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تأثیر شوری بر جوانهزنی بذر ،رشد و زندهمانی نهالهای پالونیا فورتونی ( )Paulownia fortuneiدر
دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه
3

هاجر شیخ ،1علیرضا علی عرب ،* 2سید احسان ساداتی

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ،ساری
تاریخ دریافت ، 31/75/65 :تاریخ پذیرش31/78/64 :

چکیده
پالونیا فورتونی یکی از گونههای تندرشد وارداتی مهم در ایران است که تنش شوری ممکن است بر جوانههزنهی و رشهد آن
تأثیر بگذارد .در این تحقیق با هدف شناخت واکنش این گونهه در مواجههه بها تهنش شهوری ،تهأثیر پهن تیمهار شهوری در
غلظتهای مختلف کلرید سدیم ( 000 ،000 ،00 ،0و  000میلیموالر) بهر جوانههزنهی بهذر ،زنهد مهانی و صهاا

رویشهی

نهالهای پالونیا فورتونی در دو شرایط آزمایشگا و گلخانه بررسی شد .در شرایط آزمایشگا  ،جوانهزنی بذر تحت پن تیمار
شوری با استااد از طرح آزمایشی کامالً تصادفی با چهار تکرار ،و در شرایط گلخانهای ،رشد و زند مانی نهالههای گلهدانی
پالونیا فورتونی براساس طرح کامالً تصادفی با شش تکرار ،تحت تأثیر پن تیمار شوری در یک فصل رویهش بررسهی شهد.
نتای نشان داد در فقدان شوری ،قوۀ نامیه و سرعت جوانهزنی بذور پالونیا فورتونی بهترتیه

 98درصهد و  08بهذر در روز

است .درصد جوانهزنی بذر تا غلظت  000میلیموالر کاهش معنیداری نشان نداد ،اما سرعت جوانهزنهی بهذر از غلظهت 00
میلیموالر بهطور معنیداری شروع به کاهش کرد و در غلظت  000میلیموالر به کمترین حد رسید .زنهد مهانی نههالهها در
تیمارهای  000و  000میلیموالر بهترتی
عالو بر این ،کاهش معنیدار صاا
میلیموالر تااو

با  00و  93/3درصد کاهش ،اختالف معنیداری بها شهاهد (غیرشهور) نشهان داد.

رویشی نهالها از غلظت  00میلیموالر شروع شد ،امها در سهحوح شهوری  00تها 000

معنیداری مشاهد نشد.

واژههایکلیدی:پالونیا فورتونی ،تنش شوری ،جوانهزنی بذر ،رشد نهال ،زند مانی.




مقدمه 

زیادی برای زراعهت چهوب ،بیشههزراعهی ،کشهت تلایقهی و

پالونیا ،از انواع درختان تندرشد بهومی و متعلهق بهه تیهرۀ گهل

زنبههورداری و همچنههین احیههای معههادن و ارا ههی رهاشههد ،

میمون ( )Scrophulariaceaeاست و به طور عمد شهامل نهه

گیا پاالیی و صنایع تولید سهوختههای زیسهتی برخوردارنهد

گونههه اسههت [ .]0ایههن درختههان بهها توجههه بههه ویژگههیهههای

[ .]0،0یکههی از گونههههههای مهههم ایههن جههن

منحصربهفرد و همچنین کاربردهای فراوان چوب ،از پتانسهیل

 fortunei (Seem) Hemsl.است که در مناطق چهین ،ویتنهاو و

Paulownia

الئوس ،با بارندگی حدود  770میلیمتر میرویهد و بهههمهرا
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 P. tomentosa Steud.در مقایسه با دیگر گونهههای پالونیها از
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رشد بیشتری در خاکهای رسی با محتوای رس زیاد (حهدود

زمینۀ اثر تنش شوری بر گونههای پالونیا کاشتهشد در ایهران،

 30درصد) برخوردار است [ .]3براساس تحقیقها  ،درختهان

بهویژ  ،Paulownia fortuneiکه از سالیان گذشهته در جنگهل

پالونیا خاصیت سهازگاری داشهته و انحبها مناسهبی در برابهر

آموزشههی و پژوهشههی شصههتکالتهۀ گرگههان کاشههته شههد و

اسههیدیته ( 0/0تهها  )9/8و دمههای خههاک ( -00تهها  77درجههۀ

محققان مختلف برای کاشت در شمال ایران توصیه کهرد انهد

سانتیگهراد) دارنهد ،امها بافهت سهنگین ،زهکشهی هعیف و

[ ،]9تحقیق جامعی ارائه نشد است .از طرفی برخهی ارا هی

شوری خاک ممکن است تأثیرا

مناهی بهر عملکهرد پالونیها

آبی در دشت گرگان (استان گلسهتان) بههرغهم دارا بهودن آب

داشته باشد [ .]7مدیریت مناسه

رطوبهت ،عناصهر م هذی و

برای آبیاری با مشکل شوری خاک مواجهاند و روری است

عدو شوری خاک ،نقش مهمی در افزایش عملکهرد پالونیها در

گونۀ تندرشد متناس

با شرایط محیط در ارا ی کشت شهود.

جنگلکاری دارد [ .]3عالو بر این ،با شهناخت واکهنش پالونیها

با توجه به اینکه جوانهزنی و رشد اولیهۀ گیها حسهاستهرین

در برابر شوری ،اطالعا مناسبی برای بهکارگیری ایهن گونهه

مرحلۀ زندگی گیا در مواجهه با تنش شهوری اسهت ،تحقیهق

در زراعت چوب و اگروفارستری ،بههویهژ در منهاطق شهمال

حا ر با هدف بررسی تهأثیر شهوری بهر جوانههزنهی بهذر و

ایران فراهم میآید .در استان گلستان بهسهمت شهمال اسهتان،

صاا رویشی نهالهای پالونیا فورتونی طراحی و اجرا شد.

شوری ناشهی از آبههای زیرزمینهی و شهرایط آبوههوایی،
بهر بهرداری از خهاک را دشهوار و در برخهی مهوارد نهاممکن
میسازد و در کرانههههای سهاحلی و شهمالی جلگهۀ گرگهان،
بیشتر آبهای سححی و زیرزمینی بهعلت نزدیکی بهه دریها و
جن

زمین ،شورند [ .]0بنابراین بههمنظهور حااظهت از نهوار

ساحلی و جنگلکهاری در ایهن منهاطق ،بررسهی مقاومهت بهه
شوری نهالهای پالونیها هروری و حهائز اهمیهت اسهت .بها
توجه به اهمیت مو وع ،در سالهای اخیر محققهان مختلاهی
تأثیر تنش شوری را بر گونهها و هیبریهدهای پالونیها بررسهی
کههرد انههد کههه از آن جملههه مهیتههوان بههه تحقیقهها  Dengو

روشها 
موادو 
بهمنظور اجرای این آزمایش ،بذرها در آبهان  0380از بها
گیا شناسی جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهراونیا ،په
از انتخاب  00اصله از درختان نخبه با ویژگیهای ریختهی
برتر ،جمع آوری و تا زمهان کاشهت (فهروردین  )0383در
یخچال با دمای  7درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .با توجه
به تااو های رویشهی گیها در دو مرحلهۀ جوانهه زنهی و
رشد ،اثرگذاری شوری در این تحقیق در قال

دو آزمایش

مجزا روی بذر و نهال انجاو گرفت.

همههکاران ( ]6[ )0003روی واکنش های فیزیولوژیهک نههال

شرایطآزمایشگاه 

 P. elongata S.Y. Hu.و هیبرید آن بها P. fortunei؛ تحقیهق

در اینآزمایش به منظور بررسی اثر تنش شوری بر مقهدار

 Stefanovو همکههههاران ( ]7[ )0006روی واکههههنشهههههای

جوانه زنی بذر پالونیا فورتونی ،با استااد از طرح آزمایشی

فیزیولوژیک نهال  P. australis Gong Tongو  P. fortuneiو

کامالً تصادفی با چهار تکرار ،اثر پن سحح شهوری شهامل

P.

 NaClشهامل

تحقیهق  ]0[ )0006( Chairesروی عملکردههای ژنتیکهی

شاهد (آب مقحر) و چههار غلظهت متاهاو

 elongataدر مواجهه با تهنش شهوری اشهار کهرد .در ایهران

محلولهای 000 ،000 ،00و  000میلیموالر انجاو گرفهت.

تحقیقا مختلای روی گونۀ پالونیها در زمینههههای کهاربردی

بههذرها در بسههتری بهها دو الیههه کاغههذ صههافی واتمههن و در

همچون تأثیر فاصلۀ کاشت بهر مشخصها رویشهی درختهان

پتریدیش قرار گرفت و با سحوح شوری مورد نظر آبیاری

پالونیا ،زراعت چهوب و بیشههزراعهی بها پالونیها و همچنهین

شد و تعداد  000عدد بهذر بها فواصهل تقریبهاً مسهاوی از

ویژگیهای چوب پالونیا انجاو گرفته است []9؛ اما تهاکنون در

یکدیگر قرار گرفتند .در ههر پتهریدیهش  00میلهیلیتهر از
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محلول مورد نظر ا افه شد .آزمایش در چهار تکهرار 000

بههمرا  00گرو ورمیکمروست در هر گلدان) برای پر کهردن

تایی انجاو گرفت و پتریدیشهها در داخهل ژرمینهاتور در

گلدانها ،آبیاری بیش از ظرفیت زراعی در ههر مرحلهه (000

شرایط دمای  00درجۀ سانتیگراد و رطوبت  70درصد بهه

سیسی بهرای ههر گلهدان بههصهور یهک روز در میهان) و

مد

شستوشوی دور ای ( 00روز ) خاک با آب غیرشهور انجهاو

 00روز قرار گرفتند.

گرفت ،طوریکه آب ا هافی از زیهر گلهدانهها خهار شهد.

شرایطگلخانه 
در فروردین  ،0383بذرهای پالونیا فورتونی بهشهکل مخلهو
با ماسه و بهصور یکنواخت در سینیهای نشای پلهیاتیلنهی
حههاوی ترکی ه

 0:0:0:0پرلیههت ،کوکوپیههت ،خههاک و ماسههه

استریلشد کشت شدند .بهمنظور جلوگیری از خشک شهدن

بهمنظور کس

اطالعا

بستر کاشت نونهالها طی آزمایش ،از ابتدای آزمهایش (تیهر)،
هدایت الکتریکی ( )ECخاک ههر  30روز یهکبهار تعیهین و
ثبت شد.

سریع سحح خاک و حاه رطوبهت ،الیهۀ نهازک پالسهتیکی

اندازهگیری 
روش 

شااف روی سینیهای نشا کشید شد و آبیاری ههر روز په

در شرایط آزمایشگا  ،پ

از برداشتن این الیه بهصور

دقیقتهر در مهورد ت ییهرا شهوری

از شروع جوانهزنی بذرها ،ههر سهه

اسهرری دسهتی انجهاو گرفهت.

روز یکبار جوانهزنی بها شهمارت تعهداد بهذوری کهه طهول

از جوانه زدن بذرها به مد سه هاتهه در دمهای 00-30

ریشهچۀ آنها به بیش از  0میلیمتر رسید است ،ثبت شهد .بها

درجۀ سانتیگراد گلخانه ،نگهداری از نونهالها تا چوبی شدن

استااد از اطالعها حاصهل ،درصهد جوانههزنهی و سهرعت

پ

و رسیدن به اندازۀ مناسه

بهرای بازکاشهت ادامهه یافهت .در

جوانهزنی بذور براساس روابط  0و  0محاسبه شد [:]8

مرحلۀ بازکاشت ،نونهالهها بههطهور متوسهط  00بهر و 00

()0

GP   n / N  100

طرح کهامالً تصهادفی بها 6

()0

GS    ni / t i 

سانتیمتر ارتااع داشتند و در قال

تکرار در  60عدد گلدان پالستیکی با قحر دهانه و کهف  07و

در روابط  0و  ،n ،0تعداد کل بذرهای جوانههزد طهی

 00سانتیمتر و ارتااع  03سهانتیمتهر ( 0سهحح شهوری بها 6

دور  ،N ،تعداد بذرهای کاشتهشد  ،ti ،تعداد روزهای پ

تکرار  0تهایی) ،بازکاشهت شهدند و بهرای قرارگیهری تحهت

از شروع جوانه زنی  ،ni،تعداد بذرهای جوانهزد در فاصلۀ

تیمارهای آبیاری با آب شهور ،شهامل غلظهتههای ،000 ،00

 ،GP ،درصهد جوانههزنهی و  ،GSسهرعت

 000و  000میلهیمههوالر نمههک  NaClخههال
سر

آمههاد شههدند،

زمانی مشهخ

جوانهزنی را نشان میدهد.

اعمال تیمارهای شوری از ما تیر ،بهمهد سهه مها در

در شرایط گلخانه ،عالو بهر زنهد مهانی ،صهاا رویشهی

طول فصل تابستان صور پهذیرفت .بها توجهه بهه اینکهه در

نهالها شامل طول ساقه و طول ریشههای اصهلی و فرعهی بها

تحقیق حا ر یکسان ماندن غلظت نمک در سهحوح شهوری

قحر بزر تر از  0میلیمتر (با خطکهش مهدر بها دقهت 0/0

مورد نظر اهمیت بسیاری داشت ،اقهداماتی بههمنظهور کهاهش

متر) و وزن خشک ساقه و ریشه انداز گیری شد .البتهه نتهای

تبخیر سححی و شستوشوی نمک باقیماند در خهاک و در

مقدار رشد نهالها در تیمهار  000میلهیمهوالر بههدلیهل عهدو

نتیجه ثابهت مانهدن تقریبهی ههدایت الکتریکهی ( )ECخهاک،

زند مانی کافی نهالهها ( 06/7درصهد) ،وارد تجزیههوتحلیهل

صور پذیرفت .کاهش تبخیر سححی بها پوشهاندن سهحح و

نشد .برای انداز گیهری وزن خشهک سهاقه و ریشهه ،اجهزای

بدنۀ گلدانها با فویل آلومینیومی انجاو گرفت و شستوشوی

مورد بررسی بهمد  07ساعت در آون با دمهای  003درجهۀ

نمک باقیماند در خاک با انتخاب بافت خهاک کهامالً سهبک

سانتیگراد قرار گرفتند و سر

وزن آنها با ترازوی دیجیتهالی

(حاوی  70درصد شهن 08 ،درصهد رس و  8درصهد سهیلت

(با دقت  0/000گرو) انداز گیری شد .بهمنظهور تعیهین سهحح
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بر از هر نهال یک بر بهطور تصادفی انتخاب و مسهاحت

کههه در نبههود شههوری ،بههذور پالونیهها فورتههونی از درصههد

آن براسههاس روت  Bradshawو همکههاران ( )0007محاسههبه

جوانهزنی مناسبی برخوردارند ،طوریکهه در تیمهار شهاهد

شد [ .]00بهمنظور بررسی ههدایت الکتریکهی ( )ECخهاک از

قههوۀ نامیههه (درصههد جوانهههزنههی)  98درصههد و سههرعت

هر تیمار در طول اجرای آزمایش در سه مرحله ( 0 ،0و  3ما

جوانه زنی  08بذر در روز حاصهل شهد (شهکل  .)0نتهای

از شههروع آزمههایش بهههترتیه

په

شهریور و مهر) بهصور

در روزهههای اول مههرداد،

تجزیۀ واریان

نشان داد که اثر تیمهار شهوری بهر درصهد

ترکیبی و بهوسهیلۀ لولهۀ نهازکی بها

جوانهزنی و سرعت جوانههزنهی بهذر پالونیها فورتهونی در

قحر  7میلیمتهر نمونههگیهری شهد .نمونهۀ خهاکهها ابتهدا در

سحح اطمینان  88درصد معنیدار بود اسهت (جهدول .)0

از هر نمونه خاک به نسهبت وزنهی

را تأییهد

آزمایشگا خشک و سر

عالو بر این ،نتای مقایسۀ میانگین ها این محله

 0:0خاک به آب ( 6گهرو خهاک و  30سهیسهی آب مقحهر)

کرد که با افهزایش شهوری درصهد و سهرعت جوانههزنهی

از یک ساعت هم زدن با شیکر ،با اسهتااد

به طور معنی داری کهاهش مهییابهد ،بههطهوریکهه درصهد

مخلو شد و پ

*AZ

جوانهزنی در غلظت 00میلیموالر بها  7/0درصهد کهاهش،

از دسههتگا هههدایت الکتریکههی ( ECمتههر) دیجیتههال (

 )PH/mV/Cond./TDS/Temp.meter 86505مقادیر ههدایت

تااو

معنیداری با شاهد نداشت .درصهد جوانههزنهی در

الکتریکی نمونهها انداز گیری شد.

تیمارهای  000 ،000و  000میلیمهوالر بهه ترتیه

 60/9و  80/9درصد نسبت به تیمار شهاهد کهاهش یافهت

دادهها 
یهوتحلیلآماری 
تجز 
بهمنظهور آنهالیز آمهاری از نهروافهزار  SPSSاسهتااد شهد،
طوریکه معنیدار بودن اثر شوری با استااد از روت آنالیز
واریان

یکمت یر در قال

شد و در صور

طرح کامالً تصهادفی بررسهی

رد شهدن فهرص صهار در ایهن آزمهون،

مقایسۀ میانگین ها با استااد از آزمون چنددامنههای دانکهن
صههور

گرفههت .همگههن بههودن واریههان

مشههاهدا

در

تیمارهای مختلف با استااد از آزمون لِوِن و نرمهال بهودن
خحای مدل های تجزیۀ واریان

،00/9

با آزمون شهاپیرو-ویلهک

بررسی شد .در مورد مشخصۀ زند مانی نهالها در شهرایط
گلخانه ،با توجه به رد فرص نرمال بودن بهاقیمانهد ههای
مدل ،از روت ناپارامتریک کروسکال -والی

استااد شد.

(شکل  -0الف و جدول  .)0بیشترین سهرعت جوانههزنهی
در تیمار شاهد بها  08/07در روز محاسهبه شهد .همچنهین
سرعت جوانهزنهی در غلظهتههای  000 ،000 ،00و 000
میلههیمههوالر بهههترتی ه

 00/7 ،00/0 ،7/7و  89/7درصههد

نسبت به تیمار شاهد ،بهه طهور معنهی داری کهاهش یافهت
(شکل  -0ب و جدول  .)0دلیهل بههوجهود آمهدن چنهین
کاهش شدیدی در جوانه زنی بذور این اسهت کهه شهوری
بهعنوان عامل محیحی مؤثر بر درصد جوانهزنی ،عهالو بهر
مسمومیتی کهه ممکهن اسهت در گیها ایجهاد کنهد ،سهب
منای تر شدن پتانسهیل اسهمزی نیهز مهیشهود ،طهوریکهه
افزایش غلظت نمک به کند شدن جذب آب توسط بهذر و
در نتیجه ممانعت از جوانه زنهی و رشهد ریشههچهه منجهر

نتایجوبحث 

می شود [ .]00عالو بهر ایهن ،شهوری ممکهن اسهت مهانع

تأثیراتتنششوریبرر جوانرهزنری بررر درشررایط

فعالیت برخی از آنزیم ههای مهؤثر جوانهه زنهی شهود و در
نتیجه درصد و سرعت جوانههزنهی را کهاهش دههد [.]00

آزمایشگاه 
از جمله تأثیرا

منای شوری بر گیاهان ،اثرهایی است کهه

براساس نتای محالعا

کاهش درصد و سرعت جوانه زنی

کهاهش

با کهاهش جهذب آب توسهط بهذر در مرحلهۀ آبگیهری و

جوانه زنی بذر میشود [ .]7نتای تحقیق حا هر نشهان داد

ارتبا دارد [ ،]03بهطوریکه با افزایش شوری

در مرحلۀ جوانهزنهی بهذر ظهاهر شهد و موجه

تورژسان

تأثیر شوری بر جوانهزنی بذر ،رشد و زندهمانی نهالهای پالونیا فورتونی ( )Paulownia fortuneiدر دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه

در محیط جوانه زنی بذر ،فرایند جذب آب دچهار اخهتالل
میشود یا بهکندی صور
مد

تأثیرات تنششوریبرزندهمانی ورشرد نهرا هرا در

میگیرد ،از اینرو فعالیتههای

فیزیولوژیکی داخل بذر نیز بهآرامی صهور

056

شرایطگلخانه 

مهیپهذیرد و

نتای بررسی ت ییرا مقادیر هدایت الکتریکهی ( )ECخهاک

زمان خرو ریشههچهه از بهذر افهزایش و در نتیجهه

در دورۀ آزمایش نشان داد که شهوری خهاک در طهول زمهان

سرعت جوانهزنی بذرها کاهش مییابد.

اجرای آزمایش ،ت ییرا زیادی نداشته است و بر این اسهاس

جدول  .6مقادیر میانگین مربعات حاصل از تجزیۀ واریانس

میتوان نتیجه گرفت که استااد از روتهای بهکاررفته بهرای

مشخصههای جوانهزنی بذر پالونیا فورتونی

کنترل تبخیر و شستوشوی دور ای نمک از خاک ،بههخهوبی

منابع تغییرات
شوری
خطای آزمایشی
ضریب تغییرات
(درصد)

درصد جوانهزنی
**7/01
7/773

سرعت جوانهزنی
**166/8
7/077

بهطوریکهه حهداک ر افهزایش مقهادیر ههدایت الکتریکهی در

66/9

67/4

مرحلۀ سوو نمونهبرداری (مهر) نسبت به شروع آزمهایش 0/0

از انباشههتگی نمههک در خههاک گلههدان جلههوگیری کههرد انههد،

دسیزیمن

عالمت **نشاندهندۀ اثر معنیداری در سطح احتمال ( )α=0/01است.

بر متر بود است (جدول .)3

جدول  .6مقادیر کاهش مشخصههای جوانهزنی بذر پالونیا فورتونی در تیمارهای شوری نسبت به تیمار شاهد
غلظت NaCl

57
677
657
177

کاهش سرعت جوانهزنی

کاهش درصد جوانهزنی
مقدار

درصد نسبت

مقدار

درصد نسبت

4/7
19/7
55/7
85/1

4/5
15/8
16/8
35/8

0/4
66/7
65/4
68/0

98/8
50/0
87/8
38/4

شکل  .6اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانهزنی بذر پالونیا فورتونی در شرایط آزمایشگاه
(حروف یکسان ،نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد است)

جدول  .6مقادیر هدایت الکتریکی ( )ECبرحسب دسیزیمنس بر متر خاک گلدانها تحت تیمارهای مختلف شوری در سه مرحلۀ
اندازهگیری در شرایط گلخانه
شوری (میلیموالر)

شروع آزمایش (تیر)

مرحلۀ اول (مرداد)

مرحلۀ دوم (شهریور)

مرحلۀ سوم (مهر)

شاهد
57
677
657
177

6/7
6/7
6/7
6/7
6/7

6/7
6/5
6/3
1/7
1/5

6/7
6/5
6/3
1/7
1/5

6/7
1/7
1/0
9/1
9/5
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056

بررسی روند ت ییرا

زند مانی نههالهها در تیمارههای

 000میلیموالر با  06/7درصد کاهش نسهبت بهه شهاهد و

کهاهش

با  00و

مختلف شوری نشان داد که تنش شهوری موجه

زند مانی در تیمار  000و  000میلیموالر بهترتی

زند مانی نهالها در دورۀ آزمایش شهد اسهت (شهکل -0

 93/3درصد کاهش اختالف معنیداری با شاهد نشهان داد

الف) ،البته مقدار  000درصد زند مانی در تمهامی تیمارهها

(شکل-0ب) .این یافته در راستای نتهای

از شروع آزمایش شوری در تیر (روز  )007تا مهرداد (روز

و همکاران ( ]07[ )0008است ،که ظهور عالئم نکهروز و

Ayala-Astorga

 )077وجود داشت .نهالهای پالونیا در تیمارهای شهاهد و

مههر

 00میلیموالر تا پایان آزمایش ،یعنهی مهرمها (روز ،)080

 )imperialisرا با افزایش غلظت کلرید سهدیم در سهحوح

مقدار  000درصد زند مهانی را نشهان دادنهد ،درحهالیکهه

باالتر از  60میلی موالر در محیط کشت ،نتیجه گرفتنهد .در

زند مانی نهالها در تیمارهای  000و  000میلهیمهوالر تها

این زمینه نتای محالعا

دیگر محققان نیز نشهان مهیدههد

شهریور (روز  )077ت ییر زیهادی نداشهت ،امها در مهرمها

که زند مهانی را مهیتهوان براینهدی از تمهاو واکهنشههای

بهه  93/7و  00/0درصهد رسهید .در

فیزیولوژیک و رشدی گیا نسبت به عامل تهنشزا در نظهر

تیمار  000میلیموالر نیز از شهریورما (روز  )077کاهش

گرفت و شوری از طریهق تقویهت نیهروی مکشهی خهاک

چشمگیری در زند مانی نهالهها ( 00درصهد کهاهش) ر

اطراف ریشه و در نتیجهه اخهتالل در روابهط آبهی نههال و

داد و در انتهای آزمایش (مهرما ) مقدار آن به حداقل خود

همچنههین افههزایش جههذب یههونههها و تجمههع یههونی در

( 06/6درصد) کاهش یافت (شکل  -0الف) .عالو بر این،

و ایجهاد مسهمومیت،

(روز  ،)080به ترتی

نتای آزمهون کروسهکال والهی

نشهان داد کهه اثهر تیمهار

کامههل نهههالهههای پالونیهها ( P. fortuneiو

اندامک های مختلف سلول های بر

P.

این مت یر را تحت تهأثیر قهرارمهیدههد [ ]00کهه سهب

شوری بر زند مانی نههالهها در سهحح اعتمهاد  88درصهد

کاهش زنهد مهانی نههال و در غلظهتههای زیهاد شهوری،

معنهههیدار بهههود اسهههت ( p = 0/000و.)0)7(=73/870

موج

آن میشود .نتای تحقیق حا ر نشان داد کهه

مقایس هۀ میههانگینههها نشههان داد کههه تههنش شههوری تههأثیر

اثر تیمار شوری بر سحح بر  ،وزن خشک ریشهه ،ریشهۀ

معنیداری بر زند مانی نههالهها داشهت ،بههطهوریکهه بها

فرعی و اصلی و همچنهین نسهبت وزن خشهک ریشهه بهه

افزایش شوری ،زند مانی به طور معنی داری کهاهش یافهت

ساقه در سحح اعتماد  88درصد و بر پارامترههای طهول و

(شکل  –0ب) .بیشترین زند مانی ( 000درصد) مربو به

وزن خشک سهاقه در سهحح اعتمهاد  80درصهد معنهیدار

تیمار شاهد و  00میلیموالر بود .درصد زند مانی در تیمار

است (جدول .)7

مر

ب

شکل  .6روند تغییرات درصد زندهمانی طی زمان( .الف) و مقدار درصد زندهمانی؛ (ب) نونهالهای پالونیا فورتونی تحت تنش شوری

تأثیر شوری بر جوانهزنی بذر ،رشد و زندهمانی نهالهای پالونیا فورتونی ( )Paulownia fortuneiدر دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه

055

جدول  .6نتایج تجزیۀ واریانس صفات رویشی نهالهای پالونیا فورتونی تحت تنش شوری

منابع تغییرات

طول ساقه

وزن خشک

سطح برگ

وزن خشک

(سانتیمتر)

ساقه (گرم)

(سانتیمتر مربع)

ریشه (گرم)

*59/07
66/4
67/5

* 7/57
7/73
17/0

** 136064/37
51774/76
48/0

** 3/57
7/97
10/7

شوری
خطای آزمایشی
ضریب تغییرات (درصد)

وزن خشک

وزن خشک

ریشۀ اصلی

ریشههای

(گرم)

فرعی (گرم)

** 6/57
7/67
16/6

** 7/37
7/67
58/3

نسبت وزن
خشک
ریشه به
ساقه
**6/17
7/67
15/6

عالمتهای ** و * نشاندهندۀ اثر معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

موج

همچنین نتای مقایسۀ میانگینها نشان داد کهه شهوری در

کاهش طول و وزن خشک سهاقه و ریشهۀ نههالههای

غلظتهای  00و  000میلیموالر بر سحح بهر نههالهها اثهر

پالونیا نیز شهد اسهت (جهدول  .)0ایهن یافتهه نیهز بها نتهای

منای معنیداری داشته است (جدول  ،)0ایهن یافتهه بها نتهای

 Miladinovaو همکاران ( ]06[ )0003محابقت دارد .بههطهور

 Miladinovaو همکهههاران ( )0003و  Ivanovaو همکهههاران

کلی ،کاهش وزن خشک ریشه ارتبا مستقیم با کاهش سحح

( )0007همسوست [ .]07 ،06کهاهش سهحح بهر نههالهها

و حجم ریشه دارد که در جذب آب و مواد غهذایی از محهیط

تحت تنش شوری میتواند بر اثر کاهش محتوای آب بهر و

(خاک) نقش مهمی دارد [ .]09با توجه به اینکه جهذب آب و

در نتیجه کاهش سرعت تقسیم سهلولی و کهم شهدن سهرعت

مواد غذایی در گیاهان از طریق ریشهها انجاو مهیگیهرد [،]09

طویل شدن سلولهای بر بهوجود آمد باشد [ .]09از آنجها

میتوان گات کهه کهاهش وزن خشهک و طهول ریشهههها از

که بر ها تنها کارخانۀ سازندۀ مواد آلی در گیاههان محسهوب

طرفی موج

کاهش سحح تمهاس ریشهههها بها خهاک و در

میشوند ،کاهش سحح بر اثر مستقیم روی دیگر فرایندهای

نتیجه کاهش جذب مواد غذایی و آب شهد و در نهایهت بهه

رویشی گیاهان دارد [ ،]00طوریکهه بها کهاهش سهحح بهر

کاهش رشد نهال منجر شهد اسهت .عهالو بهر ایهن ،مقایسهۀ

نهال در اثر تنشهای محیحی مقدار نور دریافتی نهال ،کهارایی

میانگینها نشان داد تمامی ویژگهیههای رویشهی نههالهها بها

فتوسنتز ،روابط آبی گیا و مقدار جهذب عناصهر ت ذیههای بها

اعمال نخستین سحح شوری ( 00میلیموالر) نسبت بهه تیمهار

محدودیت جدی مواجه میشوند و رشد نهال کاهش مییابد.

شاهد به طور معنیداری کاهش یافتند ،اما با افزایش شوری در

نتای تحقیق حا ر نشان داد شوری عالو بهر تهأثیر مناهی بهر

سحوح  00تا  000میلهیمهوالر ت ییهر معنهیداری در صهاا

سحح بر نهالها ،در غلظهتههای  00تها  000میلهیمهوالر،

رویشی نهالها ایجاد نشد (جدول .)0

جدول  .5مقادیر میانگین مشخصههای رشد نهالهای پالونیا فورتونی تحت تنش شوری
صفات
طول ساقه (سانتیمتر)
وزن خشک ساقه (گرم)
سطح برگ (سانتیمتر مربع)
وزن خشک ریشه (گرم)
وزن خشک ریشۀ اصلی (گرم)
وزن خشک ریشههای فرعی(گرم)
نسبت وزن خشک ریشه به ساقه

سطوح شوری (میلیموالر)
شاهد (صفر)

56

666

656

666

90/7 a
6/37 a
131/61 a
4/73 a
6/05 a
6/961 a
1/61 a

13/1 )%17/7( b
6/10 )%99/17( b
911/06 )%40/7( b
6/15 )%53/0( b
7/01 )%51/1( b
7/94 )%07/0( b
6/97 )%93/8( b

97/59 )%60/5( b
6/96 )%96/7( b
453/18 )%99/1( ab
6/48 )%19/8( b
7/14 )%19/4( b
7/41 )%17/9( b
6/69 )%40/0( b

13/30 )%63/7( b
6/16 )%91/9( b
171/4 )%07/8( b
7/85 )%03/1( b
7/55 )%18/1( b
7/19 )%87/1( b
7/07 )%10/0( b

- NT
- NT
- NT
- NT
- NT
- NT
- NT

 NTبهدلیل عدم زندهمانی کافی نهالها آنالیز نشد .اعداد داخل پرانتز مندرج در جدول ،درصد کاهش میانگین نسبت به تیمار شاهد را نشان میدهند.

050
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در ایهههن زمینهههه  Munusو  ]08[ )0009( Testerهههمن

 P. fortunei ،elongataو  ]06[ P. kawakarniiاشههار کههرد.

بررسی مکانیسم مقاومت به شوری گیاههان اظههار داشهتند کهه

البته تحقیقا مذکور همن تأییهد یافتههههای تحقیهق حا هر،

واکنش صاا رویشی گیها نسهبت بهه شهوری در دو مرحلهۀ

تااو واکنش گونهها ،هیبریدها و کلنههای مختلهف پالونیها را

متوالی انجاو میگیرد .در مرحلۀ اول که در اینجا در غلظهت 00

در مواجهه با تنش شوری تأیید کرد اند و از این نظر تحقیقها

تا  000میلهیمهوالر ر داد ،علهت اصهلی کهاهش رشهد گیها

تکمیلی و جامع در این زمینه راهگشا خواهد بود .بر این اسهاس

تأثیرا اسمزی نمک و کاهش قدر جذب آب توسهط گیها

پیشنهاد میشود بهمنظور روشهن شهدن مکانیسهم مقاومهت بهه

است .در این مرحله ت ییهرا اسهمزی موجه کنهد شهدن یها

شههوری نهههالهههای پالونیهها ،در ادامههه ،تحقیقهها فیزیولوژیههک

توقف رشهد بهر ههای جهوان و کهاهش رشهد طهولی سهاقه

تکمیلی در این زمینه صور پذیرد.

میشود .اما در مرحلۀ دوو که بههطهور معمهول ،تهأثیرا آن در
گیاهان متحمل به شوری در غلظتهای زیهاد ظهاهر مهیشهود،
تأثیرا ویژۀ یونی و انباشتگی  Na+و  Cl-در بهر هها موجه
سمیت و اختالل در سیستمهای غشایی و آنزیمی شهد و مهانع
جذب عناصر روری گیها مهیشهود و در نهایهت بهه مهر
میانجامد [ .]00در این مرحله رقابهت یهونههای  Na+و  Cl-بها
عناصر م ذی مانند  Ca2+ ،K+و  NO3-آغاز مهیشهود و همن
تسریع پیری بر های بالغ ،کاهش رشد و استحکاو دیوار ههای
سههلولی ،مشههکال جههدی در تنظههیم اسههمزی ،فتوسههنتز و
فعالیتهای آنتیاکسیدانی گیها بههوجهود مهیآیهد [ .]07نتهای
تحقیق حا ر نشان داد در تیمار  000میلیموالر که نزدیهک بهه
غلظت آستانۀ تحمل گیا به شهوری اسهت ،بها کهاهش شهدید
زند مانی نهالها ( 06/7درصد) و در نتیجه کهافی نبهودن تعهداد
نهالها بهرای تجزیههوتحلیهل ،امکهان بررسهی کهاهش مقهادیر
مشخصههای رویشی نهال وجود نداشت (جدول  .)0از ایهنرو
میتوان گات که در سحوح شوری بهاالتر از  000میلهیمهوالر،
اثرهای ویژۀ یونی ظاهر میشود و عملکهرد نههالهها را تحهت
تأثیر قرار میدهد .این نتای نشان میدهد که پالونیا فورتهونی در
سال اول رشد ،نسبت به شوری مقاومت نسبی نشان میدههد و
از این نظر میتوان نهالهای یکسهالۀ ایهن گونهه را نیمههبردبهار
(نیمهمتحمل) به شوری معرفی کرد [ .]00در تأیید ایهن محله

یجهگیری 
نت 
با توجه به نتای تحقیق حا هر ،پالونیها فورتهونی در مراحهل
اولیۀ حیا خویش (بذر و نهال بهه تهنش شهوری حاصهل از
غلظتهای مختلف کلرید سدیم واکنشهای متااوتی را نشان
میدهد ،طوریکه مهیتهوان براسهاس ویژگهیههای مختلهف،
جوانهزنی بذر ،زند مانی و رشهد نههالههای یکسهاله ،حهدود
مختلاههی را بههرای شههروع اثرگههذاری معنههیدار شههوری بههر
ویژگیهای متااو این گونه در مراحل اولیهۀ رشهد گهزارت
کرد .کاهش معنیدار سرعت جوانهزنی بذر و صاا رویشهی
نهالها از غلظت  00میلیموالر آغاز شد و کهاهش معنهیدار
درصد جوانهزنی بذر و زند مانی نهالهها بههترتیه

از  000و

 000میلیموالر شروع میشود .براساس نتای تحقیق حا هر،
پیشنهاد میشود امکان اسهتااد از آبههای شهور در پهرورت
نهال پالونیا فورتونی در سحح وسهیعتهر آزمهایش و عملکهرد
رویشی نهالها در غلظهتههای مختلهف کلریدسهدیم تعیهین
شود .از اینرو بها اسهتااد از اطالعها حاصهل مهیتهوان در
مناطقی که شوری آب و خاک معضلی بهرای اسهتااد از ایهن
گونه محسهوب مهیشهود ،بها کنتهرل غلظهت کلریهد سهدیم
ریزوسار در حد آستانۀ تحمل گیا  ،به تک یر و پهرورت نههال
این گونه پرداخت .تعیین تأثیرا تعدیلکنندۀ عناصهر غهذایی
و پرایمینگ بذر در افزایش بردبهاری پالونیها نسهبت بهه تهنش

میتوان به نتهای تحقیقها صهور گرفتهه در زمینهۀ تهأثیرا
شوری بر روی دیگر گونهها و واریتههای پالونیها ،از جملهه

P.

شوری اطالعا ارزشمندی را فراهم میآورد که پرداختن بهه

 tomentosaو هیبرید آن با  ]00[ P. fortuneiو هیبریهدهای

P.

آن در تحقیقا آیند توصیه میشود.

056

) در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانهPaulownia fortunei(  رشد و زندهمانی نهالهای پالونیا فورتونی،تأثیر شوری بر جوانهزنی بذر
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ABSTRACT
Fortune's Empress Tree (Paulownia fortunei) is one of important exotic and fast growing tree species
in Iran, that salinity stress can affect its seed germination and seedling growth. In this study, for
determining the response of this species under salinity stress, effects of 5 salinity treatments in
different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on seed germination, survival and growth
characteristics of Paulownia fortunei seedlings were investigated under laboratory and greenhouse
conditions. In laboratory conditions, seed germination was conducted with 4 replicates and 5 salinity
treatments based on a completely randomized design. In the greenhouse conditions, growth and
survival of P. fortunei container seedlings were conducted with 6 replicates and 5 salinity treatments,
based on a completely randomized design for one growing season. The results showed that in the
absence of salinity, germination percentage (GP) and germination speed (GS) of P. fortunei seeds
reached to 89% and number of 19 seeds per day, respectively. GP did not significantly decrease until
100 mM NaCl, but GS began to decrease significantly from 50 mM and reached to its lowest value at
200 mM NaCl concentration. Survival of seedlings showed a significant difference with control (nonsaline) at 150 and 200 mM NaCl concentrations with 50% and 83.3% reduction, respectively.
Moreover, a significant decrease began in vegetative characteristics of seedlings from 50 mM
concentration, but there was no significant difference at concentrations of 50 to 150 mM NaCl.
Keywords: Salinity stress, Paulownia fortunei, Seed germination, Seedling growth, Survival
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