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  چکیده

ها جهت کاشت در نواحی احیایی سواحل منظور معرفی آنهاي درختی بهگونه مقاومت به شوري

رشد بررسی مقاومت به شوري بذر درخت جنگلی تندشمالی بسیار مهم و حائز اهمیت است. در این 

زنی بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش ) در مرحله جوانه.Casuarina equisetifolia Lکازوارینا (

زنی و شاخص زنی، قدرت جوانهزنی، سرعت جوانهزنی از جمله درصد جوانهشوري همه فاکتورهاي جوانه

چه و نیز بیوماس گیاهچه کاهش یافت. اما مشخص گردید برخالف چه و ساقهبنیه بذر، طول ریشه

زنی، کازوارینا به شوري مقاومت نسبتاً خوبی داشته و هاي جوانهاثرات نامطلوب تنش شوري بر ویژگی

زنی مناسبی داشته است. بر این اساس کشت این گونه در بار را تحمل کرده و جوانه - 5حتی شوري تا 

  بار قابل توصیه است.  Ψs - =5ت پتانسیل اسمزي نواحی شور با ظرفی

  .زنی، کازوارینا، پتانسیل اسمزيتنش شوري، جوانه ي کلیدي:ها واژه

    

 مقاله ترویجی
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  مقدمه

ترین، ترین و معروفشـوري یکی از مهم

هاي محیطی است که بر رشد و پراکنش تنش

درصد از  50حدود  .هاي گیاهی مؤثر استگونه

اراضی ایران تحت تأثیر انواع اثرات شوري قرار 

). از سویی شوري 1388دارند (کافی و همکاران، 

زنی اثر گذاشته و موجب تأخیر و بر روند جوانه

. )Juntao et al., 2012گردد (زنی میکاهش جوانه

زنی و کاهش رشد در واقع، فلسفه کاهش نرخ جوانه

خاطر اثرات ط شوري بهدر گیاهچه در شرای

هاي نامطلوب کاهش پتانسیل اسمزي، اثر یون

سمی با توجه به جذب باالي سدیم کلراید و 

خاطر اي (بههمچنین جذب ناقص عناصر تغذیه

عدم تنظیم و تعادل بین جذب و جذب باالي یون 

Na  وCl  که سبب کاهش جذب یون پتاسیم)K( ،

No ،Po4 گردد) است. (میNawaz et al., 2010 .( 

  شناسی درخت کازواریناخصوصیات گیاه

) .Casuarina equisetifolia Lکازوارینا (

درختی است بومی استرالیا و جزایر اقیانوس آرام 

که به کاج استرالیایی نیز معروف است. درختی 

.  Fagalesو رده  Casuarinaceaeاست از خانواده 

ها سوزنی و میوه آن مخروطی به طول حدود برگ

). 1متر است (شکل سانتی 2الی  1و قطر حدود  2

متر  5متر و قطر تاج نیز تا  15الی  7ارتفاع آن به 

هاي دور وارد ایران شد و در رسد. از سالمی

سواحل دریاي خزر کشت گردید و در شمال کشور 

کند (ثابتی، طور طبیعی تجدید حیات میبه

1373 .(

  

  
  نمایی از درخت کازوارینا، برگ، مخروط و بذر آن - 1شکل 
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هاي چند منظوره مناطق از گونه درختاین 

کره اي است که بیشتر در نیمحاره و نیمه حاره

) و جهت احیاء اراضی 1جنوبی انتشار داشته (شکل 

-یافته، کمربند سبز، مصارف سوخت، سایهتخریب

شود. بان، زیبایی منظر و تقویت خاك کاشته می

ترین کازوارینا به عنوان یکی از مهماخیراً چوب 

ماده اولیه در خمیر و صنایع کاغذسازي مورد 

  ). Barthwal et al.,2005گیرد (استفاده قرار می

) حاکی است که 1380هاي کنشلو (بررسی

کننده ازت و هاي تثبیت گونه کازوارینا از گونه

مقاوم به شوري است که براي کاشت در نواحی 

از آنجا که این گونه به شرایط ست. ساحلی مناسب ا

اي شمال سازگاري خوبی نشان داد با نواحی جلگه

مطالعه وضعیت مقاومت به شوري این گونه، در 

توان از آن در صورت رسیدن به پاسخ مثبت، می

  احیاي نواحی ساحلی استفاده نمود. 

   
  مناطق انتشار درخت کازوارینا در جهان  - 2شکل 

  

  هامواد و روش

  مراحل ارزیابی جوانه زنی بذر در شرایط شوري

هاي درختان کازوارینا از بذور مورد نیاز از پایه

تهیه شد. وزن  شهرایستگاه تحقیقات باغبانی قائم

گرم، خلوص آن  7/0هزار دانه بذر مورد استفاده 

درصد بوده است. در  75درصد و قوه نامیه آن  95

این بررسی اثر سه تیمار آزمایشی شامل پتانسیل 

بار و پتانسیل  - 5بار، پتانسیل اسمزي  -1اسمزي 

بار) به همراه تیمار شاهد (آب مقطر)  - 10اسمزي 

وارینا پیاده گردید (جدول زنی بذر کازروي جوانه

1.(  
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  هاي مختلف شوريمیزان هدایت الکتریکی و اسیدیته در تنش - 1جدول 

PH EC (ds/m) ردیف تیمار 

  1 شاهد 007/0  2/8

 2 بار -1 2 16/6

 3 بار -5 1/9 8/5

 4 بار -10 15/16 7/5

  

  پتانسیل اسمزيتعیین 

هاي مختلف شوري از جهت تهیه پتانسیل

طریق قانون وانت هوف  ) و ازNaclکلراید سدیم (

  ).  Bearce & Kohl, 1970) استفاده شد (1(رابطه 

)1                                         (= -miRT Ψs  

 mپتانسیل اسمزي بر حسب بار،  Ψsدر این فرمول 

ثابت  Rضریب یونیزاسیون،  i موالریته محلول،

 T و )mol 0832/0 - ١. K-١ .bar.litعمومی گازها (

  باشد. دما برحسب درجه کلوین می

دیش هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتري

 24مدت  متر بود که در ابتدا بهسانتی 9به قطر 

درصد قرار گرفته  5ساعت در هیپوکلراید سدیم 

خشک شدن  سپس با آب معمولی شسته و پس از

ها به دیشو قرار دادن کاغذ صافی در کف پتري

درجـه  80سـاعت در آون با دمـاي  24مـدت 

  گراد قرار گرفتند.سانتی

  ضد عفونی بذر

 Carboxinکش جهت ضد عفونی بذور از قارچ

tiram  در هزار استفاده شد. براي اعمال  2به نسبت

عدد بذر سالم ضد  30تیمار پتانسیل اسمزي 

دیش روي کاغذ واتمن قرار عفونی شده در هر پتري

لیتر از میلی 4ها، دیشگرفت و به هر یک از پتري

  هاي مورد نظر اضافه شد. محلول

  روش ازریابی جوانه زنی

پس از خارج کردن حباب هوا از زیر کاغذ 

ها با پارافیلم بسته شد و در دیشصافی درب پتري

درجه  20- 25 اطاقک رشد (ژرمیناتور) با دماي

ساعت  8ساعت نور و 16گراد و شرایط نوري سانتی

-تاریکی قرار داده شدند. شمارش روزانه بذور جوانه

  ساعت از آغاز آزمایش، شروع شد. 48زده پس از 

 2چه در حدود زنی، خروج ریشهمعیار جوانه

) و شمارش تا زمانی 3متر از بذر بود (شکل میلی

روز متوالی در هر  3ا زده تکه تعداد بذور جوانه

زنی هاي جوانهنمونه ثابت بود، ادامه یافت و شاخص

  محاسبه گردید. 2به شرح جدول 
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 زنیهاي جوانهروابط ریاضی مربوط به محاسبه شاخص - 2جدول 

 شاخص مورد مطالعه نحوه محاسبه

  )GRزنی (درصد جوانه  تعداد بذر سبز شده /تعداد بذر کاشته شده  ×100

  )MTGزنی (میانگین زمان جوانه  مجموع تعداد بذر سبز شده در زمان معین تقسیم بر کل بذر کاشته شده

( طول ریشه چه    )VI( شاخص بنیه درصد جوانه زنی× (طول ساقه +

  

 

 زنی بذور کازواریناچه و جوانه خروج ریشه -3شکل

 

  ها یافته

نتایج این آزمایش نشان داد در شرایط بدون 

درصد و در  80زنی حدود تنش شوري، میزان جوانه

زنی )، میزان جوانهΨ < -1شرایط پتانسیل اسمزي (

زنی، تا درصد بوده است. لذا از نظر جوانه 70حدود 

محسوسی ) کاهش Ψ < -1ایجاد پتانسیل اسمزي (

). 4زنی بذر کازوارینا ایجاد نشد (شکل در جوانه

که میزان شـوري یـا پتـانسیل اسمزي به وقتی 

)5 - > Ψدرصد  38زنی حدود ) رسید، میزان جوانه

یعنی به یک دوم شرایط بدون شوري کاهش یافت. 

) Ψ < - 10حـال، بـا افـزایش شـوري بـه (بـا این

. همین نتیجه در زنی کامالً متوقف گردیدجوانه

زنی نیز مشاهد شد (شکل رابطه با قدرت جوانه

زنی نیز بین شاهد و ).از نظر میانگین زمان جوانه5

) تفاوت Ψ < - 1تیمار شوري در پتانسیل اسمزي (

چنانی دیده نشد. ولی وقتی پتانسیل اسمزي بـه آن

)5 - > Ψ5/5زنی از ) رسید، میـانگین زمـان جوانه 

روز کاهش  2دون شوري به حدود روز در تیمار ب

  ).6یافت (شکل 
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  بذر کازوارینا تحت تنش شوريزنی مقایسه قدرت جوانه  - 5شکل 

  

  
  نا تحت تنش شوريزنی بذر کازواریمقایسه میانگین زمان جوانه -6شکل 

  

)، وزن گیاهچه Ψ < - 1پتانسیل اسمزي (در 

گرم بود که در مقایسه با شرایط بدون تنش  17/0

درصد افت نشان داده است.  35گرم)  24/0شوري (

)، میزان وزن گیاهچه Ψ < - 5(تنش شوري ولی در 

) 11/0درصد شرایط بدون تنش ( 50به کمتر از 

). کاهش بنیه بذر در پتانسیل 7رسید (شکل 

 30د حدود ) نسبت به تیمار شاهΨ < - 1اسمزي (

) Ψ < -5درصد بوده است. اما در پتانسیل اسمزي (

کاهش بسیار شدید در بنیه بذر دیده شد، به نحوي 

رسید  3/314به  2/2246که شاخص بنیه بذر از  

  ).8(شکل 

0
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)بار( پتانسیل اسمزي 
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  مقایسه میانگین وزن گیاهچه بذر کازوارینا تحت تنش شوري - 7شکل 

  

  

  مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر کازوارینا تحت تنش شوري - 8شکل 

  

  بنديجمع

درخت کازوارینا با ویژگی رشد مناسب، 

خاصیت تثبیت کنندگی ازت، قابلیت استفاده در 

صنایع مختلف از جمله کاغذسازي، سازگاري نسبی 

اي شمال از خود نشان داد (کنشلو، با نواحی جلگه

هایی است که ترین تنششوري از مهم). 1380

در این بررسی . اندگیاهان مناطق شور با آن مواجه

ر کازوارینا در سطوح مختلف تحت تنش شوري بذو

 -1قرار گرفت و توانست شوري در پتانسیل اسمزي 

بار را تحمل کند و زنده بماند. اما نتوانست  - 5و 

بار را  - 10شوري در پتانسیل اسمزي بیشتر از 

زنی نیز شوري تحمل کند. همچنین پس از جوانه

بـه  اثرات نامطلوبی بـر روند رشـد گیاهچه گذاشت،

تر طوري که با شدت یافتن میزان شوري و منفی

0

0.1
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چـه و شـدن پتانسیل اسمزي، هم رشـد ریشه

ها تقلیل یافت. در واقع این چه و هم وزن آنساقه

کندي رشد و کوتاه شدن گیاهچه کازوارینا پس از 

زنی به این علت است که محلول با پتانسیل جوانه

راي رشد وارد اسمزي باال اجازه نداد تا آب کافی ب

 چه قادر به جذب کافی نبود.گیاهچه شود و ریشه

زنی و رغم کاهش در صفات جوانهعلیبنابراین، 

کاهش در رشد گیاهچه و بیوماس کازوارینا، این 

زیمنس) را دسی 1/9بار ( - 5گیاه توانست تا شوري 

تواند دستاورد بسیار تحمل کند. این نتیجه می

ین گونه در مناطق خوبی براي کاشت و توسعه ا

 زیمنس  باشد. دسی 1/9شور تا 

  توصیه ترویجی

کازوارینا عالوه بر تثبیت ازت و مقاومت به 

شوري از لحاظ تولید چوب نیز گونه با ارزشی است. 

هاي شمالی صنایع نئوپنان و تخته فشرده استان

دلیل اجراي قانون استراحت جنگل با کمبود مواد به

-با توجه به وجود اراضی پاییناولیه مواجه هستند. 

دست و ساحلی در شمال ایران و باالخص در بخش 

شمال شرقی کشور و همچنین قابلیت رشد سریع و 

و بر اساس آستانه شوري قابل کنندگی ازت تثبیت

بار) که از پژوهش  - 5تحمل (پتانسیل اسمزي 

  شود:دست آمده است پیشنهاد میحاضر به

هایی از زوارینا، در بخشکاشت بذر و یا نهال کا - 

راهکار مناسب براي افزایش  عنوان یکاین اراضی به

تولید چوب و مواد سلولزي در دستور کار قرار 

  گیرد.
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