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تاثير تنش شوري و سطوح مختلف 
دمايي  بر خصوصيات جوانه زني دو گونه 

P.juliflora و Prosopis spicigera

چكيد ه
در اين مطالعه خصوصيات جوانه زني دو گونه Prosopis spicigera  و P.juliflora  مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين 
  Prosopis spicigera تحقيق تعيين اثر شوري بر جوانه زني اين دو گونه در دو دماي مختلف بود. بدين منظور بذر دو گونه
و P.juliflora از منطقه کنگان در استان بوشهر جمع آوري گرديد. آزمايش ها بصورت طرح کاماًل تصادفي در چهار تكرار 
انجام ش�د. بدين منظور بذرها در دماهاي 250  و 350 درجه س�انتی گراد و غلظت هاي 0 ، 200، 300، 400 و 600 ميلي موالر 
نمک NaCl قرار گرفتند و درصد جوانه زني روزانه و نهايي آنها يادداش�ت و س�رعت جوانه زني محاس�به شد. نتايج نشان 
داد که افزايش شوري در هر دو گونه درصد جوانه زني نهايي و سرعت جوانه زني را کاهش داد. دماي C°350 و شوري 200 
ميلي موالر ش�رايط بهينه جوانه زني  P. juliflora را بوجود آورد. بيشترين اختالف جوانه زني دو گونه در غلظت بين 300 
تا 400 ميلي موالر صورت گرفت و مشخص شد با توجه به شوري کم  خاک منطقه کنگان کشت گونه P. spicigera نسبت 
به گونه P.juliflora به عنوان يک گونه بومي در منطقه اولويت بيش�تري دارد. اما گونه P. juliflora که مقاومت بيش�تري 
به شوري دارد ، مي تواند براي کشت در شرايط سخت محيطي برخي مناطق جنوب کشور مثل اراضي نوار ساحلي که امكان 

استقرار ساير گياهان وجود ندارد مورد استفاده قرار گيرد.

Prosopis juliflora،P.spicigera ،کلمات کليد ی: درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، شوري
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Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 97 pp: 104-110

Effect of salinity and temperature on germination characteristics of Prosopis spicigera and P.juliflora
By: Sadeghipour A. PhD Student of Rangeland, Tehran University and Scientific Member of Semnan University (Corresponding 
Author; Tel: +989360302551), Kamali N. PhD Student of Rangeland, Tehran University, Etemad V. Associate Professor of Natural 
Resources Faculty, Tehran University. Kamali P. Msc Student of Rangeland, Tarbiat Modares University.

In this study, the germination characteristics of Prosopis spicigera and P.juliflora were studied. The purpose of this study was 
to investigate the effect of salinity on germination of these species at two different temperatures. So seeds of these two species 
were collected from Kangan region in Boushehr peovince. Seeds were treated with 0, 200, 300, 400 and 600 mM of NaCl at 
25˚C and 35˚C. Daily and final germination percentages were recorded and germination velocity was calculated. The results 
showed that high salinity caused decrease in final germination percentage and germination velocity of both species. Salinity of 
200 mM and temperature of 35˚C is the optimum condition for germination of P.juliflora. The highest difference of germination 
percentage of these two species occurred between 300 - 400 mM, and it was concluded that according to low soil salinity in 
study area, P. spicigera planting as a native species has more priority . P.juliflora is more tolerant to salinity and can be used in 
harsh environmental condition of southern parts of Iran, like costal line, which no native species can be established.
Key words: Germination percentage, Germination rate, Salinity, Prosopis juliflora, P.spicigera 

 مقد مه
تنش هاي محيطي مانند خش��کي و ش��وري از عوامل مهم کاهش عملکرد 
گياهان محسوب مي ش��وند. شوري از مشکالت اساسي حدود 20 درصد اراضي 

کشاورزي و مراتع جهان مي باشد
)Azarnivand و هم��کاران 2005(. ق��درت تحم��ل ش��وري در مرحله 
جوانه زني براي اس��تقرار گياهاني که در خاک هاي ش��ور مناطق خش��ک رشد 
مي کنند بسيار مهم است )Ungar، 1995(. در این مناطق جوانه زني در طول 
فصل بارندگي که س��طح ش��وري خاک معموالً کاهش مي یابد، صورت مي گيرد 

 

)El-Keblawy، 2004 (. جوان��ه زني اکثر گونه ها با افزایش ش��وري به تاخير 
افتاده و کاهش مي یابد )El-Keblawy و Al-Rawai، 2005(. دما و ش��وري 
مي توانند در تعيين قدرت تحمل گياه به ش��وري در حين جوانه زني اثر متقابل 
داش��ته باش��ند. هر چند ش��وري زیاد باعث کاهش جوانه زني مي شود، ولي اثر 

مخرب شوري در دماي بهينه کمتر است.
جنس prosopis ش��امل 44 گونه بوته اي و درختي اس��ت که متعلق به 
 )1976 ،Burkart( مي باش��ند )Mimosaceae Leguminosae( خانواده
و در مناطق نيمه خشک آس��يا، آمریکا و آفریقا پراکنده اند )Ortega Base و 
Prosopis  .)2002 ،De Vianaها گياهان چند منظوره اند، مقاوم به خشکي 
و س��ازگار با شرایط نامناسب اقليمي هس��تند، همچنين علوفه خوبي براي دام 
 Sen و Manga( ها و س��وخت مناس��بي براي م��ردم محلي توليد مي کنن��د
David، 1995(. کهور در پهنه ماس��ه زارها در مقابل هجوم ماس��ه ها مقاوم و 
بردبار مي باش��د و نقش حفاظتي این گونه تداوم حيات روس��تاها را در مقابل 
هجوم ماسه هاي روان به خوبي تضمين مي نماید. کهور سرشار از مواد غذایي و 
داراي درصد قابل توجهي پروتئين اس��ت. گاو و شتر به وفور از برگ و سرشاخه 
هاي تازه آن اس��تفاده مي کنند و در مواقع خشکس��الي، روس��تایيان برگ ها و 
 ،Emtahani( سرش��اخه ها را انبار نموده و به مصرف خوراک دام مي رسانند
2007(. گونه هاي مختلف این گياه با توجه به مزایاي ذکر ش��ده، در قسمتهاي 
جنوبي ایران و اکثر کشورهاي خشک و نيمه خشک جهت منظرسازي و کنترل 
بيابانزایي بکار برده ش��ده است. گونه Prosopis spicigera بومي ایران است 

و در جنوب کشور یافت مي شود و گونه P.juliflora که بومي آمریکاي مرکزي 
و شمالي اس��ت در بسياري از اکوسيستمهاي بياباني و جنوب ایران در سطحي 
بيش از 150000 هکتار کش��ت ش��ده اس��ت. این گونه به ش��دت سریع الرشد 
و ک��م توقع اس��ت )Emtahani، 2007(. بطور کلي هر ج��ا آب و هواي گرم 
و ک��م و بيش نزدیک به س��واحل جن��وب، ارتفاع کم از س��طح دریا و خاکهاي 
ش��ور و قليایي و شني وجود دارد، کهور نيز وجود دارد )Toghraei،Riahi و 

.)2006 ،Hoseinzadeh
مطالع��ه ویژگ��ي ها و اثر عوام��ل مختلف محيطي ب��ر روي کهور به لحاظ 
گستردگي س��طوح رویشي، اهميت برگ ها، سرش��اخه ها و ميوه هاي مغذي، 
مرغوبيت چوب براي مصارف نجاري و به شکل خمير چوب در صنایع کاغذسازي 
)Emtehani، در منابع نيس��ت1998(، افزایش حاصلخيزي خاک و استقامت 
 Emtehani( نسبت به خشکي و تثبيت ماسه هاي روان اهميت بسياري دارد

 .)2008 Ekhtesasi و Azimzadeh
Prosopis argentina  1997( در مطالع��ه جوان��ه زن��ي( Villagra

و P.alpataco تحت ش��رایط ش��وري به این نتيجه رس��يد که افزایش شوري 
باعث تاخير در ش��روع جوانه زني، کاهش سرعت جوانه زني و همچنين کاهش 
درص��د جوانه زن��ي گردی��د. Al- Rawi  و  El- Keblawy )2005( به این 
نتيجه رس��يدند ک��ه جوانه زني بذر P.juliflora هم با افزایش غلظت ش��وري 
و ه��م ب��ا افزایش دما کاهش مي یابد و همچنين نش��ان دادند که پاس��خ جوانه 
زني به ش��وري، بس��تگي به دما دارد. با توجه به امکان زیس��ت این گونه ها در 
ش��رایط سخت اکولوژیکي مناطق جنوبي کشور و قابليت کنترل فرسایش بادي 
با اس��تفاده از گونه هاي Prosopis، همچنين وضعيت بحراني مرغوبيت خاک 
و عدم اس��تقرار حتي اغلب گونه هاي مقاوم به شوري و گرما در این مناطق، به 
جهت تش��خيص آستانه تحمل به شوري گونه هاي بومي و مقایسه با گونه هاي 
غير بومي این گياه، این تحقيق با هدف مطالعه اثرات ش��وري و دما و همچنين 
 P.juliflora و Prosopis spicigera اث��ر متقابل آنها بر جوانه زني دو گونه

صورت گرفت. 
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مواد و روش ها
بذرهاي هر دو گونه از منطقه کنگان استان بوشهر با ميانگين ساالنه دماي 
c30/23 و. ميانگين بارندگي ساليانه  25 تا 204 ميليمتر جمع آوري شد. شوري 
منطقه کنگان بين 0/7 تا 1ds/m/7 اس��ت )Emtehaniٍ و همکاران 2008(. 
اقليم منطقه از نوع، فراخشک معتدل و خشک گرم است و حداقل دما 1- درجه 
سانتي گراد است )Emtehani Azimzadehٍ و Ekhtesasi، 2008(. بذرها 
بصورت دس��تي از نيامشان خارج شده و بذرهاي سالم از نظر ظاهري انتخاب و 
توسط سمباده سائيده شدند. آزمایشهاي جوانه زني در داخل پتري دیشهاي با 
قطر 9 س��انتي متر که حاوي یک کاغذ صافي واتمن ش��ماره 1 بودند انجام شد. 
ابتدا پتري دیش ها با محلول وایتکس کاماًل شس��ته ش��ده و سپس به مدت دو 
 Azarnivand( س��اعت در دماي 120 درجه سانتي گراد در آون قرار گرفتند
و Jafarian Jolodar، 2003( . قبل از انجام آزمایش، بذرها جهت ضدعفوني 
ش��دن سطحي به مدت 15 دقيقه در محلول وایتکس ) هيپوکلریت سدیم یک 
درصد ( قرار گرفته )Emtahani، 2007( و سپس 2 تا 3 بار با آب مقطر بطور 

کامل شسته شدند)Azarnivand و همکاران 2005(. 
با توجه به س��ميت ف��وق العاده ش��دید NaCl براي گياه��ان )Jafari و 
Tavili، 2011( به هر پتري دیش 15 ميلي ليتر محلول نمک NaCl به عنوان 
ش��اخص افزوده شد که جهت ایجاد دامنه ش��وري وسيع داراي غلظت هاي 0، 

200، 300، 400 و 600 ميلي  موالر
)El-Keblawy،Al-Rawai، 2005( بودن��د، همچنين با در نظر گرفتن 
شرایط دمایي مناطق رویش کهور، آزمایش ها در دماهاي  250 و  350 درجه 
سانتی گراد در انکوباتور و بصورت طرح کاماًل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. 
در داخل هر پتري دیش 25 عدد بذر قرار گرفت. خروج ریش��ه چه از پوس��ته و 
Al-( رس��يدن طول ریش��ه چه به 1 ميلي متر بعنوان جوانه زني محسوب شد

sherif، 2007؛ Villagra، 1997( و ح��د اکث��ر ميزان جوانه زني نهایتاً در 7 
روز اتفاق افتاد. درصد جوانه زني بذرها هر روز ش��مارش و ثبت ش��د و سرعت 

  :)2002 ،Etemad( جوانه زني با استفاده از فرمول زیر بدست آمد
  

 
RS = سرعت جوانه زني 

Si = تعداد بذور جوانه زده در هر شمارش
Di = تعداد روز تا شمارش n ام

N = دفعات شمارش
قب��ل از تجزیه و تحليل، ابتدا داده ها براي بررس��ي نرم��ال بودن از آزمون 
کولموگروف اس��ميرنوف1 و جهت آزمون همگني با آماره ليون2 آزمایش شدند. 
در نهایت داده ها با آزمون تجزیه واریانس دوطرفه، تحليل شده و جهت مقایسه 

ميانگين از آزمون دانکن استفاده شد.

نتايج
در هر دو گونه افزایش  غلظت نمک باعث تاخير در شروع جوانه زني )شکل 

1 و 2(، کاهش درصد جوانه زني نهایي و کاهش سرعت جوانه زني شد.
درصد جوانه زني: در بررس��ي اثر س��طوح مختلف ش��وري روي جوانه زني 
مش��اهده ش��د که افزایش ميزان ش��وري در دو گونه اثرات متفاوتي را بر جاي 
گذاش��ته اس��ت. رابطه معني داري بين گونه ها و ميزان ش��وري و همچنين بين 
دما و ش��وري در مورد درص��د جوانه زني نهایي وجود داش��ت. تجزیه واریانس 
دو طرف��ه نش��ان مي دهد که در هر دو گونه درصد جوان��ه زني تحت تاثير دما، 
شوري و اثر متقابل آنها قرار دارد ) جدول 1(.در دماي 250 درجه سانتی گراد 
در P.juliflora غلظ��ت mM200 نمک باعث کاهش درصد جوانه زني ش��د، 
افزایش غلظت نمک تا mM300 موجب کاهش جوانه زنی نگردید، ولي غلظت 
هاي بيش��تر منجر به کاهش درصد جوانه زني شد. در دماي 350 درجه سانتی 
گراد هم افزایش شوري تا mM200 باعث افزایش جوانه زني P.juliflora شد 
و پس از آن کاهش جوانه زني مش��اهده شد. در P.spicigera افزایش شوري 
در هر دو دما باعث کاهش جوانه زني گردید و در همه سطوح شوري بکار رفته، 

جوانه زني نسبت به تيمار آب مقطر )غلظت 0mM( کاهش یافت.

P. Julifloraو Prosopis spicigera  جدول 1- تجزيه واريانس تيمارهاي مختلف نمک و دما بردرصد جوانه زني نهايي

** معني داري در سطح 99 درصد

pسطح  مقدارFميانگين مربعاتدرجه آزاديمنابع تغيير

0**15644/8694/033گونه

0**11155/2142/033دما

0**418141/32230/488شوري

1202/4590/122گونه×دما

0**41322/3162/578گونه×شوري

0**4120/714/84دما×شوري

4185002/2750/072گونه×دما×شوري

6081/33خطا

تاثير تنش شوری ...

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir107)پژوهش وسازند گی(

شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

** معني داري در سطح 99 درصد

شكل1- نمودار روند تغييرات ميانگين درصد جوانه زني روزانه در تيمارهاي صفر)لوزی(، 
200)مربع(، 300)مثلث(، 400)×( و 600)+( ميلي موالر NaCl در دماهاي مختلف در گونه 

Prosopis spicigera

شكل3- نمودار درصد جوانه زني نهايي بذرهاي Prosopis spicigera و Prosopis juliflora در غلظت هاي مختلف نمک 
در دماهاي مختلف، حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار جوانه زني درسطح 0p/05> هستند.

شكل2- نمودار روند تغييرات ميانگين درصد جوانه زني روزانه در تيمارهاي صفر)لوزی(، 
200)مربع(، 300)مثلث(، 400)×( و 600)+( ميلي موالر NaCl در دماهاي مختلف در گونه 

 Prosopis juliflora
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 Prosopis ش��کل3- نم��ودار درص��د جوانه زن��ي نهای��ي بذره��اي
spicigera و Prosopis juliflora در غلظته��اي مختل��ف نم��ک در 
دماهاي مختلف، حروف متفاوت نش��ان دهنده اختالف معني دار جوانه زني 
درس��طح p> 0/05 هس��تند. گونه P.spicigera از نظر درصد جوانه زني 
حساس��يت بيش��تري به شوري از خود نش��ان داد، بطوري که در غلظتهاي 
200 ، 300 و 400 ميلي م��والر در ه��ر دو دما، درصد جوانه زني کمتري را 

نسبت به P.juliflora دارا بود ) شکل 3(.

شكل 4- نمودار سرعت جوانه زني بذرهاي Prosopis spicigera و Prosopis juliflora در دماي 25 درجه سانتی گراد، 
حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار در سرعت جوانه زني درسطح p> 0/05 هستند.

س��رعت جوانه زني: سرعت جوانه زني با افزایش شوري تغيير مي کند. 
تجزیه واریانس دو طرفه نشان  مي دهد که در هر دو گونه سرعت جوانه زني 

هم تحت تاثير دما، شوري و اثر متقابل آنها قرار دارد )جدول 2( 
س��رعت جوانه زني ه��ر دو گونه اختالفات معن��ي داري در غلظت هاي 
 P.juliflora مختلف نمک نشان مي دهد )شکل 6 و 7( و سرعت جوانه زني

در هر دو دما نسبت به P.spicigera بيشتر است. 

P. Julifloraو Prosopis spicigera  جدول 2- تجزيه واريانس تيمارهاي مختلف نمک و دما برسرعت جوانه زني

** معني داري در سطح 99 درصد

pسطحمقدارFميانگين مربعاتدرجه آزاديمنابع تغيير

0**13696/20230689/636گونه

0**1343/1232848/954دما

0**48065/1166964/647شوري

0**197/285807/754گونه×دما

0**4290/5692412/599گونه×شوري

0**4227/7211890/765دما×شوري

0**4204/5611698/467گونه×دما×شوري

600/12خطا

تاثير تنش شوری ...
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شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

** معني داري در سطح 99 درصد

شكل 5- نمودار سرعت جوانه زني بذرهاي Prosopis spicigera )لوزی( و Prosopis juliflora)مربع( در دماي 35 درجه 
سانتی گراد، حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار در سرعت جوانه زني درسطح p> 0/05 هستند.

بحث و نتيجه گيري
این بررس��ي نش��ان داد که مطابق انتظار افزایش شوري در هر دو گونه 
مورد بررس��ي از جنس  Prosopis، کاه��ش درصد جوانه زني و همچنين 
س��رعت جوانه زني را بدنبال داش��ته اس��ت، بطوري که بيشترین درصد و 
س��رعت جوانه زني در غلظت هاي پایين NaCl مش��اهده ش��د و نهایتاً در 
غلظت  600 ميلي موالر به مقداري بسيار اندک و ناچيز رسيد. این نتایج با 
 Azarnivand 2003( و( jafarian Jolodar و Azarnivand نتای��ج
و هم��کاران  ) 2005( و Karimi و هم��کاران )2005( بر روي گونه هاي 
 Cony و همکاران )1994( و Catalan و همچني��ن Atriplex مختلف
و Trione )1996( ب��ر روي گونه هاي Prosopis همس��ویي دارد. درصد 
جوان��ه زني P. Juliflora در غلظتهاي 200 و 300 ميلي موالر NaCl در 
 P. Juliflora دماي 25 درجه و همچنين درصد و سرعت بيشتر جوانه زني
در دماي 35 درجه و غلظت mM200 نش��ان دهنده ش��رایط بهينه جوانه 
زني و مقاومت ذاتي باالتر این گونه به ش��وري و دما اس��ت. تنش ش��وري 
ب��ه عنوان عامل محيطي مؤثر بر س��رعت جوانه زني به عالوه مس��موميتي 
ک��ه مي تواند در گياه ایجاد کند، جذب آب توس��ط بذر را با اش��کال مواجه 
مي کند، هر قدر غلظت نمک در محيط بيشتر باشد، خسارت وارده سریعتر 
و به ميزان بيشتري اعمال مي شود )Karimi،Heidari Sharifabad و 

.)2005 ،Assare
بيش��ترین اختالف جوانه زني دو گونه در غلظتهاي  300 و 400 ميلي 
 Cony و هم��کاران )1994( و Catalan م��والر وجود دارد که با نتای��ج
و Trione )1996( و  Villagra ) 1997 ( در م��ورد گونه ه��اي دیگ��ر 

Prosopis هماهنگ است. 
اگر از توانایي جوانه زدن در غلظتهاي مختلف شوري به عنوان معياري 
ب��راي مقاوم��ت دانه ها اس��تفاده ش��ود )Emtahani، 2007(، با توجه به 
درص��د جوانه زني بيش��تر در P.juliflora در غلظت ها و دماهاي مختلف 
مي توان نتيجه گرفت که مقاومت بيش��تري به ش��وري در این گونه نسبت 
ب��ه P.spicigera وج��ود دارد، مقاومت باالي P.juliflora به ش��وري در 
  Tambelini و Perez  ،)1987( Khan،Ahmad،Ismail  مطالع��ات
 Iqbal, Yasmin, N., همچني��ن  و   )2007(  Al-sherif  ،)1995(

Shafiq  )2002( هم تأیيد شده است..

Emtehani و همکاران )2008(  ش��وري خ��اک را در منطقه کنگان 
بين 0/7 تا 1ds/m/7  گزارش کرده اس��ت و بيان داش��ته که به طور کلي 
جنگل هاي کهور به طور عمده در خاک هاي با شوري کم توسعه یافته اند. 
  P.spicigera از آنجا که شوري خاک منطقه مورد مطالعه کم است، گونه
  P.juliflora به خوبي استقرار مي یابد. با توجه به اثرات منفي کشت گونه
ب��ه عنوان ی��ک گونه غير بومي و مهاجم که پس از اس��تقرار، حيات جامعه 
گياهي مجاور خود را در محدودیت قرار داده و س��هم بيشتري را براي خود 
طلب مي کند به طوري که باعث کاهش تنوع زیستي گونه هاي بومي گشته 
و تجميع س��موم آللوپاتي��ک در خاک براي گياهان مج��اور اثرات زیانباري 
فراه��م مي آورد )Emtahani، 2007(،  کش��ت ای��ن گونه در این منطقه 
قابل توجيه نمي باش��د. اما کش��ت این گونه در مناطقي با شوري بسيار باال 
نظير اراضي نوار س��احلي که قابليت کشت هيچ نوع گونه بومي وجود ندارد 

با احتياط توصيه مي شود. 

پاورقی ها
1- Kolmogorov-Smirnov
2- Lervene test
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