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  چکیده
هایی با پروتئین باال  حی گرمسیري است که به دلیل قابلیت تثبت ازت هوا، تولید چوب زیاد و تولید برگسوبابل یک لگوم درختی نوا

زنی بذر و  پیش تیمار اسید سولفوریک بر جوانه تاثیر ارزیابی منظور در این تحقیق، به. در مطالعات اگروفارستري مورد توجه قرار گرفته است
 در چهار تکرار با کامالً تصادفی طرح قالب در جداگانه آزمایش ، دوبذر گیاه سوبابل زنی جوانه با طمرتب صفات بر شوري مختلف سطوحنیز 

، 30 صفر، هاي زماندر % 96اسید سولفوریک بذور در خوابانیدن شامل تیمار پیش  .شناسی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد آزمایشگاه گیاه
از بود که با استفاده مگاپاسکال  4/1و  2/1، 1، 8/0، 6/0،  4/0، 2/0 شار اسمزي صفر،فسطح  هشتتیمار شوري شامل دقیقه و  60و  45

تیمار براي  پیشاین اعمال  زنی تحت تاثیر پیش تیمار با اسید نشان داد که بهترین زمان مقایسه میانگین جوانه. شدکلرید سدیم اعمال 
نتایج این تحقیق نشان داد  .ها داشت تیمار در سطح احتمال یک درصد با سایرداري  اختالف معنیاست که دقیقه  30 بذر، دار کردن جوانه

زنی و  هاي جوانه مگاپاسکال بین شاخص 2/0است و در سطح شوري صفر و  dS.m-1)( 5که آستانه تحمل جوانه بذر سوبابل نسبت به شوري 
 2/0هاي شوري بیش از  اما در تنش. مشاهده نشد داري در سطح یک درصد تیمار شاهد بذرهاي گیاه سوبابل اختالف آماري معنی

همچنین در سطوح بیش از . داري با شاهد نشان دادند زنی در سطح احتمال یک درصد اختالف آماري معنی مگاپاسکال تمامی صفات جوانه
dS.m-1)( 20 رشد گیاهچه در همه بذور به علت تخریب ریشه متوقف شد.  
  

  گیاهچه، هدایت الکتریکی رشد رشد ساقه، شور، رشد ریشه، آب :کلمات کلیدي
 

  مقدمه
سرعت رشد  که بومی کشور مکزیک و آمریکاي مرکزي است ی ودرخت یک لگوم، )Leucaena leucocephala(سوبابل با نام علمی 

ي ازت هوا و بهبود  این گیاه تثبیت کننده). 7و 4(نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري مشاهده شده است در هاي عمیقی دارد و  باالو ریشه
آن  هاي هوایی اندام). 9(نماید  میزان اسیدیته و فرسایش خاك را تعدیل میو عالوه بر تولید باالي چوب،  ي حاصلخیزي خاك است دهنده
   ).2(. درصد گزارش شده است 15و  28هستند و مقدار تقریبی آنها به ترتیب از پروتئین  غنی منابع

 در تغییر موجب شوري .میدهد کاهش را گیاهان و عملکرد شده گیاه رشد مانع خشکی و شوري سرما، دمانن محیطی آور زیان عوامل

تنش  ایجاد با و داده تغییر را جوامع اکولوژیک ساختار و شده زراعی اراضی کیفیت کاهش و دسترس خاك قابل آب غذایی، عناصر تعادل
گیاه سوبابل به خاك شور نسبتا ). 6( میدهد کاهش را گیاه رشد و فتوسنتز یزانم نتیجه در و کرده القا را فیزیولوژیکی خشکی اسمزي،

هاي  مول بر لیتر و بیشتر، تاثیر منفی بر میزان تثبیت ازت در گیاه بالغ سوبابل و حتی فعالیت میلی 100هاي حدود  حساس است ولی شوري
تواند اثرات مخرب تنش شوري  نش نشان داد که افزودن گچ به خاك میمطالعات هالل و همکارا). 10و 5، 4(فیزیولوژیکی گیاهچه آن دارد 

در رشد گیاه سوبابل به  NaClدر پژوهش دیگري میزان تاثیر . بر کاهش رشد ریشه و کاهش جذب نیتروژن در گیاه سوبابل را تعدیل نماید
شود اما در هفت  سترس شوري بر رشد گیاه عارض میتاثیر ا 14نتایج نشان داد که از هفته ). 1(هفته مورد بررسی قرار گرفت  14مدت 

استرس گیاه سوبابل  لذا آبیاري با آب شیرین در هفته هفتم امکان رشد بی. بر گیاه سوبابل مشاهده نشد NaClهفته اول هیچ گونه اثر منفی 

 

 



 

٢ 
 

زنی آن را به تاخیر  که به شدت جوانهبذر سوبابل داراي پوشش مومی سخت و نفوذ ناپذیر نسبت به آب است همچنین  .آورد را فراهم می
تحقیق  ).8و3(شود  هاي اسید و یا آب جوش استفاده می زنی چنین بذوري عالوه بر خراش دهی از پیش تیمار براي تسریع جوانه. اندازد می

اي مرتبط با آن پرداخته ه زنی بذور سوبابل و شاخص هاي مختلف بر جوانه شوريپیش تیمار اسید سولفوریک و اعمال حاضر به بررسی اثر 
 . است

  
 مواد و روش
درصد به مدت  5/0اسید هیپوکلریک  با روبذابتدا  .اجرا شد شناسی دانشگاه گنبد کاووس در آزمایشگاه گیاه 1392در سال این تحقیق 

، 30اسید خوري   راي زماندر قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار ب%) 96(پیش تیمار اسید سولفوریک غلیظ  .شدنددقیقه ضدعفونی  10
زنی بذرهاي سوبابل، آزمایشی در قالب طرح کامال  با هدف بررسی تاثیر شوري بر جوانه در ادامه. قرار گرفتاستفاده مورد دقیقه  60و  45

وح سط. گاه انجام شددر محیط آزمایش )مگاپاسکال 4/1و  2/1، 1، 8/0، 6/0،  4/0، 2/0 فشار اسمزي صفر،(تیمار  8تصادفی با چهار تکرار و 
حاوي پتري  هاي در تشتکبذرها  مراحل پس از طی این. وانت هوف تهیه شد به کمک رابطهنمک کلرید سدیم با استفاده از شوري  مختلف

 شدند و روزانه به مدت یک هفته تغییرات منتقلگراد  درجه سانتی 30تاریک در دماي و به ژرمیناتور  سطوح مختلف شوري قرار داده شد
درصد زنی بذور شامل  هاي مختلف جوانه چه ثبت شد و شاخص چه و ساقه زده، طول ریشه شده بذور شامل تعداد بذرهاي جوانه  مشاهده

تجزیه و تحلیل با . ار محاسبه گردیدبراي هر تیمو شاخص قدرت جوانه زنی بذر زنی  میانگین زمان جوانه، زنی سرعت جوانه، زنی جوانه
  .انجام شد  Statgraphic 13.1زار استفاده از نرم اف

  
 

  نتایج و بحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زنی  نشان داد که درصد جوانهتیمار بذر با اسید  نتایج پیش
. افزایش زمان خوابانیدن در اسید سولفوریک کاهش یافت با روبذ

 90زنی از حدود  درصد جوانهبه دست آمده نتایج بر اساس 
درصد در  50اسید به  دقیقه خوابیدن در 30درصد در زمان 

این امر موید آن است که . قه کاهش نشان داددقی 60زمان 
افزایش زمان خوابانیدن در اسید سولفوریک عالوه بر از بین 

. لپه را هم تخریب کرده استدر برخی موارد، ، بذررفتن پوسته 
 پیش تیمار بادقیقه به عنوان بهترین زمان  30بنابراین زمان 

  ).1شکل (انتخاب شد % 96اسید سولفوریک 
 

دقیقه  30زنی بذور سوبابل تیمار شده با اسید سولفوریک در مدت زمان  هاي مختلف جوانه تاثیر سطوح مختلف شوري بر شاخص نتایج
ل مگاپاسکا 4/1درصد در تیمار  3درصد در تیمار شاهد به  90از  بذر زنی درصد جوانهچنانچه مشاهده می شود . آمده است 1جدول در 

با نتایج یاسین و همکاران  کهاست  5 (dS.m-1)حد آستانه تحمل جوانه زنی این بذر نسبت به شوري . رسیده است )35 (dS.m-1)شوري (
اما بررسی روند رشد . زنی خود را از دست دادند درصد توانایی جوانه 50بیش از  20 (dS.m-1)شوري این بذور در . مطابقت دارد) 1993(

درصد رشد  50بیش از  )مگاپاسکال 6/0فشار اسمزي ( 15 (dS.m-1)در سطوح مختلف شوري نشان داد که در شوري  چه هچه و ساق ریشه
زنی تحت  سوبابل بیش از مرحله جوانه) گیاهچه(آن است که استقرار جوانه این نتایج به مفهوم . چه دچار اختالل شده است چه و ساقه ریشه

در غشاء سلولی بافت ریشه  +Ca2جایگزین  +Naرسد در اولین واکنش گیاهچه به تنش شوري،  به نظر می. تاثیر شوري قرار گرفته است

 .سوبابلبذر زنی  اسید سولفوریک بر درصد جوانه ر بابذ پیش تیماراثر  - 1شکل 
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ید که به دنبال آن غشاء پالسمایی قابلیت انتخاب یون نما شود این امر جذب انتخابی و نفوذپذیري غشاء سلولی را در ریشه مختل می می
  ).10(شود  اي در گیاهچه می هد و موجب عدم تعادل تغذیهد پتاسیم و نیترات را از دست می

مشاهده  5 (ds.m-1) چه در تیمار شاهد و سطح شوري داري در سطح یک درصد بین میانگین رشد ریشه از نظر آماري اختالف معنی
 4/1و  2/1دار شد و در تیمار  ها در تیمارهاي مختلف شوري معنی افزایش سطح شوري اختالف بین میانگین رشد ریشهاما با . نشد

چه   مقایسه روند کاهش رشد ریشه. چه کمترین رشد طولی آن مشاهده شد مگاپاسکال به علت نقش تخریبی نمک بر بافت ترد و جوان ریشه
بود و در بیش از این  5 (dS.m-1)چه نسبت به شوري  چه و ساقه داد که حد آستانه تحمل ریشهچه در سطوح مختلف شوري نشان  و ساقه

  . چه  و ساقه چه با روند نزولی همراه بود تنش به ازاي هر واحد تنش، رشد ریشه
اسکال اختالف مگاپ 2/0 فشار اسمزيتیمار شاهد و در  رشد گیاهچه که نشان داد رشد گیاهچهاثر سطوح مختلف شوري بر بررسی 

 10 (dS.m-1)شوري اما اختالف معنی داري با رشد در  قرار گرفتندگروه یک داري در سطح یک درصد نداشتند و در آزمون دانکن در  معنی
 15 (dS.m-1)بود و در شوري  5 (dS.m-1)چه برابر  چه و ساقه سوبابل نسبت به شوري همانند ریشهرشد گیاهچه حد آستانه تحمل  .داشتند
  . درصد رشد گیاهچه دچار اختالل شد 50بیش از 

حاصل ضرب طول گیاهچه در مجموع از  آنار دمقبه تنش شوري است و   مت نسبی گیاهچهبیانگر مقاوبذر زنی  جوانهقدرت شاخص 
شود و  استه میزنی ک طول گیاهچه و درصد جوانهبا افزایش سطح شوري از میزان . برآورد شده است در مدت یک هفته زنی درصد جوانه

درصد همراه بود و به  50دسی زیمنس بر متر با کاهش بیش از  15شاخص قدرت بذر در شوري  .مقدار این شاخص کاهش می یابدمتعاقبا 
به طور کلی نتایج . ي در بذور سوبابل شود اي براي ورود مرحله جوانه به مرحله گیاهچه تواند مانع عمده معنی آن است که تنش شوري می

زیمنس بر متر عالوه  دسی 15نی کمتر از مرحله استقرار جوانه است و شوري بیش از  ز ان داد که حساسیت بذر سوبابل در مرحله جوانهنش
  . زنی موجب مرگ جوانه نیز شده است بر تاخیر در جوانه

 
 يمقایسه میانگین شاخص هاي مختلف جوانه زنی بذر سوبابل تحت تاثیر سطوح مختلف شور -1جدول   

 )مگاپاسکال(فشار اسمزي    0 2/0 4/0 6/0 8/0 1 20/1 40/1
35  30  25  20  15  10  5  0   EC (ds.m-1)  

F 06/3 E 73/20 D 87/43 C 96/58 BC 77/67 BC 8/66  AB72/80    A2/89   زنی درصد جوانه 
D 76/2 C 42/3 B 57/3 AB 85/3 AB 85/3 AB 9/3  A4  A4   روز(زنی  میانگین مدت جوانه( 
E 07/0 E 42/0 D 2/1 C 99/1 B 72/2 B 99/2 A 59/3 A 7/3   روز/عدد(زنی  سرعت جوانه( 
E 46/0 E 8/1 D 13/9 D 2/13 C 13/30 B 4/47 A 86/60 A 2/61    رشد گیاهچه)mm( 
D 26/0 CD 06/1 CD 86/4 C 53/7 B 6/15 A 46/25 A 13/31 A 86/30   چه  رشد ریشه)mm( 
D 2/0 D 73/0 D 26/4 D 66/5 C 86/15 B 6/22 A 66/29  A33   چه  رشد ساقه)mm( 

  شاخص قدرت بذر    4/5793  5/5371  5/3826  3/2504  3/1052  6/605  9/68  1/6
  .دهد دار آماري در سطح یک درصد را با آزمون دانکن نشان می غیر مشابه وجود اختالف معنیحروف   

  
   گیري نتیجه

بود و به مفهوم  ]dS.m-1]  5مگاپاسکال 2/0زنی بذر سوبابل نسبت به شوري، فشار اسمزي  وانههاي ج حد آستانه تحمل عمده شاخص
به طور کلی، مطالعه جامعی روي . زنی با روند نزولی همراه خواهد بود هاي جوانه آن است که در فشار اسمزي بیش از آن، مقدار شاخص

شود عملکرد هضم علوفه آن نسبت به  لذا توصیه می. ان صورت نگرفته استاي برگ و قدرت حاصلخیزي گیاه سوبابل در ایر نقش تغذیه
شود توان این گیاه در کنترل فرسایش آبی و بادي در اراضی قابل  همچنین توصیه می .علوفه یونجه در شکمبه دام مورد بررسی قرار گیرد

 . ژه اراضی شیبدار مورد بررسی قرار گیرد  احیا به وی
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