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تأثیر جايگاه بذر بر گیاه مادری و تنش شوری بر خصوصیات
جوانهزنی بذر گیاه اکالیپتوس
 حمید سوداییزاده ؛ استاریان رانشکدة منابر بيیعی و کویرشناسی رانش اه یزر ،یزر ،ایران
 مهدیه تجملیان؛ کارشساس ارشد مدیری مساطق بیابانی ،یزد ،ایران
 مژده خجسته؛ دانوجوی کارشساسی ارشد مدیری مساطق بیابانی ،دانوکدة مساب طبیعی و کویرشساسی دانوگاه یزد ،یزد ،ایران

چکیده
به منظقر بررسی تأثیر ارتفاع قرارگیر بذر رو درخت ،تنا شقر و تأثیر متیابل این دو عامل بر جقانهزنةی بةذر گیةاه
اکالیپتقس آزمایشی به صقرب یاکتقریل در قال

طرح کامالج تصادیی در سه تکرار و با سطقح شةقر ،150 ،100 ،50 ،0

 200میلیمق ر سدیم کلرید رو بذر ا جمعآور شده در سه ارتفاع با  ،میانی ،و پایین تاوپقشا درخت انجا شةد.
مینین ،دایت الکتریکی برگ گیاه و وزن زاردان بذر در سه ارتفاع اندازهگیر شد .نتایج نشان داد وزن زاردان بةذر
و دایت الکتریکی برگ در سه ارتفاع اختالف معنادار ( )p<0/05دارد .بیشترین دایت الکتریکةی بةرگ و بیشةترین وزن
زاردانه مربقط به بذر ا میانی تاوپقشا گیاه بقد .مینین ،نتایج نشةان داد ایةزایا غلظةت نمةک درصةد و سةرعت
جقانهزنی ،متقس جقانهزنی روزانه ،شاخق جقانهزنی طقب ریشه ةه و سةاقه ةه ،و بنیة بةذر را بةه صةقرب معنةادار
( )p<0/01کا ا مید د .با این حاب ،روند کا ا این صفاب در بذر ا قرارگریته در ارتفاعاب مطالعهشده متفاوب بقد.
بیشترین شاخق جقانهزنی ،سرعت جقانهزنی روزانه ،سرعت جقانهزنی ،طقب ریشةه ةه و سةاقه ةه ،و بنیة بةذر از آنِ
بذر ا جمعآور شده از ارتفاع میانی تاوپقشا درخت و بیشترین درصد جقانهزنی در بذر ا پایینی بقد.
واژگان کلیدی :بنی بذر ،درصد جقانهزنی ،وزن زاردانه ،دایت الکتریکی برگ ،یزد.

 نویسسدة مسئول تبفن همراه ،09134507476 :نمابر03538210312 :

Email: hsodaie@yazd.ac.ir
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مقدمه

صنعتی جهان با ده گقنه ،از میان تعداد زیاد گقنه ا

شقر ممکن است اولین عامل تنا شیمیایی باشد که

آزمةةایاشةةده ،انجةةا مةةیشةةقد کةةه Eucalyptus.

مقجقداب زنده در طقب تکامل با آن مقاجه شةدهانةد.

 comaldulensis Dehnh.یکةةی از نمقنةةه ةةا مهةةم

بخا بزرگی از خاک ا و حجةم شةمگیر از کةل

است [ .]4در ایران نیز سطح وسیعی از اراضی شةماب

منابع آبی ،بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ،م تال

و مرکةةةز و جنةةةق

به درجاب مختلف شقر اند .در ایةن منةاطق ،میةزان

 comaldulensis Dehnh.اختصاو دارد.

ت خیر و تعرق در اغل

ماه ا سةاب بةیا از میةزان

بةةةه کاشةةةت

Eucalyptus.

مطالعاب زیاد در زمین میاومت در برابر شقر
گیةةاه اکةالیپتقس انجةةا شةةده اسةةت .پةةریس پینتةةق و

بارندگی است؛ که ،عةالوه بةر تةنا خشةکی ،سة
تجمع نمک در یه ا مختلف خاک نیز میشقد [.]1

مکاران او آزمایا ا جقانهزنی توت تنا نمةک

تومل یا میاومت گیاه در برابر شقر توت تأثیر

را در فده گقنه اکالیپتقس بررسةی کردنةد و نشةةان

عقامل مختلف درونی و مویطةی اسةت .عمةدهتةرین

دادند در تیةةةمار شقر  50میلیمةق ر ،به غیةةةةةر

عقامل درونی ینقتیپ و سطح پلقبید است .عقامةل

از گةةةقنةةةةةه ةةا

 E. sargentii Maiden.و E.

مویطی ،مانند آ و قا و وضعیت خاک اطراف ریش

 stenanthina L. A. S. Johnson & K. D. Hill.و

مقجقد در خةاک ،بةر پدیةدة

 E. occidentalis Endl.و E. loxophleba Benth.

تومةةل یةةا میاومةةت خةةاک در برابةةر شةةقر تةةأثیر

میزان جقانهزنی سایر گقنه ا نب ت بةه شةا د تةا 50

میگذارد .عقاملی میقن تغییةراب طةقب روز ،دمةا،

درصد کا ا مییابد .مینین یچگقنه ارت اطی بین

کیفیت و شدب نقر ،سن گیةاه مةادر  ،جایگةاه بةذر

میاومةت در برابةر شةقر در مرحلة جقانةهزنةی و

رو گیاه ،و ارتفاع پای مادر بر جقانةهزنةی بةذر ا

رویشی وجقد نداشت [.]5

گیاه و غلظت یقنی آ

مؤثر است [ 2و  ]3و این عقامل بر میاومت در برابةر

بل لیبتی از حدود تومل تعةداد از گقنةه ةا

شقر بذر نیز بیتأثیر نیبت .بةه ایةن ترتیة  ،لةزو

درختی استرالیا و میزان تومل آن ا در برابر شقر را

تقجه به این عقامل در جقانهزنی گیاه روشن میشقد.

تهیه کرد .در این لیبت گقنةه ةا

در اینگقنه شرای  ،انتخةا

گقنةه ةا گیةا ی

E. occidentalis

 Endl.و  E. sargentiiجزء اکالیپتقس ایی بتند که

متومةةل در برابةةر شةةقر  ،بةةهخصةةقو در مرحل ة

تومل با یی در برابر شقر ( 300میلی مق ر کلریةد

جقانهزنةی بةذر ،ا میةت یةراوان دارد .در ایةن بةین،

سدیم) دارند [.]6

در برابةر

عصاره و شریعت ،با بررسةی میاومةت در برابةر

شرای نامباعد مویطی و رشد سةریع ،بیشةتر مةقرد

شقر در مرحل جقانهزنی و رشد رویشی هار گقنه

تقجه است .گقنه ا مختلف اکةالیپتقس در بةیا از

اکالیپتقس ،اعال کردند در مرحل جقانهزنةی و رشةد

شتاد و پةنج کشةقر در سةطح وسةیع و بةا ا ةداف

گیا یةةه بیشةةترین میةةزان شةةاخق بنیةةه بةةه E.

درخت اکالیپتقس ،به دلیل میاومت مناسة

مختلف کشت می شقد .قبمت اعظم جنگلکار

ا

 occidentalisو بیشترین میدار سرعت جقانهزنةی بةه
 E. salubrisاختصاو دارد [.]7
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مینین عصةةةاره و سةردابی ،بةةةةا بررسةةةةی

اکةةالیپتقس در مراحةةل جقانةةهزنةةی و رشةةد اولیةةه و

E.

مینین تعیین نیا مکان استیرار بةذر رو درخةت

سةةةةةه گةةةةقن  E. salubris F. Muellو

 camaldulensisو  E. tetragona F. Muell.در
مراحل جقانهزنی و رشد گیا یه اعال کردند از نظةر
صفاب طقب ریشه ةه و طةقب سةاقه ةه و شةاخق
جقانهزنی ر سةه گقنةه در یةک گةروه قةرار دارنةد.
مینین ،از میان سه گقن مقرد مطالعةهE. salubris ،

تومل بیشتر در برابر نمک دارد [.]8
در زمین اثر جایگاه بةذر بةر گیةاه و ارتفةاع پایة
مادر بر جقانهزنی بذر گقنةه ةا درختةی مطالعة
خاصی صقرب نگریته و بیشتر مطالعاب در زمین اثةر
مققعیت جایگاه بذر در گلآ(یةن گیا ةان زراعةی بةر
جقانهزنی بذر است.
بکاستاید و مکاران او گزارش کردنةد در گیةاه
جق وحشی 1بذر ایی که از قبمت ةا وسةطی و
پایینی گلآ(ین جمعآور میشقند طقب سةاقه ةه و
ریشه

بیشتر نب ت به بذر ا بةا یی گةلآ(یةن

دارند و وزن بذر ا پایینی گةلآ(یةن دو برابةر وزن
بذر ا با یی است [.]9
از د یل بررسی تومل گقنةه ةا اکةالیپتقس در
برابر شقر این است که این گیاه پتانبیل زیاد برا
احیا زمین ا بةیحاصةل و حتةی غرقةا

دارد و

میتقاند به طقر وسیع برا تقلید مةادة خةا صةنایع
قبی و سقخت قبی و نیز به منزل علقیه اسةتفاده
شقد [ .]7بر اساس بررسی ا بهعملآمده ،تةا کنةقن
مطالعها در زمین نیا جایگاه بذر رو پای مادر
بر میزان میاومت در برابةر شةقر بةذر ا در مرحلة
جقانهزنی و رشد اولیه صقرب نگریته اسةت .ةدف
ایةن توییةق بررسةی تومةل در برابةر شةقر گیةاه
1. Bromus tectorum L.

مادر بر میزان تومل در برابر تنا شقر است.

مواد و روشها
این توییق در ساب  1391در دانشةکدة منةابع ط یعةی
دانشگاه یزد اجةرا شةد .بةدینمنظةقر بةذر گقنة

E.

 comaldulensis Dehnh.از سه قبمت با و میانی و
پةةایین تةةاوپقشةةا درختةةی ،کةةه معةةرف درختةةان
کشتشده در منطیةه بةقد ،جمةعآور شةد .درخةت
مذکقر ،با  15متر ارتفاع ،حاصل جبت ا ناشةی از
سرمازدگی ساب  1386و پنجساله بقد .قطر برابر سةین
درخت  17سانتیمتر و و قطر تاوپقشا برابر  3متةر
و حجم آن برابةر  565/2متةر مکعة

بةقد .آزمةایا

مرحل جقانهزنی در آزمایشگاه گیاهشناسةی دانشةگاه
یزد ،داخل یرمیناتقر ،به صقرب آزمایا یاکتقریل در
قال

طرح کامالج تصادیی با سةه تکةرار ،انجةا شةد.

یاکتقر اوب تنا شقر بةا پةنج سةطح (،100 ،50 ،0
 ،150و  200کلریةةد سةةدیم) و یةةاکتقر دو ارتفةةاع
جمعآور بذر از رو درخةت بةا سةه سةطح (بةا ،
میانی ،پایین) انتخا

شةد .بةذر ا ابتةدا بةا الکةل 70

درصد به مدب ده ثانیه ضد عفقنی و سپس سه مرت ه
با آ

میطر شبته شدند .تعةداد بیبةت بةذر در ةر

پتر دیا [ ]10حاو کاغذ صایی قةرار داده شةد و
به ر یک از آن ا  10میلیلیتر مولقب کلریةد سةدیم
ایزوده شد .در تیمار شا د از آ

میطر اسةتفاده شةد.

پتر دیا ا به مدب ده روز در یرمیناتقر بةا تنةاو
نقر  16ساعت روشنایی و  8سةاعت تةاریکی و در
دما  25درج سةانتیگةراد قةرار گریتنةد .شةمارش
بةةذر ا جقانةةهزده ةةر روز انجةةا شةةد .در نهایةةت
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∑ Ti Ni

= GI

صفاب درصد جقانهزنی ،متقس جقانهزنةی روزانةه،

()6

سرعت جقانه زنی ،سرعت جقانهزنی روزانه ،شاخق

 Tiزمان شمارش (روز) پس از کاشت Ni ،تعةداد

جقانهزنی ،طقب ریشه ه ،طقب ساقه ه ،بنی بةذر ،و

بذر ا جقانةهزده در ةر شةمارش (روز) ،و  Sکةل

وزن تر ساقه ه و ریشه ه اندازهگیر شد.

بذر ا قراردادهشده در پتر دیا است.

برا مواس درصد جقانهزنی از رابط  1استفاده
شد [:]11

جهت اندازهگیر

S

دایت الکتریکةی بةرگ یةک

گر برگ در ارتفاعاب مختلف تهیه و منجمد شد تةا

PG = (Ni⁄N) × 100

سلقب ا متالشی و شةیرة سةلقلی آزاد شةقد .سةپس،

 PGدرصد جقانهزنی و  Niتعداد بةذر جقانةهزده

برگ ا له شد و حجم آن به  25میلیلیتر رسید .مةایع

()1

در روز آخر شمارش و  Nتعداد کل بذر است.
متقس جقانهزنی روزانه ) (MDGکه شاخصی از

بهدسةتآمةده در لقلة آزمةایا ریختةه و  ECآن بةا
دایت سنج اندازه گیر شد .سپس ،با ضری

دمةایی

سرعت جقانه زنی روزانةه اسةت بةه کمةک رابطة 2

 25درج سانتیگراد اصالح شد [ .]17وزن زاردانة

تعیین شد [:]12

بذر اکالیپتقس نیز به کمک ترازو دیجیتاب ،با دقةت

()2

MDG = FGPD

FGP
d

= MDG

یک زار گر  ،اندازهگیر شد.

 FGPدرصد جقانهزنةی نهةایی (قةقة نامیةه) و d

داده ا ،بعد از جمعآور  ،با تقجه به برقراربةقدن

تعداد روز تا رسیدن به حداکثر جقانهزنی نهایی (طقب

پیایرط ا نرماب بقدن و تباو واریةانس ةا ،بةا

دورة آزمایا) است.

روش تجزیة واریةةانس تجزیةةهوتولیةل شةةد .جهةةت

سرعت جقانهزنی روزانه ) (DGSعکس متقسة
جقانهزنی روزانه است و با رابط  3مواس ه مةیشةقد
[:]13
()3

()4

1
𝐺𝐷𝑀

= 𝑆𝐺𝐷

S = ∑ G⁄t

 Gدرصد جقانهزنی بذر ا در ةر روز و  tزمةان
کل جقانهزنی را نشان مید د.
بنی بذر نیز به کمک رابط  5مواس ه شد [:]15
()5
[ /100درصد جقانه زنی × طقب گیا یه (میلیمتر)] = بنی بذر

شاخق جقانهزنةی بةه کمةک رابطة  6مواسة ه
میشقد [:]16

دایت الکتریکی بةرگ از تکنیةک تجزیة واریةانس
یک طریه و برا بررسی اثةر تةنا شةقر و ارتفةاع

برا مواس سرعت جقانه زنی از روش خةان و
یقنگار [ ]14استفاده شد (رابط .)4

بررسی اثر ارتفاع جمعآور بذر بةر وزن زاردانةه و

جمةةعآور بةةر خصقصةةیاب جقانةةهزنةةی از تجزی ة
واریانس دوطریه اسةتفاده شةد .میةانگین تیمار ةا بةه
کمک آزمقن دانکن میایبه شد و نمقدار ا مربقطةه
به کمک نر ایزار  Excelرسةم شةد .مة مواسة اب
آمار با نر ایزار  SPSS16صقرب گریت.

یافتهها و بحث
نتایج تجزی واریانس داده ةا وزن زاردانة بةذر و
دایت الکتریکی برگ گیاه نشان داد بین وزن بةذر و
مینین بین دایت الکتریکةی بةرگ در سةه ارتفةاع
مختلف اختالف معنادار در سطح  1درصد ()p<0/05
وجقد دارد (جدوب .)1
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جدول  .1تجزیة واریانس هدایت الکتریکی برگ و وزن هزاردانة بذر در ارتفاعات مختلف درخت

منابع تغییراب

درج آزاد

معناداربقدن

میانگین مربعاب
وزن زاردان بذر

دایت الکتریکی برگ

وزن زاردان بذر

دایت الکتریکی برگ

ارتفاع

2

*0/001

*2894

P>0/05

P>0/05

خطا

6

0/0000

295/33

-

-

* معنادار در سطح  5درصد

میایبةة میةةانگین وزن زاردانةة بةةذر نشةةان داد

درصةةد ( )p<0/01اثةةر معنةةادار دارد .مینةةین ،اثةةر

بیشترین وزن زاردانة بةذر بةا  0/27گةر مربةقط بةه

جایگةةاه بةةذر رو گیةةاه بةةر سةةرعت و شةةاخق

بذر ا قرارگریته در ارتفاع میانی درخت است کةه بةا

جقانهزنی ،متقس و سرعت جقانهزنی روزانه ،طةقب

بذر ا پایین درخت اختالف معنادار دارد (شکل .)1

ریشه ه و ساقه ه در سةطح  1درصةد ( ،)p<0/01و

دایت الکتریکی برگ نشان

درصةةد جقانةةهزنةةی و بنیة بةةذر در سةةطح  5درصةةد

مینین اندازهگیر

داد کمترین میزان مربقط به برگ ا واقع در ارتفةاع

( )p<0/05معنادار است .اثر متیابل شةقر و جایگةاه

میانی درخت ( 454/66میکرو زیمةنس بةر سةانتیمتر)

بذر رو گیةاه بةر سةرعت جقانةهزنةی و متقسة و

است که اختالیی معنادار با بةرگ ةا ارتفةاع بةا

سرعت جقانهزنی روزانه و طقب ریشه ه در سطح 1

درخت دارند (شکل .)2

درصد ( )p<0/01و بر درصد و شاخق جقانهزنةی و

نتةةایج جةةدوب تجزیة واریةةانس اثةةر شةةقر بةةر
جقانهزنی و رشد اولیة بةذر ا بیةانگر آن اسةت کةه
یاکتقر شقر رو

طقب ساقه ه در سةطح  5درصةد ( )p<0/05معنةادار
است (جدوب .)2

م خصقصیاب بذر در سةطح 1

شکل  .1میانگین وزن هزاردانة بذر در ارتفاعات مختلف
میانگینهایی که حداعا یخ حرف موالرک دارند در سطح  5دراد نزمون
دانکن اخالطف معسادار ندارند .مقادیر نواندهسدة میانگین همراه خطای
اسالانداردند.

شکل  .2میانگین هدایت الکتریکی بذر در ارتفاعات مختلف
میانگینهایی که حداعا یخ حرف موالرک دارند در سطح  5دراد نزمون
دانکن اخالطف معسادار ندارند .مقادیر نواندهسدة میانگین همراه خطای
اسالانداردند.

448

نوریه جسگا و فرنوردههای چو  ،مجبه مساب طبیعی ایران ،دورة  ،68شمارة  ،2تابسالان 1394
جدول  .2تجزیة واریانس اثر شوری و ارتفاع قرارگیری بذر روی درخت بر جوانهزنی بذر گیاه اکالیپتوس

میانگین مربعاب
منابع تغییراب

درج

سرعت

درصد

آزاد

جقانهزنی

جقانهزنی

**2/72

**1146/38

**30/47

>0/01

>0/01

>0/01

تیمار ا
شقر ()A

4

P value

بنی بذر

متقس

طقب

طقب

ریشه ه

ساقه ه

**21/04

**14/38

**9/42

>0/01

>0/01

>0/01

سرعت

شاخق

جقانهزنی

جقانهزنی

روزانه

روزانه
**0/248

**41/08

>0/01

>0/01

جقانهزنی

ارتفاع
قرارگیر بذر

2

رو گیاه ()B
P value

اثر متیابل
()A×B

8

P value

30

خطا

**0/59

*70/55

*2/10

**1/97

**2/98

*0/583

**0/058

**124/54

>0/01

>0/05

>0/05

>0/01

>0/01

>0/05

>0/05

>0/01

**0/512

*48/38

0/957ns

**1/00

*0/623

*0/342

**0/042

*61/8

>0/01

>0/05

<0/05

>0/01

>0/05

>0/05

>0/01

>0/05

0/026

17/778

0/474

0/168

0/271

0/147

0/009

12/88

** معنارانی رن سطح  1رنصد
* معنارانی رن سطح  5رنصد
 nsعدم ت اوت معناران

بررسی م بتگی بین صفاب جقانةهزنةی بةذر و

م بةةتگی بةةین ةةدایت الکتریکةةی بةةرگ و صةةفاب

وزن زاردانه حاکی از م بةتگی مث ةت و بةا بةین

مربقط بةه قةدرب گیا یةها و م بةتگی قةق و

سةةرعت جقانةةهزنةةی بةةذر و وزن زاردان ة آن بةةقد.

معکقس وزن زاردان بذر و سرعت جقانةهزنةی نیةز

مینین ،بین وزن زاردانه و صفاب طقب ریشه ه و
ساقه ه م بتگی نب تاج قق وجقد داشةت (جةدوب

حاکی از ارت اط بین این صفاب بقد (جدوب .)3
میایب میانگین تیمار ا نشان داد با ایزایا میزان

 .)3لةةیپینةةگ نیةةز در آزمةةایا جقانةةهزنةةی Lilium

شقر میانگین درصد و سرعت جقانهزنةی ،متقسة

 callosumبه م بتگی مث ت و معنةادار جقانةه زنةی

جقانهزنی روزانه ،شاخق جقانهزنی ،طقب ساقه ه و

بذر و وزن زاردان آن اشاره کردند [.]18

ریشه ه ،و بنی بذر به طقر معنادار کةا ا مةییابةد؛

م بةتگی پیرسةقن نشةان داد بةتگی

طقر که حداکثر میزان این صفاب در تیمار شا د و

ضری

قق و معکقسی بةین صةفاب بررسةیشةده و میةزان

حداقل آن در تیمار  200مق ر نمک طعا بةه دسةت

شةةةقر وجةةةقد دارد ( .)r=-0/8مینةةةین بررسةةةی

آمد (شکل .)3
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جدول  .3ضرایب همبستگی صفات جوانهزنی اکالیپتوس با غلظت نمك ،هدایت الکتریکی برگ ،و وزن هزاردانة بذر

غلظت
نمک
P Value

متقس

درصد

سرعت

طقب

طقب

جقانهزنی

جقانهزنی

ریشه ه

ساقه ه

**-0/889

**-0/800

**-0/867

**-0/860

**-0/832

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

بنی بذر

سرعت

شاخق

جقانهزنی

جقانهزنی

روزانه

روزانه

**-0/767

**0/672

-0/489ns

>0/01

>0/01

<0/05

جقانهزنی

دایت
الکتریکی

0/244ns

0/324ns

**-0/825

**-0/756

*-0/703

-0/295ns

-0/130ns

-0/037ns

برگ
Pvalue

<0/05

<0/05

>0/01

>0/01

>0/05

<0/05

<0/05

<0/05

وزن
زاردانه

-0/548ns

**0/784

0/462ns

0/489ns

-0/016ns

-0/060ns

-0/337ns

-0/374ns

بذر
Pvalue

<0/05

>0/01

<0/05

<0/05

<0/05

<0/05

<0/05

<0/05

** معنارانی رن سطح  1رنصد
* معنارانی رن سطح  5رنصد
 nsعدم ت اوت معناران

در ایةةن توییةةق تةةنا باع ة

ایةةزایا سةةرعت

جقانهزنی روزانه شد؛ به این معنا که مدب زمان مقرد
نیاز برا جقانهزنی ر یک از بذر ا ایزایا یایت که
با نتایج مطالع د و کار مطابیت دارد [.]19
ایزایا تنا شقر به دو دلیةل ِ کةا ا جةذ

ایزایا شقر جقانهزنی کا ا مةی یابةد و حةداکثر
جقانهزنی در تیمار شا د مشا ده میشقد.
میایب میةانگین داده ةا بةهدسةتآمةده از اثةر
جایگاه قرارگیر بذر رو درخت بر جقانهزنی بةذر
نیز نشةان داد بةه جةز درصةد جقانةهزنةی و متقسة

مؤثر در اثر به مخقردن تعادب اسةمز  ،کةه اسةترس

جقانهزنی روزانه ،که در بذر ا ارتفاع پایین درخت

و تجمع یقن ا،

از بذر ا ارتفاع میانی بیشةتر بةقد ،در بییة صةفاب

ایجاد سمیت یقنی برا گیاه میشةقد [،]20

بیشترین میدار مربقط به بذر ا جمةعآور شةده از

بهتأخیرایتادن و کا ا درصد جقانهزنی را بةه دن ةاب

ارتفاع میةانی گیةاه بةقد؛ اگر ةه در صةفاب سةرعت

دارد .نتایجی که در مطالعاب دانشةمندان مختلةف [،5

جقانهزنی و طقب ریشه ه ایةن اخةتالف بةه ترتیة

 ]9 ،6در زمین تأثیر شقر بر جقانةهزنةی بةذر گیةاه

نب ت به ارتفاع با و پایین ،از نظةر آمةار  ،معنةادار

اکالیپتقس بةه دسةت آمةده تأییدکننةدة آنانةد کةه بةا

( )p>0/05ن قد (شکل .)4

آبی برا گیاه ایجاد میکند ،و جذ
که باع
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(الف)

(پ)

(ب)

(ت)

(ث)

(چ)

(ج)

(ح)

شکل  .3تأثیر شوری بر (الف) درصد جوانهزنی( ،ب) سرعت جوانهزنی( ،پ) متوسط جوانهزنی روزانه( ،ت) سرعت جوانهزنی روزانه( ،ث)
شاخص جوانهزنی( ،ج) طول ساقهچه( ،چ) طول ریشهچه( ،ح) بنیة بذر
میانگینهایی که حداعا یخ حرف موالرک دارند در سطح  5دراد نزمون دانکن اخالطف معسادار ندارند .مقادیر نواندهسدة میانگین همراه خطای اسالانداردند.

451

تأثیر جایگاه بذر بر یاه مادری و تسش شوری بر خطوایاا جوانهزنی بذر یاه اکالیپالوس

(الف)

(پ)

(ث)

(چ)

(ب)

(ت)

(ج)

(ح)

شکل  .4تأثیر جایگاه قرارگیری بذر روی گیاه بر (الف) درصد جوانهزنی بذر( ،ب) سرعت جوانهزنی بذر( ،پ) متوسط جوانهزنی روزانه( ،ت)
سرعت جوانهزنی روزانه( ،ث) شاخص جوانهزنی( ،ج) طول ریشهچه( ،چ) طول ساقهچه( ،ح) بنیة بذر

میانگینهایی که حداعا یخ حرف موالرک دارند در سطح  5دراد نزمون دانکن اخالطف معسادار ندارند .مقادیر نواندهسدة میانگین همراه خطای اسالانداردند.
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(ب)

(الف)

(پ)

(ت)

(ج)

(ث)

(ح)

(چ)

شکل  .5اثر متقابل جایگاه بذر روی گیاه و شوری بر (الف) درصد جوانهزنی( ،ب) سرعت جوانهزنی( ،پ) متوسط جوانهزنی روزانه( ،ت)
سرعت جوانهزنی روزانه( ،ث) شاخص جوانهزنی( ،ج) طول ساقهچه( ،چ) طول ریشهچه( ،ح) بنیة بذر تحت تیمارهای مختلف شوری در سه
جایگاه جمعآوری بذر
میانگینهایی که حداعا یخ حرف موالرک دارند در سطح  5دراد نزمون دانکن اخالطف معسادار ندارند.
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مطالعاب انجا شده در زمینة جایگةاه بةذر رو
گیاه نشان مید د اندازة بذر ،زمان رسةیدگی بةذر ا،
ارتفاع بقت مادر  ،و عقامل مویطی ،مانند نقر و دمةا
و طقب روز ،بر جقانهزنةی بةذر ا مؤثرنةد [ 3و .]21
تویییةةاب نشةةان مةةید ةةد مکانیبةةم ةةا

قرمةةقنی

متعدد در اندازة نهایی بةذر ا و درصةد جقانةهزنةی
آن ا نیا دارد که برخی از آن ا نقز ناشناخته است
و به بررسی ا بیشتر نیةاز دارد .جایگةاه قرارگیةر
بذر بر گیاه مادر  ،درج رسیدگی بذر ،اندازة بذر ،و
عملکرد جنین در بذر از عقامل مؤثر بر (خیةرة مةقاد
مغةةذ در بةةذر گیا ةةانانةةد [ .]22بةةذر ا بةةا یی
درختان ،قن دیرتر تشکیل میشقند و مقاد (خیرها
کمتر دارند و مقاد بازدارندة جقانهزنةی بیشةتر در
آن ا مقجقد است ،قةدرب جقانةهزنةی و گیا یةها
کمتةةر

ةةم دارنةةد [ .]23گةةابمةةن نتیجة مشةةابهی

گزارش کرد .و جقانةهزنةی  90درصةد گةل ةا
وسةةطی گیةةاه سةةالیکقرنیا 1را ،کةةه بةةذر ا بةةزرگ و
سنگینتر داشتند ،گزارش کرد؛ در حالی که بذر ا
گل ا جان ی جقانةهزنةی  50درصةد داشةتند [.]24
رایس و اورسقن به ارت اط اندازة بذر و جقانهزنةی آن
اشةةاره کردنةةد و میةةزان پةةروتئین بیشةةتر در بةةذر ا
بزرگتر را دلیلی بر به قد جقانةهزنةی در ایةن بةذر ا
دانبتند [.]25
بررسی اثر متیابل جایگاه بذر رو گیاه و شقر
نیز نشان داد در زمین سةرعت و درصةد جقانةهزنةی
روند مشخصی مشا ده نمیشقد (شةکل  4الةف و 4
) .اما در مقرد صةفاب رویشةی بةذر ،ماننةد طةقب
ریشه ه و طقب ساقه ه و مینین بنی بذر ،در م
تیمار ةةةا بیشةةةترین میةةةدار مربةةةقط بةةةه بةةةذر ا
1. Salicorni aeuropaea L.

جمعآور شده از ارتفاع میانی درخت بةقد (شةکل 4
و و  4چ و  4ح).

نتیجهگییی
مان گقنه که گفته شد ،اندازة بذر و زمةان رسةیدگی
بذر ا و ارتفاع بقت مادر و عقامل مویطی مانند نقر
و دما و طقب روز بر جقانهزنی بذر ا مؤثرند .در ایةن
آزمایا ارتفاع میانی درخت نب ت به سایر ارتفاعاب
دارا بذر ا بزرگتر بقد .بنابراین( ،خیرة تغذیةها
بیشةةتر داشةةت .ایةةن مقضةةقع در به ةةقد صةةفاب
جقانهزنی بةذر ا قرارگریتةه در ایةن ارتفةاع مةؤثر
اسةةت .از عقامةةل مةةؤثر در بةةهتأخیرایتةةادن و کةةا ا
درصد جقانهزنی بذر ا ایزایا تنا شقر است .در
این آزمایا نیةز کةا ا صةفاب جقانةهزنةی در اثةر
ایزایا شقر مشا ده شد .کا ا جقانهزنةی بةه دو
دلیل ِ کا ا جذ

مؤثر در اثر به ةم خةقردن تعةادب

اسمز  ،که استرس آبی را برا گیاه ایجاد میکنةد ،و
جذ

و تجمع یقن ا ،کةه باعة

ایجةاد سةمیت در

گیا ان میشقد ،ر ،مید د .نتةایج توییةق مینةین
بیانگر آن است که صرفنظر از جایگاه بةذر در مة
صفاب بررسیشده بهترین شرای جقانهزنةی و رشةد
اولیه بعد از شا د در تیمار  50میلیمةق ر بةه دسةت
می آید .نیز ،بذر ایی که وس درخت قرار داشةتند از
سةةرعت و ش ةاخق جقانةةهزنةةی ،طةةقب سةةاقه ةةه و
ریشه ه ،و بنی بذر مناسة تةر برخةقردار بقدنةد.
میتقان گفت ،به دلیل پایینتربقدن دایت الکتریکةی
برگ ا وس  ،شرای برا رشد مطلق تر بةرگ ةا
و در نتیجةةه یتقسةةنتز مناسة تةةر یةةرا م مةةیشةةقد و
بذر ا مقجقد از (خیرة غذایی با تر برخقردارنةد
و تومل آن ا در شرای نامباعد مویطةی ،از جملةه
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شقر  ،بیشتر است .در مجمةقع ،نتةایج ایةن مطالعةه

ز است تویییاب مکمل در ایةن زمینةه در موةی

نشاند ندة نیا جایگةاه بةذر رو پایة مةادر بةر

گلخانه یا مزرعةه رو سةایر گقنةه ةا اکةالیپتقس

صفاب جقانهزنی بذر اکالیپتقس است .بةا ایةن حةاب،

صقرب پذیرد.
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