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ر د کافَریگیاُ ْای هختلف جوؼیت در NaCl+CaCl2ّای هختلف غلظت تحول ارسیابی

 ؽزایط کٌتزل ؽذُ
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 :چکیذُ

ا ؽگَری  رٍیؾگگاُ بگ  ) ّوگذاى ، (-E2ؾگگاُ غیگز ؽگَر   رٍی) ؽْزکزد ّای طبیؼی در تحقیق بذر گیاُ کافَری اس رٍیؾگاُدر ایي  

ایگي  . بذرّا پظ اس ضذػفًَی در هحیط کٌتزل ؽذُ کؾت ؽذًذ. جوغ آٍری گزدیذ (-E3رٍیؾگاُ کاهالؽَر) اراک ٍ( -E1هتَعط

 3فاکتَر اٍل ؽاهل بذرّای . ؽذ اجزاتکزار  3ّای کاهل تصادفی با  فاکتَریل در قالب طزح بلَک آسهایؼک تحقیق با اعتفادُ اس ی

هیلی هَالر 100(S2) ،200 (S3) ،300(S4) ،400 (S5 ) ٍ500 (S6 )، (S1) 0ّای  فاکتَر دٍم غلظتکافَری ٍ ( جوؼیت)رٍیؾگاُ 

ٍ ؽگَری   جوؼیگت ًتایج حاصل اس تجشیِ ٍاریاًظ  ًؾاى داد کِ اثز . اس ّز کذام بَد% 50بِ ًغبت  NaCl+CaCl2ّای  اس ًوک

، عگذین، پتاعگین،   aکلزٍفیگل  هحلَل، پزٍلیي، کلزٍفیل کل، بز ارتفاع گیاُ، طَل ریؾِ، ػولکزد عزؽاخِ، ػولکزد ریؾِ، قٌذّای 

ؽَری بز ارتفاع گیاُ، طَل ریؾِ، ػولکگزد   * جوؼیتاثز هتقابل . کلغین، کلز ٍ هٌیشین در عطح یک درصذ اختالف آهاری داؽتٌذ

هقایغگِ هیگاًگیي    .داد، عذین، پتاعین، کلغین ٍ کلز در عطح یک درصذ اختالف آهاری ًؾاى bکلزٍفیل عزؽاخِ، ػولکزد ریؾِ، 

هقایغگِ هیگاًگیي عگطَح ؽگَری     . بز بَتِ بیؾتزیي ػولکزد را داؽت گزم 03/22ّوذاى با هیاًگیي  جوؼیتعزؽاخِ ًؾاى داد کِ 

(NaCl+CaCl2)  پی پی ام هتؼلق بِ  16/14هیاًگیي  بیؾتزیي هٌیشین با گزم بز بَتِ ٍ 4/36ًؾاى داد کِ بیؾتزیي ػولکزد ؽاخِ با

بیؾتزیي قٌذّای هحلگَل ٍ پگزٍلیي تجوؼگی    . گزم بز بَتِ داؽت 35/41با  S5حذاکثز طَل ریؾِ را تیوار . بَد( ؽاّذ) S1تیوار 

ام  پگی پگی   4/14ٍ  51/13بِ تزتیگب بگا هیگاًگیي     S3   ٍS4حذاکثز عذین جذبی را تیوارّای . بَد S5   ٍS6هزبَط بِ تیوارّای

ى داد کِ بیي ػولکزد عزؽاخِ با کلیِ صفات هَرد بزرعگی بگِ جگشن قٌگذّای     ًتایج حاصل اس ّوبغتگی عادُ صفات ًؾا. داؽتٌذ

 . دار ٍجَد داؽت هحلَل، پزٍلیي ٍ کلز ّوبغتگی هثبت هؼٌی

 ػولکزد عزؽاخِ، عذین، پتاعین، هٌیشین، کلزتٌؼ، رٍیؾگاُ طبیؼی،  :ٍاصُ ّای کلیذی

 هقذهِ 

ثبضذ وِ  ّوگبم ثب هحیط سيست، ثزای اداهِ حیبت ثطز، ضزٍری هی ثزداری اس هٌبثغ طجیؼی ّبی ًَيي هذيزيت ثْزُ اثذاع ضیَُ

در ايي هیبى استفبدُ اس . ثبضذ ّبی همبٍم گیبّی در ضزايط سخت هی ّبی ون ثبسدُ ٍ گًَِ ّب، استفبدُ اس سهیي يىی اس ايي ضیَُ

. َثزی در آيٌذُ ثطز ايفبء ًوبيذتَاًذ ًمص ثسیبر ه گیبّبى دارٍيی، صٌؼتی ٍ هزتؼی ٍ ثِ خصَظ گیبّبى همبٍم ثِ ضَری هی

هیلیَى ّىتبر اس اراضی دًیب تحت تبثیز ضَری لزار دارًذ ٍ  800ثیص اس ( 2005فبئَ، )ثِ گشارش سبسهبى خَار ٍ ثبر خْبًی 

هیلیَى  434)ٍ ثِ دلیل للیبيی ( هیلیَى ّىتبر 397)هیلیَى ّىتبر اس اراضی هٌبست وطبٍرسی ثِ دلیل ضَری  10سبالًِ حذٍد 

ّبی ضَر ثیص اس سِ  ٍسؼت خبن( 1997)ٍ ّوىبراى  Glennاس طزفی طجك گشارش . گزدًذ اس حبلت اًتفبع خبرج هی( ىتبرّ

ّوچٌیي . ثزاثز هٌبطك وطبٍرسی است ٍ ايزاى، پبوستبى ٍ ٌّذ ًسجت ثیطتزی اس اراضی تحت ضزايط ضَری را دارا هی ثبضٌذ
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ّبی ايزاى، ولزيذ  ّبی غبلت خبن ثَدُ ٍ ًوه( اس اراضی وطَر% 15)هیلیَى ّىتبر  24ٍسؼت خبوْبی ضَر ايزاى حذٍد 

ّب ٍ ضزايط سخت ٍ ضىٌٌذُ  ثب ٍخَد توبم هطىالت ٍ هحذٍديت(. 1373خؼفزی، )ثبضذ  سذين ٍ سَلفبت سذين هی

بست ثزای تَاًٌذ ايي ضزايط را تحول وزدُ ٍ ثِ ػٌَاى يه خبيگشيي هٌ اوَلَصيىی هٌبطك ضَر، گیبّبًی ٍخَد دارًذ وِ هی

ايي گیبّبى ثزای تَلیذ ػلَفِ، دارٍی . ای در اراضی ضَر ٍ هٌبطك سبحلی هطزح ثبضٌذ تَلیذ هَاد غذايی، دارٍيی ٍ ػلَفِ

گیبّی، سَخت، حفبظت خبن، غذای اًسبى، هَاد اٍلیِ صٌؼتی ٍ خلَگیزی اس گستزش وَيزّب ٍ اراضی ضَر ثب حذالل ّشيٌِ 

 . ز ايفب ًوبيٌذتَاًٌذ ًمص اسبسی در سًذگی ثط هی

 هَاد ٍ رٍػ ّا

ٍالوغ  ( O32، 19'، 30"ٍ ػوز    O50، 51'طوَل )  ضْزوزد ثِ هٌظَر اًدبم تحمیك ثذر گیبُ وبفَری اس رٍيطگبّْبی طجیؼی در

سوبًتیگزاد، رطَثوت ًسوجی     8/11هیلیوتز ًشٍالت سبالًِ، هتَسط دهبی سبالًِ  7/317ویلَهتزی خٌَة غزة تْزاى، ثب  543در 

ویلَهتزی خٌوَة غوزة تْوزاى،     337ٍالغ در ( O34، 48'ٍ ػز   O48، 31'طَل)  ّوذاىَاى رٍيطگبُ غیز ضَر، ثِ ػٌ%( 46

ثوِ ػٌوَاى رٍيطوگبُ ثوب ضوَری      %( 5/53سبًتیگزاد، رطَثوت ًسوجی    11هیلیوتز ًشٍالت سبالًِ، هتَسط دهبی سبالًِ  7/334ثب 

هیلیوتوز ًوشٍالت    2/222ویلَهتزی غزة تْزاى، ثب  293در  ٍالغ( O34، 05'، 30"ٍ ػز   O49، 41'،30"طَل )هتَسط، اران 

اثتوذا  . ضوَر خووغ آٍری گزديوذ    ثِ ػٌَاى رٍيطگبُ ووبهال %( 6/48سبًتیگزاد، رطَثت ًسجی  7/12سبالًِ، هتَسط دهبی سبالًِ 

سوبػت در   48ثِ هذت  ّب ثِ ّوزاُ وَارتشی وِ ثزای پز وزدى آًْب استفبدُ ضذ، ى اًتخبة ٍ گلذا 10ّبی پالستیىی ًوزُ  گلذاى

ووص ثٌَهیول    لوبرذ ًذ ٍ ثوب  استزيل گزديذ% 70الىل  ثبثذرّب . ضًَذ تب استزيل ًذهحلَل آة ٍ ّیپَولزيت سذين لزار دادُ ضذ

 8ٍ توبريىی   16هوذت رٍضوٌبيی   درخوِ سوبًتیگزاد،    28اتبق رضوذ   دهبی. ًذسپس آثىطی ضذُ ٍ وبضتِ ضذضذ ػفًَی ضذُ، 

ِ  6سهبى اػوبل تیوبرّب . ثزای تغذيِ گیبّبى اس هحلَل َّگلٌذ استفبدُ ضذ. تٌظین گزديذ %45، هیشاى رطَثت ًسجی سبػت  ّفتو

 طزح ثلَوْوبی وبهول  يه آسهبيص فبوتَريل در لبلت  ثزای اخزای آسهبيص اس. ثَدّوزاُ ثب هحلَل غذايی  پس اس وبضت ثذرّب

، (S1) 0ّوبی   ووبفَری ٍ فوبوتَر دٍم غلظوت   ( وؼیوت خ)رٍيطوگبُ   3فبوتَر اٍل ضبهل ثذرّبی . ضذ اخزاتىزار  3تصبدفی ثب 

100(S2) ،200 (S3) ،300(S4) ،400 (S5 ) ٍ500 (S6 ) ّوبی  هیلی هَالر اس ًوه NaCl+CaCl2    اس ّوز  % 50ثوِ ًسوجت

هَرفَلَصيوه ٍ  رٍس پوس اس اػووبل توٌص، صوفبت      45. گلذاى ثزای ّز تیوبر در ّز تىوزار اسوتفبدُ ضوذ    10تؼذاد . ثَدوذام 

ة ذخ ػٌبصز، (Bruinsma,1963) ٍ لٌذّبی هحلَل (Arnon, 1949) ّب ولزٍفیل، پزٍلیي. اًذاسُ گیزی ضذيه فیشيَلَص

ثوزای تدشيوِ ٍ    .(1376غوبساى ضوبّی،  ) ثوَد  رٍش تتزاسیَى ثب هحلَل ًیتزات ًمزُثب استفبدُ اس ولز ٍ  ICPثب استفبدُ اس ضذُ 

 .ى چٌذ داهٌِ ای داًىي استفبدُ ضذٍ ثزای همبيسِ هیبًگیٌْب اس آسهَ SASتحلیل آهبری اس 

 ًتایج 

، لٌذّبی هحلَل، ، ػولىزد ريطٍِ ضَری ثز ارتفبع گیبُ، طَل ريطِ، ػولىزد سزضبخِ خوؼیت، اثز ثلَن ًطبى داد وًِتبيح 

مبثل اثز هت .در سطح يه درصذ اختالف آهبری داضتٌذهٌیشين  ٍ ، سذين، پتبسین، ولسین، ولزaولزٍفیل  ،ولزٍفیل ول ،پزٍلیي

در  ، سذين، پتبسین، ولسین ٍ ولزbولزٍفیل ، ػولىزد ريطِ ،ضَری ثز ارتفبع گیبُ، طَل ريطِ، ػولىزد سزضبخِ * خوؼیت

سبًتیوتز ووتزيي  95/41ضْزوزد ثب هیبًگیي  خوؼیتّب ًطبى داد وِ  همبيسِ هیبًگیي .ًطبى داداختالف آهبری درصذ سطح يه 

همبيسِ هیبًگیي سزضبخِ . سبًتیوتز ثیطتزيي طَل ريطِ را داضتٌذ 22/40اران ثب  خوؼیت ثِ لحبظ طَل ريطِ،. ارتفبع را داضت

گزم  79/22ثیطتزيي ػولىزد ريطِ ثب . گزم ثز ثَتِ ثیطتزيي ػولىزد را داضتٌذ 03/29ّوذاى ثب هیبًگیي  خوؼیتًطبى داد وِ 

 63/0ٍ  67/0ضْزوزد ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  خوؼیتثبالتزيي لٌذ هحلَل ٍ پزٍلیي را . اران ثَد خوؼیتثز ثَتِ هتؼلك ثِ 
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هیلیگزم ثز لیتز ٍ  57/0ٍ  89/0 ،46/1 ٍ ولز ثِ تزتیت ثب هیبًگیي a ،bولزٍفیل حذاوثز ولزٍفیل ول، . هیلیگزم ثز لیتز داضت

ام  پی پی 44/12، 7/61 ،87/29حذاوثز پتبسین، ولسین ٍ هٌیشين ثِ تزتیت ثب هیبًگیي . اران ثَد خوؼیتام هتؼلك  پی پی 9/32040

 68/63ًطبى داد وِ ثیطتزيي ارتفبع گیبُ ثب  (NaCl+CaCl2)همبيسِ هیبًگیي سطَح ضَری . ضْزوزد ثَد خوؼیتهتؼلك ثِ 

هیلی گزم ثز لیتز  31/0ٍ  93/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  a  ٍbگزم ثز ثَتِ، ثیطتزيي ولزٍفیل  4/36ضبخِ ثب سز سبًتیوتز، ػولىزد 

گزم  35/41ثب  S5حذاوثز طَل ريطِ را تیوبر . ثَد( ضبّذ) S1پی پی ام هتؼلك ثِ تیوبر  16/14هیبًگیي  ٌیشين ثبثیطتزيي ه ٍ

ثیطتزيي لٌذّبی هحلَل ٍ پزٍلیي . گزم ثز ثَتِ داضت 07/23ثب هیبًگیي  S3ثیطتزيي ػولىزد ريطِ را تیوبر . ثز ثَتِ داضت

. هیلیگزم ثز لیتز داضتٌذ 24/1ثب هیبًگیي  S1  ٍS2حذاوثز ولزٍفیل ول را تیوبر . ثَد S5   ٍS6تدوؼی هزثَط ثِ تیوبرّبی

حذاوثز پتبسین ٍ ولسین . ام داضتٌذ پی پی 4/14ٍ  51/13ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  S3   ٍS4حذاوثز سذين خذثی را تیوبرّبی 

همبيسِ هیبًگیي اثز هتمبثل . ام ثَد پی پی 35/13ٍ  51/84 09/35ٍ ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  S5خذة ضذُ هزثَط ثِ تیوبر 

 E3S4 سبًتیوتز ثیطتزيي ارتفبع را داضت، تیوبرّبی 2/73ثب E1S1 وِ تیوبر( 4خذٍل)ًطبى داد  (S)ضَری *  (E)خوؼیت

ٍ E3S5  حذاوثز سزضبخِ تَلیذی را تیوبر . ثیطتزيي طَل ريطِ را داضتٌذ سبًتیوتز 3/41ٍ  8/43ثِ تزتیت ثب هیبًگیيE2S1 

ثیطتزيي . ثَد E2S3 گزم ثز ثَتِ هزثَط ثِ تیوبر 5/28ثیطتزيي ػولىزد ريطِ ثب هیبًگیي . گزم ثز ثَتِ داضت 3/42ثب هیبًگیي 

حذاوثز . هیلیگزم ثز لیتز داضتٌذ 2/1ٍ  97/0، 85/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  E1S5 ،E2S5  ٍE2S6  لٌذ هحلَل را تیوبرّبی

هیلیگزم ثز لیتز هزثَط ثِ  2ٍ  8/1حذاوثز ولزٍفیل ول ثب . هیلیگزم ثز لیتز ثَد 0/1 2ثب  E2S6پزٍلیي تدوؼی هتؼلك ثِ تیوبر 

 97/0، 13/1ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  E3S1 ،E3S2  ٍE3S5را تیوبرّبی  a ثیطتزيي ولزٍفیل .ثَد E3S2  ٍE3S3تیوبرّبی 

ثب افشايص سطح ضَری هیشاى خذة . ثِ ّویي تیوبرّب ثَد ًیش هتؼلك bگزم ثز لیتز داضتٌذ ٍ ًیش حذاوثز ولزٍفیل  هیلی 05/1ٍ 

ٍ  3/37ثب هیبًگیي  E2S5  ٍE2S6 حذاوثز پتبسین خذثی را تیوبرّبی. ّب افشايص ًطبى داد خوؼیتسذين در ثذر توبهی 

. ام ثَد پی پی 3/96ٍ  43/100ثِ تزتیت ثب هیبًگیي   E1S6 ٍE2S6 حذاوثز ولسین هتؼلك ثِ تیوبرّبی. ام داضتٌذ پی پی 36/40

ثِ  E2S5  ٍE2S6ثیطتزيي هٌیشين خذثی را تیوبرّبی . ام داضت پی پی 95764ثب هیبًگیي  E3S1ثیطتزيي ولز خذثی را تیوبر 

ًطبى داد وِ ارتفبع گیبُ ثب طَل ( 5خذٍل)ًتبيح حبصل اس ّوجستگی سبدُ صفبت . ام داضت پی پی 17ٍ  8/14تزتیت ثب هیبًگیي 

در سطح يه درصذ ّوجستگی هثجت  ، سذين، پتبسین ٍ ولسینb، ولزٍفیلa، ولزٍفیل ول، ولزٍفیلريطِ، ػولىزد سزضبخِ

ثیي طَل . ارتفبع گیبُ ثب لٌذّبی هحلَل ٍ پزٍلیي در سطح يه درصذ ّوجستگی هٌفی هؼٌی دار داضت. دار ٍخَد داضت هؼٌی

، سذين، پتبسین، b، ولزٍفیلaولزٍفیل ول، ولزٍفیل ريطِ ثب ػولىزد سزضبخِ، ػولىزد ريطِ، لٌذّبی هحلَل، همذار پزٍلیي ٍ 

ثیي ػولىزد . دار ٍخَد داضت در سطح يه درصذ ٍ ثب ولسین در سطح پٌح درصذ ّوجستگی هثجت هؼٌی ولز ٍ هٌیشين

ػولىزد . دار ٍخَد داضت سزضبخِ ثب ولیِ صفبت هَرد ثزرسی ثِ خشء لٌذّبی هحلَل، پزٍلیي ٍ ولز ّوجستگی هثجت هؼٌی

سذين، پتبسین،  ،bلٌذّبی هحلَل ثب پزٍلیي، ولزٍفیل. دار داضت ثب ولیِ صفبت هَرد ثزرسی ّوجستگی هثجت هؼٌیريطِ 

سذين، پتبسین، ولسین ولز ٍ هٌیشين ّوجستگی هثجت پزٍلیي ثب . دار ٍخَد داضت ّوجستگی هثجت هؼٌی ولسین، ولز ٍ هٌیشين

ّوستگی  bثب ولزٍفیل aولزٍفیل . دار داضت ّوجستگی هثجت هؼٌی bلٍ ولزٍفی aولزٍفیل ولزٍفیل ول ثب . هؼٌی دار داضت

سذين خذثی گیبُ ثب پتبسین، . دار ٍخَد داضت ثب سذين، هٌیشين ّوجستگی هثجت هؼٌی bثیي ولزٍفیل . دار داضت هثجت هؼٌی

ثیي ولسین . دار داضت جت هؼٌیپتبسین ثب ولسین ٍ هٌیشين ّوجستگی هث. دار ًطبى داد ولسین، ولز ٍ هٌیشين ّوجستگی هثجت هؼٌی

 . دار ٍخَد داضت ٍ هٌیشين ّوجستگی هثجت هؼٌی

 بحث
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ًتبيح ًطبى داد وِ اثز رٍيطگبُ ثز ثذرّبی تَلیذی ثسیبر هْن ثَدُ ٍ گیبّبى ثزخی اس خصَصیبت را اس پبيِ هبدری ثِ ارث 

ًسجت ثِ تٌص ضَری اػوبل ضذُ ( َررٍيطگبّْبی ض)ّوذاى ٍ اران  خوؼیتدر ايي تحمیك هطبّذُ ضذ، ثذرّبی . ثجزًذ

ًطبى داد وِ گیبّبى ثزای ( رٍيطگبُ غیز ضَر)ضْزوزد  خوؼیتتحول ثیطتزی داضتٌذ، تدوغ لٌذّبی هحلَل ٍ پزٍلیي در 

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثذست آهذُ، . اسوَلیتْبی سبسگبری ًوَدُ اًذ سبسگبری ثب ضَری ٍ تٌظین ًیزٍی اسوشی خَد الذام ثِ تَلیذ

. ّبی همبٍم ثِ ضَری ووه ًوبيذ تَاًذ ثِ ضٌبسبيی گًَِ ّبی رضذ يبفتِ در ضزايط اللیوی هتفبٍت، هی خوؼیتستزدُ ثزرسی گ

 .ثبضذًسجت ثِ ضَری  تَاًذ دلیل هحىوی ثز همبٍم ثَدى آى گیبُ ّوچٌیي افشايص لٌذّبی هحلَل ٍ پزٍلیي در يه گًَِ ًوی

 .در ًظز گزفتِ ضَد اللیوی ًیش ثلىِ ثبيستی هحل رضذ گیبُ، خبن هٌطمِ ٍ ضزايط

 هٌابغ 
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Abstract 

To do this, camphor seeds were collected from Shahrekord (E2; non-saline), Hamadan (E1; 

semi saline) and Arak (E3; saline) and an experiment was conducted in factorial arrangement 

in the form of randomized complete block design with three replications. Two factors were 

studied in this experiment: natural habitat (ecotype) in three levels as mentioned above and 

salinity stress in six levels of 0 (S1), 100 (S2), 200 (S3), 300 (S4), 400 (S5) and 500 (S6) mM 

NaCl + CaCl2 (50:50 ratio). Analysis of variances showed that ecotype and salinity stress 

significantly affected plant height, root length, shoot and root yield, soluble sugars, prolin 
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content, total chlorophyll, chlorophyll a, Na, K, Ca, Cl and Mg (p≤0.01). The interaction of 

population × salinity significantly affected plant height, root length, shoot and root yield, 

chlorophyll b, Na, K, Ca and Cl (p≤0.01). Mean comparison of populations yield indicated the 

highest shoot yield (29.03 g plant
-1

) in the Hamedan populations. Mean comparison of salinity 

levels indicated the highest shoot yield (36.4 g plant
-1

) and the highest magnesium content 

(14.16 ppm) in the control (S1). The highest value of soluble sugars and proline content was 

occurred in S5 and S6. The highest sodium absorption was also happened in S3 and S4 with 

13.51 and 14.4 ppm, respectively. Determining the traits correlation represented that there 

was a significantly positive correlation between shoot yield and all other traits except for 

soluble sugars, proline and chlorine. 
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