موارد  اثر متقابل بین گونه و تیمار نیز در تمامی    . وجود دارد 
طور تعبیـر کـرد کـه     توان این می. است  دار شده      معنی کامالً

های مختلف از خـود       تیمارهای مختلف اثر مشابه در گونه     

ای بـه گونـه دیگـر       ن اثـرات از گونـه     انـد و ایـ       نداده نشان
 بیانگر مقایسه میانگین چهار گونه      4جدول  . متفاوت است 

. از نظر شش صفت بذر و گیاهچه به روش دانکـن اسـت            
چـه و     چه، طول ریشه    نتایج نشان داد که صفات طول ساقه      

. انـد   بندی شده  ها در دو گروه تقسیم      شاخص بنیه بذر گونه   
زنی در    زنی و شاخص جوانه     ت درصد جوانه  همچنین صفا 

زنـی در چهـار گـروه         سه گروه و از نظـر سـرعت جوانـه         
در میان صفات مورد بررسی در مرحلـه        . بندی شدند  دسته
کـه شـاخص بنیـه بـذر از میـانگین            دلیل این  هزنی ب  جوانه

در درصـد    چه ضـرب    چه و طول ساقه     مجموع طول ریشه  
تــوان  شــود مــی  حاصــل مــی100زنــی تقــسیم بــر  جوانــه
هایی را کـه از نظـر ایـن شـاخص بـاالتر هـستند را                  گونه
تر نسبت به شـوری معرفـی نمـود          عنوان گیاهان متحمل   به
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هـای   در میان گونه). 1382آباد،  شریعت و حیدری شریف  (
 E. occidentalis مورد بررسـی از نظـر ایـن شـاخص    

ـ ـب گـیـرتـت هـن و بـشتریـبی ، E. sargentiiای ـهـ  هـون
E. salubrisو   E. globules کل ـشـ  در .قرارگرفتنـد

b-1       زنی در    اثر تیمارهای مختلف شوری بر سرعت جوانه
طـور کـه مالحظـه       همان. چهار گونه بررسی گردیده است    

ـ  ـش  می ـ ـت ج ـرین سرعـ  ـود باالت ـ     هـوان ـ  ـزنـی مرب ه ـوط ب
ـ ـت مـرعـ ـن سـریـتـ و کمE. salubrisه ـونـگ وط ـرب
ــ ــیE.occidentalisه ـب ــدبا  م ــکل .ش ــر a-1 در ش  اث

تیمارهای مختلف شـوری در چهـار گونـه اکـالیپتوس بـر             
طور که   همان. نشان داده شده است    مقدار شاخص بنیه بذر   

شود با افزایش غلظت نمک طعام از مقدار این           مالحظه می 
مار ـیـ ـکـه در ت     طـوری   ت بـه  ـده اس ـه ش ـاستـص ک ـشاخ
 و E. Globulus هـای  های گونه موالر شاخص  میلی200

E. occidentalisباشد  صفر می.  
 نتـایج حاصـل از   :های گیـاهی  اثر تنش شوری بر رنگیزه    

نشان داد که ) 3جدول (های گیاهی  تجزیه واریانس رنگیزه  
ــل  ــه و  a ، bاز نظــر کلروفی ــار گون ــین چه ــاروتن ب  و ک

همچنین بین تیمارهـای مختلـف شـوری اخـتالف کـامالً            
متقابـل گونـه و تیمـار       همچنین اثر   . داری وجود دارد    معنی

باشـد و ایـن       دار مـی    نیز برای سه صفت فوق کامالً معنـی       
ثیر تیمارهــا در أموضــوع بیــانگر ایــن اســت کــه رونــد تــ

جـدول  . باشـد   های مختلف با یکـدیگر متفـاوت مـی          گونه
از ) 4جدول  ( چهار گونه    دهد که    نشان می  مقایسه میانگین 
ولـی از    و کاروتن در سه گـروه مجـزا          a  ،bنظر کلروفیل   

دار نشدن تجزیه واریانس در       دلیل معنی  نظر کلروفیل کل به   
هـای    طـورکلی مقـدار رنگیـزه      بـه . یک گروه قرار داده شد    

  ). 5جدول (گیاهی با افزایش مقدار نمک کاسته شد 
تنش خشکی : اثر تنش بر میزان پرولین و قندهای محلول 

ها را در هر چهار گونه افـزایش         غلظت پرولین و قند برگ    
ها این روند افزایش یکـسان        البته در مورد تمامی گونه    . داد
نیز اثر تیمارهای مختلف تنش شوری بـر         d-1 شکل. نبود

 .E در. پرولین را در چهار گونه اکالیپتوس نشان داده است

globules            حتی در تیمار شاهد نیز هـیچ پرولینـی یافـت 
ش که در سه گونه دیگر با افزایش مقدار تـن          نشد، در حالی  

همچنین تجزیه واریـانس نیـز     . بر مقدار پرولین افزوده شد    
ها، تیمارها و نیز اثرات متقابـل آنهـا           نشان داد که بین گونه    

. دار از نظـر آمـاری وجـود دارد          همگی تفاوت کامالً معنی   
ها از نظـر مقـدار    دانکن، گونهآزمون همچنین با استفاده از   

دو گـروه    بـه پرولین به سه گروه و از نظـر مقـدار قنـدها             
اثـر تیمارهـای مختلـف      c-1شـکل   . مستقل متمایز گشتند  

 را در چهـار گونـه اکـالیپتوس         قندهای محلـول  شوری بر   
شود مقدار قنـد در    طور که مالحظه می    همان. دهد  نشان می 
 تا شوری E. occidentalis   وE. sargentiiدو گونه 

ار موالر افزایش یافته است ولی بعد از آن از مقد           میلی 100
  . قند کاسته شده است

 بـا افـزایش شـدت       سـازد کـه      آشـکار مـی    5جدول  نتایج  
تیمارهای شوری بر مقدار پرولین و قند افزوده شده اسـت   

که بیشترین مقادیر مربوط به باالترین مقدار تیمـار          طوری به
  .باشد موالر می  میلی200شوری یعنی تیمار 

 ،RWCاثر تنش شوری بر صفات سطح برگ، آمـاس،      
WSD :      چهـار گونـه از نظـر       تمـامی   اثر تنش شوری بـر

اثر تیمارهای مختلف شوری بـر      . دار بود   صفات فوق معنی  
بـه ایـن    . دار بـود    غیر از کلروفیل کل معنی     کلیه صفات، به  

انـد اخـتالف      مفهوم که تیمارهای مختلف شوری توانـسته      
جدول مقایسه . داری را از نظر اکثر صفات ایجاد کنند    معنی

های مختلـف را از نظـر صـفات           ، گونه )4جدول  (میانگین  
چهــار گــروه و از نظــر   درRWC ،WSDســطح بــرگ، 

SLA           و آماس در سه گروه و از نظـر LWCA    در یـک 
البته بین تیمارهای مختلف شوری     . بندی نمود  گروه تقسیم 

ــدول ( ــفات  ) 5ج ــر ص ــتالف  SLAاز نظ ــاس اخ  و آم
 همچنــین تیمارهــای مختلــف. داری مــشاهده نــشد معنــی

 RWC  ،LWCAشوری نیز از نظر صفات سطح بـرگ،         
  .بندی گردیدند  به دو گروه دستهWSDو 
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  .نشان داده شده است) I(صورت  ها به  میانگین خطای استاندارد در باالی میله-
  .داری وجود ندارد  اختالف معنیدرصد 5های تیمارهای هر گونه بیانگر آن است که  براساس آزمون دانکن   حروف مشابه در باالی میله-

مقدار پرولین در ) dمقدار قندهای محلول ) cزنی  سرعت جوانه) bمیزان شاخص بنیه بذر ) a اثر تیمارهای مختلف تنش شوری بر -1شکل 
  .چهار گونه اکالیپتوس

  
  بحث

نشان داد که شـوری بـه دو روش بـر           ) 1996(یونگار  
یا موجب بازدارندگی کامـل     : گذارد  ثیر می أزنی بذر ت    جوانه

های باالتر از حد تحمـل گیـاه         زنی در شوری    فرآیند جوانه 
در . شـود  زنی می  خیر در فرآیند جوانه   أشود و یا باعث ت      می

زنی بذرها به شوری بسیار متنـوع         هر صورت پاسخ جوانه   
عنـوان عامـل     تـنش شـوری بـه     . و مخصوص گونه اسـت    

بر مسمومیتی کـه     زنی، عالوه   محیطی موثر بر سرعت جوانه    
تـر شـدن فـشار        تواند در گیاه ایجاد کنـد باعـث منفـی           می

بنابراین جذب آب توسـط بـذر را بـا          . شود  اسمزی نیز می  
فرآینـد فیزیکـی جـذب آب       . کنـد   اشکال جدی روبرو می   

سازی روند متابولیکی از جمله شکسته شدن        به فعال  منجر

بـه کنـد شـدن       افزایش شوری منجر  . شود  خواب بذور می  
زنی و بلنـد      در نتیجه مانع جوانه    وذب آب توسط بذور     ج

؛ ورنر و فینکلـستین،     1984موری،  ( شود  چه می   شدن ریشه 
هــای اکــالیپتوس در ایــن تحقیــق   در مــورد گونــه).1995

 E. salubrisزنی مربوط به گونـه   باالترین سرعت جوانه
زنـی و     گونـه از نظـر شـاخص جوانـه         البتـه ایـن   . باشد  می

خـود اختـصاص     ذر نیز مقادیر باالتری را به     شاخص بنیه ب  
 E. globules و E. salubrisهـای   گونـه . داده اسـت 

نسبت به دو گونه دیگـر کـاهش رشـد بیـشتری را نـشان               
چـه نیـز تحـت شـرایط          کاهش رشد ریشه و ریـشه     . دادند

؛ بـزاز،   1946یوویـت،   ( اسـت    شهود مـ  شوری بـاال کـامالً    
معتقـد  ) 1974(چـپمن   ). 1999؛ کتمب و همکاران،     1973
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است که کاهش شوری خاک برای جوانه زدن مطلوب بـه           
هــر چنــد برخــی از . شــود عنــوان پــیش نیــاز تلقــی مــی

 درصـد جوانـه     4های گوشتی در شوری بـیش از          شورزی
 10هایی نیز هستند کـه در شـوری بـیش از              گونه. زنند  می

زنی هستند، اما با این حال بـا کـاهش    درصد قادر به جوانه  
. گیـرد   زنی آنها بهتر صورت مـی       خاک، جوانه شوری سطح   

هـایی کـه     شوری ممکن است مانع فعالیت بعضی از آنزیم       
در نتیجـه   . زنی بـذرها دارنـد شـود       نقش اساسی در جوانه   
زنـی، شـاخص بنیـه بـذر و طـول             درصد و سرعت جوانه   

  .یابد چه کاهش می چه و ساقه ریشه
 b، کلروفیـل    aنتایج این تحقیق نشان داد که کلروفیل        

هـای اعمـال شـده کـاهش          و کاروتن در کلیه سطوح تنش     
  ترین دالیل کاهش کلروفیل    یکی از مهم  . داری داشتند   معنی

 ,O-2(هـای اکـسیژن فعـال     وسـیله گونـه   تخریب آنها بـه 

H2O2, OH( ،)ROS(1باشــد   مــی)ایــزو و  نــاواری
ها،   یکی دیگر از عوامل کاهش کلروفیل     ). 1990همکاران،  

آنــزیم (و پیــشی گــرفتن آنــزیم گلوتامیــل کینــاز رقابــت 
هنگام تنش آب از آنزیم گلوتامـات        به) کاتالیزکننده پرولین 

باشـد کـه      مـی ) اولین آنزیم مسیر بیوسنتز کلروفیـل     (لیگاز  
سـاز گلوتامـات بیـشتر بـه مـصرف           شود تا پیش    باعث می 

پرولین برسد و بنابراین بیوسـنتز کلروفیـل بـا محـدودیت            
  ).1986اندا و همکاران، ه(مواجه شود 

دهنده نقـش ایـن اسـید آمینـه در           افزایش پرولین نشان  
 مکانیسم  ،تنظیم اسمزی در گیاهان   . باشد  تنظیم اسمزی می  

هـای خـشک و      های آبـی در محـیط      عمده اجتناب از تنش   
کلی به کاهش پتانسیل اسمزی در اثـر         طور شور است و به   

 شـوری   های خشکی و   تجمع مواد محلول در شرایط تنش     
گـردد و شـدت انجـام آن بـه سـرعت و میـزان                اطالق می 

توسعه تنش، نوع و سن اندام و تنوع ژنتیکی درون و بـین             
بـر   عـالوه ). 2001باجی و همکاران، (ای بستگی دارد     گونه

عنوان یک محافظ در برابـر تـنش         تنظیم اسمزی، پرولین به   
ــا  کنــد، بــدین ترتیــب کــه بــه عمــل مــی طــور مــستقیم ب
ها اثر متقابل داشته و از این طریق بـه حفـظ             کولماکرومول

                                                 
1- Reactive Oxygen Species 

ها و ساختار طبیعی غشاهای زیـستی تحـت          شکل پروتئین 
). 1999کوزنتـسو و شـویاکوا،      (کند    شرایط تنش کمک می   

نیـز در تحقیقـی افـزایش مقـدار         ) 2005(وودوارد و بنت    
 Eucalyptusهای مقاوم بـه شـوری    پرولین را در کلون

camaldulensis  هـای   که در کلون   دند، در حالی  نشان دا
حساس هیچ افزایشی نسبت به شـاهد در مقابـل اسـترس            

طـی یـک    ) 1996(الرهر و همکاران    . شوری مشاهده نشد  
بندی گیاهان تحت تنش شوری را به سـه دسـته بـا               تقسیم

استراتژی مقاومت از طریق تجمع پرولین یا گلیسین بتائین         
 پــرولین دربررســی تجمـع  . و یـا هـر دو تقــسیم نمودنـد   

تر، پرولین را    های مقاوم   آنها نشان داد که گونه    های    آزمایش
اسـمزی  پتانسیل   در تنظیم و حفظ      سازگارعنوان محلول    به

با توجه به تجمع باالی پـرولین در گونـه          . کنند  استفاده می 
E. sargentiiتـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن گیـاه از         می

 شوری پیروی   استراتژی تجمع پرولین در مقاومت به تنش      
  .کند می

و ) مانند گلیسرول، اینوزیتول و پینیتول (قندهای الکلی   
و قنـدهای مرکـب     ) اساسا فروکتوز، گلوکز  (قندهای ساده   

عنـــوان  بـــه) هـــا ماننـــد ترهـــالوز، رافینـــوز فروکتـــان(
بوهنرت و جیسن،   (شوند    تولید می سازگار  های    کننده تنظیم
ــی  ). 1996 ــمزی م ــیم اس ــه  تنظ ــد ب ــیله  توان ــدیل وس تب
ــی ــان(ســاکاریدها  پل ــشاسته، فروکت ــا ن ــه یکــدیگر و ) ه ب

به یکدیگر کنتـرل شـود،   ) ساکارز، گلوکز(الیگوساکاریدها  
هـای مـاده     زیرا پتانسیل اسمزی بستگی به تعداد مولکـول       

ــدری، (دارد  ــدها  ). 1993هن ــن قن ــک ای ــل فیزیولوژی عم
ممانعت از اتصال بین غشاهای مجاور هـم در طـول دوره            

هـا از طریـق       گهداری لیپیدها و پایداری پـروتئین      ن  با تنش
هـا،    های خطی پروتئین    ایجاد پیوندهای هیدروژنی با دنباله    

هـو و همکـاران،     (باشـد     تنظیم ژن و تنظـیم اسـمزی مـی        
 کـه بیـانگر افـزایش       بسیاری های  بر گزارش  عالوه). 2001

باشـد    غلظت قندهای محلـول در اثـر تـنش اسـمزی مـی            
 بر کاهش غلظت قندهای محلول در       نیز مبنی ی  یها  گزارش

دورینگ و  (اثر تنش شوری در گیاهان مختلف وجود دارد         
؛ نائینی و همکاران،    2003؛ قاسم و همکاران،     1986لودرز،  
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ــفان،2005 ــاران  ). 2008  و س ــائینی و همک در ) 2005(ن
تحقیقی اثر افزایش کلریـد سـدیم را بـر غلظـت قنـدهای              

 هرهای انار بررسی نمود   محلول در برگ تعدادی از کولتیوا     
 که مقـدار قنـدهای محلـول در بـرگ تمـامی             هو نشان داد  

در تحقیق حاضر با افزایش تـنش       . کولتیوارها کاهش یافت  
موالر بر غلظت قنـدهای محلـول          میلی 100شوری تا مرز    

در هر چهار گونه افزوده شده است ولی با افزایش بیـشتر            
نـگ و لـودر      دوری .تغییری نکرده اسـت   تنش مقدار قندها    

معتقدند که فـشار اسـمزی بـاال ممکـن اسـت از             ) 1986(
ها جلوگیری و در      های سنتزکننده هیدروکربن   فعالیت آنزیم 

در نتیجه  . نتیجه باعث کاهش غلظت قندهای محلول گردد      
طـور تعبیـر    تـوان ایـن   با توجه به نظرات این دو محقق می    

ر و  مـوال    میلی 100نمود که با افزایش غلظت نمک از مرز         
در نتیجه افزایش فشار اسمزی مقدار قندها نه تنها افزایش          

، E. sargentiiنیافته بلکـه در مـواردی از جملـه گونـه     
  .کاهش یافته است

اثرات احتمالی افزایش تنش شـوری را       ) 1987(کایزر  
کـه مقـدار       در صورتی  -1: کند  بندی می   به سه گروه تقسیم   

RWC   علت  تز به کاهش فتوسن :  درصد باشد  100-70 بین
 در  -2. بسته شدن روزنه به سرعت قابـل برگـشت اسـت          

در :  درصـد باشـد    70-35 بـین    RWCکه مقـدار      صورتی
یابـد و فقـط    شدت نور باال، ظرفیت فتوسنتزی کاهش مـی    

علـت اصـلی    . یابـد   گیری مجدد، به کنـدی بهبـود مـی         آب
کـــه  توانـــد ممانعـــت نـــوری باشـــد، از آنجـــائی  مـــی

ین و تـنفس نـوری همگـی        کربوکسیالسیون، چرخه کـالو   
یابنـــد، انتقـــال الکتـــرون ظـــاهرا عامـــل  کـــاهش مـــی
 RWCکـه مقـدار        در صورتی  -3. تری است   محدودکننده

کــاهش غیرقابــل برگــشت در :  درصــد باشــد35کمتــر از 
علت صدمه غـشایی در کلروپالسـت منجـر بـه            ظرفیت به 
 میــانگین E. occidentalisدر گونــه . شــود مــرگ مــی

رگ در مواجهه با تیمارهای شـوری       درصد رطوبت نسبی ب   
ــه 1/6±87 ــر E. sargentii، در گون ، در 83±7/5 براب

 E. globolus و در 77±2/2 نیــز E. salubrisگونــه 

ــه  10±69 ــه گونـ ــه سـ ــد، در نتیجـ ــشاهده شـ  .E مـ

occidentalis ،E. salubris و E. sargentii در 
ند ـرار گرفتـروه دوم قـ در گE. globolusروه اول و ـگ
 عکس  جه کامالً ـ نتی WSDورد صفت   ـدر م ). 4دول  ـج(

RWC دار  ـه مقـ  ـکـ  وریـطـ   هـد ب ـاشـب   میWSD   بـرای 
تـوان   می. باشد  کمترین مقدار میE. occidentalisگونه 
تری آب جهت مقدار کم گونه به  طور تفسیر نمود که این     این

  .اشباع شدن نیاز دارد
  کـه گونـه    تـاخـ ـار س ـش آشک ـژوهـپن  ـج ای ـایـتـن

E. globolusاز نظر صفت آماس بیشترین مقدار و گونه  
E. salubris  خـود    کمترین مقدار از این شـاخص را بـه

هـای حـساس در       کـه گونـه    با توجه به این   . اختصاص داد 
مقابل تنش شوری مقدار بیشتری نسبت به گیاهـان مقـاوم           

کـه بـرگ     دهند در نتیجه در نتیجه هنگامی       آب از دست می   
دهـیم آب بیـشتری       موده و در آب قـرار مـی       آنها را جدا ن   

در . جذب نموده و وزن آماس بیشتری نیز خواهند داشـت         
نتیجه مقدار بیشتر آماس بیانگر حساسیت بیشتر نسبت بـه          

باشـد    تنش شوری و باال بودن مقدار آب از دست رفته می          
باالترین حـساسیت را در مقابـل    E. globolusکه گونه 

  .تتنش از خود نشان داده اس
 صــفات هـه بـــوجـــا تـش بـــژوهـــن پـج ایـــایـــتـن

زنـی نـشان داد کـه         مختلف بررسی شده در مرحله جوانـه      
زنـی، شـاخص     از نظر درصـد جوانـه  E. salubrisگونه 
زنی و شاخص بنیـه بـذر مقـادیر           زنی، سرعت جوانه    جوانه

هـا از خـود نـشان داد کـه            باالتری را نسبت به سایر گونه     
قاومت بیشتر این گونه نسبت بـه سـایر   تواند دلیلی بر م   می

کـه در مرحلـه      در حالی  .زنی باشد   ها در مرحله جوانه     گونه
ـ            ده از  ـررسی شـ  ـرویشی با توجـه بـه صـفات مختلـف ب

هـای گیـاهی و       له قندهای محلـول، پـرولین، رنگیـزه       ـجم
 بـاالترین مقاومـت، و   E. sargentiiسـطح بـرگ گونـه    

ــه  ــت را E. globolusگون ــرین مقاوم ــه  کمت ــسبت ب ن
  . تیمارهای بررسی شده شوری نشان داد
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Abstract1 

Salinity is one of the environmental stresses that impose a reduction or delay in germination and 
supress establishment and growth of both halophyte and glycophyte plants. This research was carried 
out to estimate the salinity resistance of four Eucalyptus species: Eucalypus sargentii, E.occidentalis, 
E. salubris and E. globules at germination phase and seedling growth phase. Five NaCl level (0, 50, 
100, 150 and 200 mM) treatments were used in three replication in a factorial experiment design based 
on completely randomized plots. Radicule length, plumule length, vigour index germination 
percentage, germination speed and germination index were estimated at germination and seedling 
stage. Pigments (total chlorophyle, chlorophyle a, b and carotene), soluble sugar, prolin, amas, leaf 
area, relative water content, water saturation different, specific leaf area and leaf water content per unit 
leaf area were measured in growing stage on six mounth plant. Increased of salt stress leds to 
increased prolin, soluble sugar and decreased of pigments and growth parameters in four species. The 
highest quantity for vigour index and germination speed respectively belonged toE. occidentalis and 
E. salubris. In growth stage E. sargentii had highest quantity in total chlorophyll, chlorophyll a, 
carotene, prolin, soluble sugar and leaf area. The lowest quantity in germination and growth stage was 
belonged to E. globules. 
 
Keywords: Salt stress; Eucalyptus; Pigments; Prolin; Soluble sugar 
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