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 .1دانشجوي دکتري ،گروه آموزشی منابع طبیعی ،دانشكدۀ کشاورزي دانشگاه لرستان ،ایران
 .2استاد دانشكدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 .3دانشجوي کارشناسی ارشد ،دانشكدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
تاریخ دریافت ،6331/66/60 :تاریخ پذیرش6331/73/71 :

چکیده
اقاقیا ( )Robinia pseudoacacia L.و ارغوان ( )Cercis siliquastrum L.دو گونۀ مناسب برای تولید نهال در نهالستانهاا و
توسعۀ فضای سبز مناطق خشک هستند .پژوهش حاضر پاسخ زنده مانی و برخی صفات رویشی نهال های گلدانی این دو گونا
را تحت تأثیر تنش شوری بررسی میکند .آزمایش ب صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در چهار تکارار صاورت
گرفت .نهال های دو گون با محلول کلرید سدیم ب مادت  09روز در مکاانی مسا ف در چهاار ساح شاوری  09 ،5 ،9و 09
دسیزیمنس بر متر آبیاری شدند .از نظر بیشتر پارامترهای رویشی ،اقاقیا نسابت با ارغاوان پاساخ بهتاری با شاوری تاا 09
دسیزیمنس بر متر نشان داد .در شوری  09دسیزیمنس بر متر ،نهالهای اقاقیا دارای زندهمانی بیشتری نسبت ب ارغاوان بودناد
(ب ترتیب  55و  09درصد) .در هر دو گون  ،زندهمانی در شوری  09دسیزیمنس بر متر بیش از  59درصد بود؛ اما در شوری 5
دسیزیمنس بر متر دچار کاهش نشد و همچنان  099درصد بود .با توج ب اینک اغلب صفات رویشی در برخی غلظاتهاای
شوری کاهش یافتند ،ب ویژه از نظر زندهمانی میتوان تحمل نهال هر دو گون را تا آستانۀ شوری  5دسیزیمنس بر متر گازار
کرد .بدین ترتیب ،تولید آنها در بسترهای شور (تا  5دسیزیمنس بر متر) نهالستانهای مناطق خشک کشور امکاانپا یر اسات.
پژوهش های مشاب در مراحل رویشی باالتر ،قدرت تحمل ب شوری بهتر این دو گون را برای توساعۀ فضاای سابز و احیاای
مناطق خشک کشور ک دارای خاکهای شور هستند نمایان خواهد ساخت.
واژههایکلیدی :ارغوان ،اقاقیا ،زندهمانی ،شوری ،رویش.

مقدمه 

فارس تاا ناوار حاشای ای جناو کشاور و اراضای اطارا

در بین تنشهای محیحی ،شوری خاک با توج ب تأثیرات آن

زایندهرود تحت تأثیر تنش شوری هستند [.]0 ،0

بر فیزیولوژی و عملکرد رویشی گیاهان با مشاکلی جهاانی

بهبود رشد اولی در خاکهای شور ،نشاندهندۀ قابلیت

تبدیل شده است [ .]0در سراسر جهان بایش از  099میلیاون

رشد و زندهمانی گیاه در شرایط تانش شاوری اسات [.]5

هکتار و در ایران  05درصد اراضی خشک ،مانند دشاتهاای

شوری فعالیات متابولیسامی سالولهاای گیااه را کااهش

قزوین ،مغاان ،گرگاان ،گنباد ،وراماین ،گرمساار ،سیساتان و

میدهد و موجب کااهش زیتاوده و زناده ماانی گیاهاان
میشود [ .]5کلرید سادیم ،محلاول تارین و فاراوان تارین

 *نویسندۀ مسئول :تلفن73661111117 :
Email: mtabari@modares.ac.ir

نمک موجود در خاکهاسات و با دلیال غالاب باودن در
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و خاکها ،اثرهای سمی آن شایان توجا اسات

وزن ساق از شوری  0/5دسیزیمنس بار متار کااهش نشاان

بیشتر آ

[ .]6اولین واکنش گیاهان در برابر تانش شاوری ،کااهش

دادند .در تمام گون های پهنبر با افازایش شاوری بار زرد

رشد و تغییر عملکرد مورفولاوژیکی آن اسات .خساارات

شدن بر ها افزوده شد.

شوری در گیاهان از طریق تأثیر بر ج
یونها و اختالل در ج

آ  ،اثار سامی

اقاقیا ( )Robinia pesudoacasia L.گونۀ بومی کاوههاای

عناصر غ ایی رخ میدهاد .اثار

آپاالچیان آمریکای شمالی است ک امروزه در ایران در بیشاتر

بازدارندگی شوری بر رشد گیاه باا توجا با ناون گونا ،

مناطق برای جنگلکاری شهری استفاده مایشاود .ایان گونا

واریت و مرحلۀ رویشی متفاوت است [.]0

سبب بهباود وضاعیت خااک باا اساتفاده از تنبیات نیتاروژن

پژوهشهای متعددی از تأثیر تانش شاوری بار عملکارد

میشود ،ب طوری ک در سال م ادار  05/0گارم نیتاروژن با

رویشی گون های مختلف درختی انجام گرفت است .چانگ و

خاک محل کاشت اضاف میکند .این درخت برای کاشات در

همکااران ( )0996نشاان دادناد کا افازایش تانش شاوری

اطرا رودخان ها ،ساحل دریاها ،اطارا معاادن ،منااطق باا

ب مدت  09روز ،سبب کاهش رشاد ارتفااعی و ساح بار

خحر آتشسوزی [ ،]00پارکها و فضای سابز شاهرت دارد.

P.

ارغااوان معمااولی ( ،)C. siliquastrum L.از زیاار خااانوادۀ

نهاااالهاااای یاااکساااالۀ ،Populus euphratica

euramericanaو  P. poupularisشاا اد [ .]7صااااادقی و

 Caesalpiniaceaeو خانوادۀ  Fabaceaeو از گون های باومی

Pinus

سرزمینهای گرم و مدیتران ای اروپا جنوبی و جنو شارقی

 )eldaricaتا شوری  0/5دسیزیمنس ،دچار کاهش عملکارد

و آسیای مرکزی و غربی است .این گون  ،در ایران ب صاورت

نمیشود [ .]0دانشور و همکاران ( )0990نیز پای بردناد کا

خودرو میروید و قابلیت تحمل و رشد در مناطق خشاک و

تنش شاوری باا کلریاد سادیم و کلرورکلسایم بایش از 0/0

بیشتر خااکهاا را دارد ،با طاوری کا بهتارین رشاد آن در

دسیزیمنس ،سبب کاهش وزن خشک بر  ،سااق و ریشاۀ

خاکهای با  pHباالی  7/5است .گون هاای اقاقیاا و ارغاوان

صانوبرها (P. ،P. euramericana ،P. nigra ،Populus alba

معمولی در فضای سبز برای باغها و جنگلکاریهای شاهری،

 )deltoidesشد [ .]0لیندزای و فونی ( )0006کاهش رشاد و

در درهها و رودخان ها ،همچنین برای مرزها ،کنترل فرسایش،

زندهمانی س گونا صانوبر  P.euramericana ،P. simoniiو

بادشکن و مأمن حیات وحش استفاده میشوند .عالوهبر این،

 P.euphraticaرا در سااحوح باااالی کلریااد ساادیم مشاااهده

ب خوبی با شرایط نیم خشاک ساازگار مایشاوند و قابلیات

کردند [ .]09در تح یق عبداللهی و همکااران ( )0900کا باا

تحمل آلودگی هوا و خاکهای ضعیف را دارند [.]00

همکاران ( )0997دریافتند کا درخات کاات تهاران (

تأثیر محلول نمک کلرید سادیم در ساحوح مختلاف ،0/5 ،9

با توج ب وسعت زیاد خاک های شور در بسایاری از

 00 ،7و  05/5دسیزیمنس بر متر روی نهاال دوساالۀ چهاار

مناطق کشور و لزوم احیای آنها از طریق کاشت گون هاای

گونۀ درختای Robinia pseudoacacia var.umbraculifera

گیاهی ب ویژه گون های جنگلی و نیز قرار گرفتن بسایاری

Fraxinus

از نهالستانهای تولید نهال جنگلی کشور در مناطق خشک

 angustifoliaانجااام گرفاات ،رشااد قحااری و وزن ساااق در

 -ک شوری خاک عامل محدودکنندۀ بسیاری از گون های

اقاقیای چتری با افزایش شوری تغییری نکرد ،درحالی کا در

منتخب است  -بررسی تحمل گون ها با اهادا

موف یات

زبااانگنجشااک و ساارو خماارهای از شااوری بیشااتر از 0/5

آنهااا در خاااکهااای شااور نهالسااتانهااا و عرصاا هااای

دسیزیمنس بر متر دچار کاهش شدند [ .]00در افارای سایاه

جنگلکاری از جایگاه ویژهای برخوردار است .ازآنجاا کا

نیز رشد قحری از شوری  00دسیزیمنس بار متار و افازایش

دو گونۀ اقاقیا و ارغوان در برنام های توساعۀ جنگلکااری

orientalis،

negundo ،Thuja

 Acerو
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و فضای سبز شهری و برونشهری مناطق خشاک کشاور

هر یک اندازهگیری شد ک ب هماراه برخای شارایط محیحای

کاربرد وسیع دارند ،تح یق دربارۀ تحمل نهالهای ایان دو

محل تهیۀ ب ور در جدول  0آورده شده است .ساسس با رها

حائز اهمیت است کا در ایان

در گلدانهای پالستیکی با ابعاد  05×05سانتیمتار در خااکی

گونۀ درختی ب امالح آ

با نسبت یک قسمت ماسۀ شست شده ،یاک قسامت خااک و

پژوهش از این منظر بررسی الزم انجام میگیرد.

یک قسمت شن در مکاان ناورگیر مسا ف (بارای پرهیاز از

روشها 
موادو 

خسارت باران) کاشت شدند .در هر گلدان یک با ر در عماق

در این تح یق با ور اقاقیاا و ارغاوان معماولی از مرکاز با ر

 0سااانتیمتااری خاااک کاش ات شااد .مشخصااات یاااهری و

جنگلی آمل (مرکز ب ر خزر) تهی و برخی خصوصایات با ر

فیزیکی -شیمیایی خاک در جدول  0آورده شده است.

جدول  .1خصوصیات منطقة جمعآوری بذر و بذور اندازهگیریشده (مرکز بذر خزر آمل)
گونه

منطقه

اقاقیا
ارغوان معمولی

زنجان
زنجان

ارتفاع از سطح
دریا (متر)
6113
6113

قوة نامیه
(درصد)
01
41

نوع
آبوهوا
خشک سرد
خشک سرد

تعداد در
کیلوگرم
11317
31137

رطوبت
(درصد)
4/1
1/1

وزن هزاردانه
(گرم)
10/0
10/0

میزان خلوص
(درصد)
01
41

جدول  .4مشخصات خاک گلدانهای نهالهای کاشتهشدة ارغوان و اقاقیا
pH

EC
(mmos
)/cm

N
))%

P
))ppm

K
)(ppm

C
))%

clay
))%

silt
))%

sand
()%

1/6

7/31

7/63

63

37

7/11

11

61

11

آنگاه گلدانها (هر گون  50عدد) ب مدت  09روز تحات

کالسه
بافت
شنی لومی

شوری ،ارتفان ،قحر ی و تعداد بر

وزن مخصوص ظاهری
خاک ()g/cm3
6/16

کلیاۀ نهاالهاای دو

تنش شوری قرار گرفتند ،ب طوری ک در آغاز تنش ،ب ترتیاب

گون اندازه گیری و رویش آنها براساس رابحاۀ  0محاساب

میانگین ارتفان و قحر ی در نهالهای ارغاوان  00/5 ± 5/0و

شد .ارتفان نهال ب وسیلۀ خطکش (با دقت ساانتیمتار) و

 0/6 ±9/0سااانتیمتاار و در نهااالهااای اقاقیااا  05/0 ± 5/0و

قحر ی ۀ نهالها با استفاده از کاولیس دیجیتاالی (باا دقات

 0/7 ±9/5سانتیمتر باود .آزماایش با صاورت فاکتوریال در

 9/90میلیمتر) اندازهگیری شد.

قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور گون (اقاقیا ،ارغوان) و
شوری در چهار سح ( 09 ،5 ،9و  09دسیزیمانس بار متار
کلریاد ساادیم) در چهااار تکاارار انجااام گرفاات [ .]05باارای

()0

=رویش قحری (یا ارتفاعی)
میزان رشد در اول دوره  -میزان رشد در آخر دوره

سح بر

با دستگاه سنجش سح بر

اندازهگیاری

جلااوگیری از شااوک اساامزی ،اعمااال تیمارهااای شااوری

شد .برای اندازهگیری حجم ریشۀ نهالها ،پاس از شساتن

ب صورت تدریجی صورت گرفت .گلدانها ب ازای هار پان

خاک گلدانها در سح شیبدار ،ریش هاا از خااک جادا و

بار آبیاری با محلولهای شوری ،یک بار با آ شر آبیااری

پس از چند بار شستوشو در داخل اساتوانۀ محتاوی آ

شدند [ .]05م دار آ
نگهداری آ

آبیاری برای هر گلدان در حد یرفیت

خاک ( 069میلیلیتر) بود ک هار دو روز یاک

بار صورت میگرفت.
گیریها 
اندازه 

قباال از تاانش شااوری و پااس از اتمااام  09روز از تاانش

گ اشت شد و با توجا با بااال آمادن آ  ،حجام ریشا
برحسب سانتیمتر مکعب تعیین شاد .بارای انادازهگیاری
وزن خشک اندامهای زمینی و هوایی پاس از قحعا قحعا
کردن نهال ها نمون ها ب مدت  50ساعت ب آون باا دماای
 75درج انت ال داده شاد و ساسس باا ترازویای باا دقات
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 9/990گرم اندازهگیری شد .برای اندازهگیاری زنادهماانی

(شکل  .)0دلیل این امر را میتوان کاهش توان اسمزی محیط

( ،)SPدر هر یک از سحوح شوری ،نسبت تعداد نهالهای

آ و ایجاد شرایط تانش خشاکی

ریش و اختالل در ج

باقیمانده در پایان بررسی ( )sب نهاالهاای اولیا در هار

برای نهال یا ج

تیمار ( )nب صورت درصد تعیین شد (رابحۀ .)0

مسمومیت نهالها شده ،دانست [ .]06در شاوریهاای بیشاتر

()0

SP  s / n 100

بیشتر یونهاای سادیم و کلار کا سابب

( 09و  09دسی زیمنس بر متر) نهال اقاقیا از نارخ زناده ماانی
بیشتری در م ایس با نهال ارغوان برخاوردار باود (شاکل .)0

دادهها 
تجزیهوتحلیل 
تجزی وتحلیل دادهها با استفاده از نارمافازار  SPSS.17انجاام
گرفت .نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرو  -اسمیرنو
و همگنی واریانس با آزمون لاون بررسای شاد .در صاورت
نرمال بودن دادهها بارای تعیاین ساح معنایداری از آزماون
تجزیۀ واریانس دوطرف و برای م ایسۀ میانگینهاا از آزماون
دانکن در سح اطمینان  5درصد استفاده شد.

دلی ال آن ممکاان اساات م اوماات زیاااد ای ان گون ا در براباار
تنشهای خاکی اعم از فیزیکی و شیمیایی باشد [.]00
در شرایط شوری ،باا افازایش فشاار اسامزی محایط،
رشد گیاهان کاهش مییابد .در تح یق ما نیاز باا افازایش
شوری رویش قحری و ارتفاعی نهال هر دو گونا کااهش
یافت (شکل  .)0دلیل کاهش رویش ارتفااعی نهاالهاا در
شوری زیاد را مایتاوان کااهش جا

عناصار و آ

و

نتایجوبحث 

همچنین جلوگیری از ورود یونهای نمک کلراید دانسات

نتااای نشااان داد کاا تاانش شااوری باار همااۀ صاافات

[ .]07بررسیها نشان میدهد ک نیتروژن در افزایش رشد

اندازهگیریشده (ب جز طول ریش ) در دو گون اثار گ اشات.

طولی گیاه تأثیر تعیینکننده دارد .ازآنجا ک جا

کلار و

تأثیر گونۀ درختی بر نرخ بر زایی ،زیتودۀ خشک ریشا و

نیتروژن در محیط ریزوسفر با شرایط آنتاگونیساتی هماراه

ساق  ،سح بر و زندهمانی ،و اثر مت ابال گوناۀ درختای در

است ،در این برهمکنش ،کلر ب جاای ازت توساط ریشا

تنش شوری بر نرخ بر زایی ،طول ریش  ،زیتاودۀ خشاک

ج

ریش و سح بر معنیدار بود (جدول .)0

کاهش رشد مواج میشود .از طرفای ،رویاش با نسابت

ب دنبال افزایش شوری ،کلیۀ فاکتورهای رویشی نهاال هاا

خو

شده و در نتیج تحت تنش شوری با کمبود ازت و
نهال های ارغوان در سح  09دسیزیمنس بار متار

(ب جز طول ریشۀ ارغوان) کاهش یافتند (جادول  5و شاکل

را میتوان ب م اومت بیشتر این گون و ممانعات از ورود

 )0ک با نتای دیگر بررسایهاا محاب ات دارد [ .]05افازایش

کلر و سدیم و ج

و افازایش فعالیاتهاای

تنش شوری سبب کاهش زنده مانی نهال های هر دو گون شد

رویشی مرتبط دانست.

بیشاتر آ

جدول .4نتایج آنالیز واریانس اثرهای مختلف شوری و گونه بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی نهالهای اقاقیا و ارغوان
منابع تغییرات
صفات
گونه
تنش
گونه ×
تنش
خطا

درجة
آزادی

رویش
ارتفاعی

رویش
قطری

برگزایی

طول
ریشه

6
3

1/66ns
**640/13

7/717ns
**6/71

**31
**670/11

6/117ns
3/116ns

میانگین مربعات
زیتودة
حجم
خشک
ریشه
ساقه
**0/16
6/11ns
**
7/04
**11/11

3

64/14ns

7/711ns

*61/11

11

67/11

7/713

3/11

* و ** ب ترتیب معنیدار در سح  5و  0درصد؛  nsمعنیدار نبودن

زیتودة
خشک
ریشه
**4/30
**0/733

زیتودة
خشک
برگ
7/776ns
**6/31

**6131/16
**113/16

**14/11

1/03ns

7/711ns

* 7/43

7/711ns

**130/71

143/33ns

61/04

6/077

7/711

7/11

7/741

0/71

677

سطح
برگ

زندهمانی
**461/11
*1101/11
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شکل  .1مقایسة میانگین اثرهای مختلف شوری و گونه بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نهالهای اقاقیا و ارغوان

همانند محالعۀ رحمانی و همکااران [ ]00در دو گونا

رویشی چهار گون اکالیستوس مشاهده کردند کا افازایش

بااادام  ،A.scoparia ،Amygdalus lycioidesدر تح یااق

شوری سبب کاهش اندازه های بر  ،ارتفان ،قحر و طاول

حاضر ،شوری سبب کاهش رویش قحری در نهالهای هر

ریش در نهال های این گونا هاا شاد .همانناد یافتا هاای

دو گون شد کا دلیال آن ممکان اسات کااهش فعالیات

باااانرجی و راوات [ ]09در گونااا هاااای

متابولیسمی سلولها ،کاهش رشد و ت سیم سالولی [ ]5یاا

 Dalbergia sissoo ،camaldulenisisدر تح یاق حاضار

یونهای کلار و

نیز در نهالهای ارغوان و اقاقیا زیتاودۀ انادام هاوایی باا

اختالل در تنظیم اسمزی و اثرهای مخر
سدیم و کاهش ج

پتاس در گیاه باشد .ب طور مشااب ،

عصاره و همکاران [ ]00با بررسی تنش شوری بر عملکرد

Euealyptus

افزایش شوری کاهش یافت (جدول  )5ک دلیل آن ممکن
است کاهش پتانسیل آ

خاک (تنش

آبی) باشد.

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،3پاییز 6331
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شکل .4اثر سطوح مختلف شوری و گونة مورد استفاده بر شاخصهای رویش ارتفاعی و قطری ،زندهمانی و برگزایی (حروف مختلف
نشاندهندة اختالف آماری بین همة ستونهاست)

در یافت های ما آشکار شاد کا در م ایسا باا شااهد،
نهالهای تحت شوری زیاد از زیتودۀ کمتاری برخاوردار
بودند (جدول  .)5کااهش وزن ریشا و سااق در شارایط
تنش شوری زیااد در هار دو گونا را مایتاوان ناشای از
حساسایت زیاااد رشاد ریشا و سااق و کاااهش عمااومی
تشکیل سلولهای کامبیوم و فعالیت بافت مریستم انتهاایی
این دو اندام

دانست.

افزایش تنش شوری سبب کاهش معنیدار سح بر
شد ،ب طوریک نهال های هر دو گونا تحات شاوری 09
دسیزیمنس بر متر دارای کوچکترین اندازۀ ساح بار
بودند (جدول  .)5این ،ب دلیل محافظت بر هاای جاوان
در برابر سمیت شوری است ک با افزایش شاوری ،نماک
بیشاتری در بار هاای پیار تجماع و در نهایات ،ریاز
افزایش ماییاباد .با طاور معماول ،پاس از ایان ریاز ،

بر هایی با سح کوچک تر یاهر میشوند تا میزان تعرق
کاهش یابد [.]7

جهگیری
نتی 
یافت هاای ایان تح یاق مشاخ

کارد کا در شاوری 09

دسیزیمنس بر متر ،نهال اقاقیاا از زنادهماانی متوساط (55
درصد) و نهال ارغوان از زنادهماانی ضاعیف (کمتار از 09
درصد) برخوردار بودند؛ درحالی ک هر دو گون در شوری
 09دسیزیمنس بر متر ،بیش از  59درصد زندهماانی نشاان
دادند؛ ب عالوه ،در شوری  5دسیزیمنس بر متر ،زندهماانی
دچار کاهش نشد و همچنان  099درصد باود .در مجماون،
با اینک اغلب صفات رویشی نهال هار دو گونا در برخای
غلظتهای شوری دچار تنزل شادند ،تحمال نهاال هار دو
گون را ب ویژه از منظر زندهمانی میتوان تا آستانۀ شاوری 5
دسیزیمنس بر متر گزار

کرد.
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ABSTRACT
Black locust (Robinia pseudoacacia L.) and Judas tree (Cercis siliquastrum L.) are two suitable
species for seedling production in nurseries and green space development in arid lands. The current
research aimed to study the response of potted-seedlings of these species to salinity based on survival
and some growth characteristics. Experiment was performed in a completely randomized design with
4 replicates. In an open place, under a shelter, seedlings were irrigated by NaCl solution for 90 days at
four salinity levels including 0, 5, 10 and 20 ds.m-1. The most growth parameters in black locust
showed better response to salinity up to 10 dS.m-1 compared to Judas tree. At 20 dS.m-1 salinity, the
survival of black locust seedlings was greater than those of Judas tree (respectively, 45% and 30%).
In both species, survival was greater than 50% in 10 dS.m-1, while in 5 dS.m-1 it was not decreased
and still was 100%. Considering that the most growth characteristics were decreased in some levels of
salinity, threshold of salinity tolerance of both species can be cited 5 ds.m-1. Therefore, these species
can be produced in saline soils (up to 5 ds.m-1) of nurseries of arid lands. Similar investigations at
next growth stages would reveal the better tolerance of these species to salinity in order to develop the
green spaces and rehabilitation of arid lands with saline soils.
Keywords: Cercis siliquastrum L., Robinia pseudoacacia L., Salinity, Shoot growth, Survival.
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