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 نام پدیدآور: و عنوان
رفوفیزیولوژیک وبر خصوصیات م کیومیدهیاسو  (EM)ارزیابی اثرات ریزموجودات مفید 

 الناز حاتمی  در شرایط تنش شوری/   (.Prunus dulcis Mill) های بادامبیوشیمیایی پایهو 

  اکبر شکوهیاندکتر علی: راهنما استاد

  دکتر لطفعلی ناصری -دکتر علیرضا قنبری ان مشاور:استاد

  13/6/98 دفاع: تاریخ

  264ات: صفح تعداد

  گروه علوم باغبانی و فضای سبز/ نامه:شماره پایاننام گروه/ 

 چکیده
، گیردشوری یکی از مشکالت رو به افزایش جهان است و سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در برمی هدف:

داشتن اطالعات کامل باشد و های غیرزیستی یک چالش بزرگ میهای کارآمد در مقابل تنششناسایی روشلذا، 

 .استهای مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، معیار مهمی برای جداسازی گیاهان مقاوم به شوری در مورد شاخص

و شناسایی نشانگرهای مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط شوری مقاوم به  های جدیدپایه در راستای انتخاب

در ها شراخصاین و اسریدهیومیک، بر  ریزموجودات مفیدشروری و تیمارهای سرطوح مختل  اثر با این شررایط، 

ی کشرراورزی ی بذری، در گروه علوم باغبانی دانشررکدهو یک پایه ی باداماگونهنیبهیبرید  2ی های دوسررالهنهال

  مورد ارزیابی قرار گرفت.  1394-95های دانشگاه محقق اردبیلی طی سال
در یل و صورت فاکتوربه، ترکیب آلیصورت دو طرح مستقل روی دو ه این پژوهش ب :شناسی پژوهشروش

ی دو هیبرید هلو و های دوسالهنهال ابتدا قرار گرفت. بررسیمورد ، تکرار 3 باهای کامل تصادفی قالب طرح بلوک

سیمه بی بذری بادام، ( و پایهGN15و  GF677 بادام ) ستی ریزموجودات  دو گروه تق شدند. گروه اول با کود زی

ظت با غل ید   EM3 :30لیتر در لیتر و میلی EM2 :20لیتر در لیتر، میلی EM1 :10، صرررفر: EM0های مف

کیلوگرم بر هکتار،  HA1 :5/2، صفر: HA0های اسید هیومیک با غلظت آلیکود لیتر در لیتر و گروه دوم با میلی

HA2 :5  کیلوگرم بر هکتار وHA3 :7  روز 60مدت ه ب ، ترکیبات طبیعیکیلوگرم بر هکتار، تیمار شررردند. این، 

به مدت  ،از اوایل تیرماه ها اعمال شررردند.همراه با آب آبیاری و به روش کاربرد خاکی روی پایه ،بارهر هفته یک

موالر میلی S1 :60، صررفر: S0) شررور حاوی سررطوح مختل  کلریدسرردیمبار با آبروز یک 2ها هر گلدان، روز 60

این ارزیابی  برای. آبیاری شدند موالر کلریدسدیم(میلی S3 :180موالر کلریدسدیم و میلی S2 :120کلریدسدیم، 

تعداد برگ،  ،تنه یقطررشد های فرعی، ساقهی اصلی، تعداد ساقه یطولرشد صفات  ،های بادامشرایط، روی پایه

های کربوهیدرات، پرولینسرراقه، /شررهک ری، نسرربت وزن خشررریشرره، حجم برگ یسررطح ویژهمانی، زندهدرصررد 

سته،  ،محلول شا سیداز و کاتاالز، ، فعالیت آنزیمپروتئینن شت الکترولیت،a ،b کلروفیلهای پراک  حتوایم ، کل، ن

نظیر سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم، نیتروژن و نسبت پتاسیم به  غذایی ، عناصربرگ، پتانسیل آب برگ نسبی آب

 گیری شدند.اندازهای برگ فتوسنتز، تعرق و شاخص روزنهای، سرعت سدیم برگ و ریشه، هدایت روزنه
که در تیمار ریزموجودات مفید، اثر متقابل سال و پایه، بر طول  نشان داد، هاتجزیه واریانس داده :هایافته

ی اصلی، حجم ریشه، وزن خشک ریشه به ساقه، پرولین، کلسیم برگ و نشت الکترولیت و در تیمار اسید ساقه

ی برگ، کلر ریشه، پتاسیم برگ و ریشه، نیتروژن ریشه و نسبت پتاسیم به سدیم ریشه، بر سطح ویژه هیومیک،

در تمام صفات مورد تیمارها،  یدار بود. اثرات سادهای، فتوسنتز و تعرق برگ، از نظر آماری، معنیهدایت روزنه

از  ی برگ،تنه، حجم ریشه و میزان نشاستهی فرعی، قطر بر صفات تعداد ساقه اسید هیومیک به جز اثر  بررسی

ی داشت و دارمعنینیز، از نظر آماری، اختالف اثر متقابل بین تیمارها بودند. داری تفاوت معنیدارای  ،نظر آماری

ی برگ، از نظر آماری، ی فرعی، قطر تنه و نشاستهی پایه، اسید هیومیک و شوری بر تعداد ساقهگانهفقط اثرات سه



با گسترش  ،ی مورد آزمایشپایه 3هر در  ،رشدهای شاخصنتایج نشان داد که عوامل مربوط به ار نبود. دمعنی

درصد زندمانی باالتری در این و خصوصیات رشدی از  ،و بذری GF677های ولی پایه ،تنش دچار کاهش شدند

های پراکسیداز فعالیت آنزیم میزان پرولین، نشت الکترولیت، .کمتری داشتندرشدط برخوردار بوده و کاهش شرای

ی مورد پایه 3هر در با افزایش سطح تنش شوری، ای برگ، شاخص روزنه و کاتاالز، سدیم و کلر برگ و ریشه و

میزان پرولین، نشت الکترولیت،  ،و بذری GF677های ولی پایه افزایش شدندبا گسترش تنش دچار  ،آزمایش

میزان  .بیشتری داشتند اکسیدانهای آنتیو میزان فعالیت آنزیم کمترای کلر برگ و ریشه و شاخص روزنهسدیم و 

و کل، محتوای نسبی آب برگ، پتانسیل آب برگ، غلظت پتاسیم، کلسیم، نیتروژن و نسبت پتاسیم  a ،bکلروفیل 

کاهش با گسترش تنش دچار  ،ی مورد آزمایشپایه 3هر در با افزایش سطح تنش شوری، سدیم برگ و ریشه،  /

های محلول برگ، در آزمایش ها بیشتر بود. کربوهیدراتمیزان این شاخص ،و بذری GF677های پایه در ولی شدند

 120موالر کلریدسدیم و در آزمایش اسید هیومیک، تا سطح میلی 60مربوط به ریزموجودات مفید، تا سطح 

 و بذری GF677های پایهم، افزایش و سپس کاهش پیدا کرد و بیشترین میزان مربوط به موالر کلریدسدیمیلی

تا همین سطح از شوری، کاهش و سپس  زمایش مربوط به ریزموجودات مفید،ی برگ نیز، در آبود. میزان نشاسته

ریزموجودات مفید،  بود. در آزمایش مربوط به کود زیستی GN15ی افزایش یافت و بیشترین میزان مربوط به پایه

موالر کلریدسدیم، میلی 60موالر کلریدسدیم و میزان فتوسنتز تا سطح میلی 120ای و تعرق تا هدایت روزنهمیزان 

بود. اما، در آزمایش  GF677ی ها مربوط به پایهافزایش و سپس کاهش یافتند و بیشترین میزان این شاخص

ی شاخص فتوسنتزی، با افزایش شدت تنش شوری، در هر سه پایه 3اسید هیومیک، میزان این  آلیمربوط به کود 

ریزموجودات مفید، تا سطح  غلظت تیمار زیستیبا افزایش  ، کاهش پیدا کرد.GN15ی ویژه پایهمورد مطالعه، به

های تمام شاخص، کیلوگرم بر هکتار 5و  5/2اسید هیومیک تا سطوح  آلیلیتر بر لیتر و کود میلی 30

، بهبود پیدا کردند. GF677ی ویژه در پایهی تحت تنش شوری، بهپایه 3، در هر مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

های کاتاالز و پراکسیداز، کلروفیل های محلول، پروتئین، فعالیت آنزیممیزان کربوهیدراتهای رویشی، لذا، شاخص

a ،b  ،نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه، محتوای نسبی آب برگ، غلظت پتاسیم، کلسیم، و کل

افزایش و میزان نشاسته، نشت  صفرای، سرعت فتوسنتز و تعرق برگ، نسبت به پتانسیل آب برگ، هدایت روزنه

مقدار ، کاهش پیدا کردند. صفرای برگ، نسبت به الکترولیت، غلظت سدیم و کلر برگ و ریشه و شاخص روزنه

نتوانست،  کود آلی اسید هیومیک، کاهش پیدا کرد اما، کاربرد ریزموجودات مفید ، با کاربرد کود زیستیلینپرو

  روند صعودی سنتز پرولین را بکاهد و مقدار این اسید آمینه، با افزایش سطح اسید هیومیک، افزایش پیدا کرد.
ساقه،  شه بهک رینسبت وزن خشحجم ریشه، ی برگ، سطح ویژه ،از بین صفات مورد آزمایش گیری:نتیجه

نشت الکترولیت،  های پراکسیداز و کاتاالز، نیتروژن برگ، نسبت پتاسیم به سدیم برگ،آنزیم ، فعالیتپروتئین

بودند. های بادام پایه شوریمنظور بررسی تحمل به نشانگرهای مناسبی به، ایهدایت روزنهو  پتانسیل آب برگ

بهترین ی مورد مطالعه شد و پایه 3های مورد مطالعه در هر باعث بهبود تمام شاخص کاربرد کودهای زیستی

لیتر بر لیتر میلی 30سطح  ،GF677ی ریزموجودات مفید، مربوط به ترکیب تیماری پایه آزمایشدر  نتیجه

ی پایه، بهترین نتیجه از ترکیب تیماری آزمایش اسید هیومیکدر شوری بود. موالر صفر میلیریزموجودات مفید و 

GF677،  این ترکیبات، تا  .شدشوری حاصلموالر صفر میلیو کیلوگرم بر هکتار اسید هیومیک  5و  5/2سطوح

های سنجش شده داشتند. در شرایط موالر کلریدسدیم، تأثیر بیشتری روی اغلب شاخصمیلی 120و  60سطوح 

تر ارزیابی ی دیگر، در شرایط تنش شوری ناشی از کلریدسدیم متحملپایه نسبت به دو، GF677 هیبرید ،فوق

 های بعدی قرار گرفتند. در رده GN15های بذری و شد و پایه

  ، کلریدسدیم، ریزموجودات مفید، اسید هیومیک.(.Prunus dulcis Mill)بادام کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 

 کلیاتی در ارتباط با گیاه بادام -1-1

 شناسی باداممشخصات گیاه -1-1-1

 A.Webb یعلم نامباو   n2=16یک گیاه دیپلوئید با تعداد کروموزوم بادام اهلی 

Prunus dulcis Mill.باری در جهان ترین محصوالت خشکترین و مهم، یکی از قدیمی

این . بار تجاری را به خود اختصاص داده استی خشکبوده که امروزه بیشترین تولید میوه

رنگ، های زیبای سفید و صورتی کمداشتن گل لیدلبهآجیلی، ی درخت عالوه بر استفاده

قرار دار )شفت( ی هستههاوهیمها و گروه ایی دولپهکاربرد زینتی نیز دارد. بادام در رده

باشد )گرادزیل و می 2پرونوئیدهی خانوادهریزو  1انیسرخگلی داشته و متعلق به خانواده

 Prunophoraو  Amygdalus ،Cerasusبخش  3شامل  خانوادهریز(. این 1996، 3کستر

، 4قرار دارند )وست وود Amygdalusی، در بخش شناساهیگ ازنظر ،بادام و هلواست و 

هوا، ورقم، آب بر اساسبوده و ارتفاع آن  دارخزانی جزء درختان میوه ،این درخت(. 1988

-سانتی 30ی آن به بیش از متر و قطر تنه 4-10 به های زراعیحاصلخیزی خاک و مراقبت

رنگ بوده و سپس در مجاورت نور به رنگ های جوان آن در ابتدا سبزرسد. ساقهمتر می

ی دوجنسهای گل ساده و جوانهشوند. ستری میآیند و در سال دوم خاکمیقرمز در

که در اواخر تابستان، باشد گلبرگ و یک مادگی می 5کاسبرگ،  5)هرمافرودیت( آن دارای 

شوند. تقریبًا تمامی های کوتاه متمایز میها بر روی سیخکجانبی در کنار برگ صورتبه

                                                      
1. Rosaceae 
2. Prunoideae 
3. Gradzil and Kester 
4. Westwood 



 

ی میوه (.1988هستند )وست وود،  6زادهگر ارقام بوده و نیازمند 5ارقام بادام خودناسازگار

ی سبز که بعد از خشک شدن پوسته های نمدی استی سبز دارای کرکپوست باسخت 

ی بادام واقع اندوکارپ میوهی سخت آن درشود. پوستهمصرف می 7ی آجیلیمیوه صورتبه

داران ی بادام برخالف سایر هسته. منحنی رشد میوهای بذر استبافت ذخیرهبوده و 

این درخت  های. برگنداردی زیاد، تناوب باردهی تولید میوه باوجود است.سیگموئید ساده 

ی میوه (.1988)وست وود، باشد می ای و حاوی گوشوارهی ارهمتناوب کشیده، با حاشیه

حاوی  تربادامگرم مغز  100هر ف غذایی و دارویی ارزشمندی دارد و درخت بادام مصار

. اسیدهای چرب موجود در بادام، نظیر اسید اولئیک، (1-1)جدول  است اوانیمواد مغذی فر

هستند )گرادزیل و کستر،  مؤثردر کاهش کلسترول خون اسید لینولئیک و اسید پالمتیک، 

1996:) 
 گرم مغز تر بادام 100ترکیبات موجود در هر  .1-1جدول 

 مواد مغذی

 بادام

 انرژی

 )کیلوکالری(

 پروتئین

 )گرم(

 چربی

 )گرم(

 کربوهیدرات

 )گرم(

 هاآب، مواد معدنی و ویتامین

 )گرم(

 نشاسته

 )گرم(

 قندها

 )گرم(

 فیبر

 )گرم(

 2/12 89/3 74/0 5 69/21  42/49 22/21 576 گرم  100

  منشأ بادام و شرایط کشت آن -2-1-1

که در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری  هستترین درختانی بادام یکی از قدیمی

های مختل  بادام در سطوح وسیعی (. گونه1390شده است )امیرقاسمی، ایران کشت می

ی طول شرقی درجه 80تا  20ی عرض شمالی و درجه 45تا  25از نواحی مساعد، بین 

برخی (. 1374پاریزی،  نژادرانیاجغرافیایی از اروپا تا هندوستان پراکنده هستند )

میانه )آسیای مرکزی( و جنوب غربی شناس موطن اصلی بادام را به خاوردانشمندان گیاه

های مختل  این های وسیعی از گونهکه دارای جنگلدهند ویژه ایران، نسبت میآسیا، به

ای و آمریکا چین، مناطق مدیترانه و بعدها به (1390زاده، )رادنیا و باباگل بودهجنس 

بادام بومی  ،به طور کلی (.1388جلیلی مرندی، ؛ 1999، 8الدیزینسکیاست ) افتهیگسترش

مناطق گرم و خشک آسیای غربی بوده و امروزه کشت آن در اسپانیا، ایتالیا، ایران، مراکش، 
                                                      

5. Self-incompatability 
6. Polinizer 
7. Nut 
8. Ladizinsky 



این  (.1388پرتغال، یونان و ترکیه به طور وسیع معمول گردیده است )جلیلی مرندی، 

از اسپانیا به کالیفرنیا  9دی توسط فرانسیسکن پادرسمیال 1700ی درخت در اواسط دهه

هوایی وبا شرایط آب برده شد. درختان بادام در اوایل ورود به آمریکا به علت عدم سازگاری

تحقیقات مختل  روی اصالح و  1870ی آنجا رشد مناسبی را نشان ندادند اما در دهه

وضعیت  منجرشده است.گیری بادام انجام شد که نتایج آن به تولید ارقام امروزی بادام دورگ

و تولید بادام جهان  کشت ریزکه امروزه رتبه اول سطح  هدییی رسجابهتولید بادام در آمریکا 

درصد از صادرات جهانی مغز بادام را در اختیار دارد  3/4المللی و در سطح بین را دارا است

ی مدیترانه، نظیر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و . کشورهای حوزه(2011، 10جانیک)

و مرغوب، در اصالح ژنتیکی  محصول پردستیابی به ارقام  منظوربهکشورهای شمال آفریقا، 

های پیشرفته سطح زیر اند و برخی از کشورها با روشکارهای مهمی انجام داده گونهنیا

مقاومت باال به شرایط  لیدلبهدرخت بادام  (.1390اند )امیرقاسمی، کشت آن را افزایش داده

باشد. این گیاه نسبت به آب و هوایی متنوع، در مناطق مختل  جهان قادر به رشد می

کارند جابجایی حساس بوده و در برخی مناطق خشک و دیم، بذر را در همان محل می

طور عمودی تا تواند بهی بوده که میهای قو(. این درخت دارای ریشه1988)وست وود، 

ی آبکمبخشی از نیازهای آبی خود را در مواقع  بیترتنیابهمتری خاک نفوذ کند و  3عمق 

داران نسبت به این درخت در میان هسته (.1390از اعماق خاک تأمین نماید )امیرقاسمی، 

ی یشتر درختان میوه(. ب1988آهک باالی خاک نیز بیشترین مقاومت را دارد )وست وود، 

  (.1988، 11باشند )اوتمن و بایرنبادام، نسبت به تنش شوری حساس می ازجملهدار، هسته

 وضعیت تولید بادام در ایران و جهان -1-1-3

 یکنندهکشور برتر تولید 6(، 2017، 12جهانی )فائو خواروبارسازمان  ینامهآمار اساس بر

 باشند:می 2-1جدول  بیترتبه و میزان تولید، ، براساس سطح زیر کشتدر جهان بادام
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 ی بادام براساس میزان تولید و سطح زیر کشتبندی کشورهای تولیدکننده. رتبه2-1جدول 

 نام کشور

 تولید

 )تن(

 رتبه جهانی

 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 رتبه جهانی

 آمریکا

 اسپانیا

 مراکش

 ایران

 ایتالیا

 استرالیا

1029655 

255503 

116923 

111845 

79599 

75373 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

404686 

633562 

170864 

50856 

58472 

38000 

2 

1 

3 

5 

4 

6 

ی چهارم و از لحاظ سطح زیر کشت، در جدول فوق، ایران از لحاظ میزان تولید، رتبه

به خود اختصاص داده  ی بادام،، در بین کشورهای برتر تولیدکنندهی پنجم جهان رارتبه

و استان  ی آن در ایران رویش دارندگونه 30گونه دارد که تقریباً  40حدود بادام است. 

 لسادر. (1374نژاد پاریزی، های هیبرید بادام است  )ایرانکرمان دارای بیشترین تنوع گونه

 ،(رورباو  رورغیربا سطحاز  عما) رکشو هایغبا سطح رهکتا نمیلیو 68/2 ودحداز  ،1394

 25های خشک اختصاص داشت که میوه بهدرصد  3/29 دلمعا ،رهکتا ارهز 785 ودحد

 متعلق رکشو رورباهای غبا سطحاز درصد  3/7 های خشک وهای میوهدرصد از سطح کل باغ

درصد  4/23شده، بادام  دیا لسادر های خشک، هزار تن میوه 679 تولیداز به بادام است. 

درصد از کل  4/38بعد از پسته )های خشک را به خود اختصاص داده و از کل تولید میوه

ی سوم های خشک(، در رتبهدرصد از کل تولید میوه 1/34های خشک( و گردو )تولید میوه

 یپراکنده م رانیا یهادر تمام استان باًیباغات بادام تقرهای خشک قرار دارد. تولید میوه

چهارمحال و  استان، تولید کشوری( درصد 25) تن 36014فارس با تولید  استانو  دنباش

آذربایجان شرقی با تولید  استان ،درصد تولید کشوری( 16) تن 23241با تولید  یاریبخت

تولید  درصد 7تن ) 10425کرمان با تولید  استانتولید کشوری(،  درصد 8تن ) 11893

ترتیب، ، بهتولید کشوری( درصد 6تن ) 9443با تولید  یخراسان رضو استان کشوری( و

) احمدی و همکاران، بیشترین میزان تولید، دارا هستند های یک تا پنج را، از لحاظ رتبه

 (.3-1)جدول  (1395
 



 1394ی کشاورزی در سال بادام به تفکیک استان، براساس آمارنامه میزان و درصد تولید. 3-1جدول 

 

 تعریف تنش  -2-1

میلیارد  10سال آینده به  50میلیارد نفر است که تا  7حاضر  در حالجمعیت جهان 

-طرز هشدار جمعیت جهان بهواقع،  در(. 2016و همکاران،  13نفر خواهد رسید )گوسوامی

های به علت تأثیر انواع تنش ،نیزغذایی تولیدات موادو  ای در حال افزایش استدهنده

 این بدان معنی .(2005، 14توتجا )مهاجان و هستنددر حال کاهش  ،غیرزیستیمحیطی 

. برای رسیدن به بود خواهد ازین موردها ی انساناست که مواد غذایی بیشتری برای تغذیه

های این هدف، نیاز به افزایش تولید محصول، از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح زمین

است  روشی ،ی کشاورزی مناسبیک سامانه(. 2007، 15)لوچلی و گراتان است کشت زیر

ها سودمند باشد، از کنندهها و مصرفکنندهبرای تولیدکه سالمت بشر را حفظ کند، 

                                                      
13. Goswami 
14. Mahajan and Tuteja 
15. Lauchli and Grattan 



 

محافظت کند و غذای کافی برای جمعیت در حال رشد جهان تولید کند  ستیزطیمح

های عادی فرآیندروند غیر ی( تنش را نتیجه1980) 17لویت (.2015، 16)شیرواستاوا و کومار

 شودکه از تأثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می فیزیولوژیکی دانست

ساز باشد و مشکل ،برای موجود زنده ،طور بالقوهتواند بهمی ،مناسب عوامل فوقشدت نا و

 یدسته ها را به دومستقیم در گیاه شود. وی آنهای مستقیم و غیرباعث بروز آسیب

 های محیطیاز بین انواع تنش. کردم تقسی یستیرزییستی و غمحیطی ز هایتنش

های خشکی، شوری و دما در سطح ، خسارت وارده به گیاهان زراعی در اثر تنشغیرزیستی

اند )مهاجان و توتجا، گرفته جهت بیشتر مورد مطالعه قرار همین تر بوده و بهجهان گسترده

2005.)  

 و گسترش آن در سطح ایران و جهان تنش شوری -1-2-1

است که رشد و تولید  مؤثری، یکی از عوامل مهم و ستیرزیغعنوان یک تنش بهشوری، 

که بارندگی سالیانه  خشکای از گیاهان را در مناطق خشک و نیمهمحصوالت ارقام گسترده

ی اطراف ریشه کافی برای آبشویی نمک از سطح خاک و جلوگیری از تجمع آن در منطقه

، 20اشرف و هریس ;2002، 19مانس ؛2000همکاران، و  18والدبلومکاهد )باشد، مینمی

، 21؛ اشرف و فوالد2005؛ پاریدا و داس، 2005پارانیچیاناکیس و چارتزوالکیس، ؛ 2004

، 23؛ پروایز و ساتیاواتی2007نوکلئوس و واسیالکاکیس، ؛ 2007و همکاران،  22؛ کانای2007

؛ شیرواستاوا و کومار، 2015و همکاران،  25؛ کومار2013و همکاران،  24؛ حسنوزامان2008

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت  10(. ساالنه حدود 2016، 26؛ دوآرته و سوزا2015

میلیون هکتار از این  40شوند و این مشکل عملکرد محصول شوری می مبتالبهآبیاری 

های زیر یناز سطح زمدرصد  20(. 2015، 27کند )مناف و زایدها را محدود میسرزمین

                                                      
16. Shirvastava and Kumar 
17. Levitt 
18. Blumwald  
19. Munns 
20. Ashraf and Harris 
21. Ashraf and Foolad 
22. Kanai 
23. Parvaiz and Satyawati 
24. Hasanuzzaman 
25 . Kumar 
26 . Duarte and Souza 
27 . Manaf and Zayed 



های آبی کشاورزی، تحت تأثیر شوری هستند. عالوه بر این، درصد از زمین 33کشت دنیا و 

های تبخیر سطحی باال، هوازدگی سنگ لیدلبهساالنه و در فصول مختل  سال  ،مناطق شور

درصد، افزایش  10های کشاورزی ضعی ، به میزان و روش شورآبای، آبیاری با منطقه

درصد از اراضی جهان  50است که  شدهینیبشیپ (.2015شیرواستاوا و کومار، یابند )می

بیشترین ، آسیا(. 2005، 28به شوری مبتال خواهند شد )مهاجان و توتجا 2050تا سال 

نسبت  ،نظیر ایران، پاکستان و هندوستان ،هادر برخی از کشور دنیا را دارا بوده واراضی شور 

به  ، در ایران،کشتسطح زیردرصد  50 حدودتحت شوری قرار دارند.  ،بیشتری از اراضی

محمدی میبدی باشد )میردرجات مختل  با مشکل شوری، قلیایی و غرقابی بودن روبرو می

به دلیل شوری حاصل از  ایران، هکتار از اراضی هزار 200هر ساله  (.1381یاضی، و قره

آباد، شوند )حیدری شری نامناسب می ،تشوند که برای کشقدری شور می به ،آبیاری

شوری ناشی از کلریدسدیم هستند  به مبتالی ارومیه بیشتر اراضی اطراف دریاچه (.1380

 (.2012بوردی، )بای

  تنش شوری ماهیت و مکانیسم تأثیر -2-2-1

با و  29خاک و اصطالح هدایت الکتریکی اشباع ، با غلظت نمک در محلولشوری خاک

؛ جوانشاه و 2004، 30شود )لوی و سیورتسنمکعب سنجش میبر متر منسیزیدسواحد 

ی اشباع خاک خاکی است که هدایت الکتریکی عصاره ،(. خاک شور2016نسب، امینیان

زیمنس بر متر مکعب بوده و مقدار دسی 4گراد، ی سانتیدرجه 25ی ریشه در دمای منطقه

شور شدن (. 2015واستاوا و کومار، درصد باشد )شیر 15این خاک  31تبادلقابلسدیم 

ها باال غلظت نمک ،بستگی دارد: میزان تبخیر که با افزایش تبخیراصلی خاک به دو عامل 

الزم به ذکر یابد. رود و میزان بارش که در اثر افزایش بارندگی، غلظت نمک کاهش میمی

شتر در معرض شوری گیرد بیها آبیاری زیادی انجام میهای کشاورزی که در آنزمیناست 

شود که غلظت اصوالً خاک شور به خاکی گفته می (.2005قرار دارند )مهاجان و توتجا، 

سایر عوامل  ،باشد که عملکرد را کاهش دهد، مشروط بر آنکه یقدرامالح محلول در آن به

 بیترتنیاشوری مفهومی وابسته به گیاه است. به پس مانعی برای رشد محصول ایجاد نکنند.

در شرایط مساوی، خاکی با غلظت معینی از امالح محلول ممکن است برای یک گیاه، شور 
                                                      

28. Mahajan and Tuteja 
29. Electrical conductivity: EC 
30. Levy and syvertsen 
31. Sodium adsorption ratio: SAR 



 

(. اکثر گیاهان، شوری را تا یک حد معین 1381و برای گیاه دیگر شور نباشد )همایی، بوده 

صورت خطی کاهش آن با افزایش شوری، مقدار عملکرد تقریباً به از تحمل نموده و بعد

 باالی شوری،های در غلظت ،میزان مقاومت و کاهش رشد گیاهان (.1371)حق نیا،  یابدمی

تحمل  یحد آستانه(. 2005، 32متفاوت است )پاریدا و داس ،های گیاهیدر میان گونه

محصول  ،شوری، ماکزیمم مقدار شوری مجاز است که اگر شوری از این حد بیشتر شد

ان حساس به شوری آن است که تفاوت گیاهان متحمل به شوری با گیاه .یابدکاهش می

های هوایی گیاه کمتر بوده )مانس، به اندامال سدیم و کلر در گیاهان متحمل، میزان انتق

ها تجمع ها در داخل واکوئلو این یون (2005پارانیچیاناکیس و چارتزوالکیس،  ؛2002

 کهنیا از عدشود. بها به داخل سیتوپالسم و ایجاد سمیت جلوگیری مییافته و از ورود آن

 ها به داخل سیتوپالسم واردهای گیاهی از کلر و سدیم اشباع شد، این یونواکوئل سلول

ها خیلی سریع تر بودن حجم سیتوپالسم نسبت به واکوئل، این یونشده و به علت کوچک

های سدیم شود که یونشوری زمانی ظاهر می ییابند. صدمهدر سیتوپالسم گسترش می

ها را در ها توانایی انباشته کردن آنها به مقدار زیاد تجمع یافته و سلولبرگو کلر در 

دو نوع مکانیسم مقاومت به شوری در لذا،  (.2002های خود نداشته باشند )مانس، واکوئل

کاهش غلظت نمک  -2های گیاهی، جلوگیری از ورود نمک به بافت -1اند از: گیاهان عبارت

ظرفیت رشدشان در محیط کشت با غلظت باالی  بر اساسگیاهان  ها.در سیتوپالسم سلول

 34گیاهان شوررویو  33گیاهان شیرین رویشوند: بندی میتقسیم دودستهنمک به 

هر دو مکانیسم فوق را در مقابله با تنش  ،رویگیاهان شور(. 2013و همکاران،  35)شیاب

کنند و در صورت ورود میهای خود جلوگیری شوری دارند. یعنی از ورود نمک به بافت

های خود انباشته کنند و این امر باعث ها را در واکوئلهایشان قادرند آننمک به بافت

-شود که این گیاهان بتوانند به مدت طوالنی در خاک شور حاوی غلظت باالیی از نمکمی

، 36بارتلس و سونکار ؛2002و به رشد خود ادامه دهند )مانس،  ماندههای محلول زنده 

های خود جلوگیری توانند از ورود نمک به بافتروی نیز می(. برخی از گیاهان شیرین2005

 و دسازنهای خود انباشته توانند آن را در واکوئلروی نمیگیاهان شور یخوبکنند، ولی به

در  ،های خود ممانعت نموده و درنتیجه غلظت نمکتوانند از ورود نمک به بافتحتی نمی

                                                      
32. Parida and Das 
33. Glycophyte 
34. Halophyte 
35. Shiyab 
36. Bartles and sunkar 



؛ 200شود )مانس، ها میرود که باعث مرگ این برگبه حدی باال می ،هاسن آنهای مبرگ

شود موقعی حاصل می 37(، تحمل به شوری1980(. از دیدگاه لویت )2004اشرف و هریس، 

-های خاصی مثل غدههای معمولی یا در سلولدر سلول ،از طریق تجمع نمک ،که گیاهان

، موقعی حاصل 38اجتناب از شوریاما دهند.  نشانهای شوری واکنش به تنش ،های نمکی

-شود که گیاهان در شرایط تنش شوری از طریق جذب آب اضافی، از تغییر حالت سلولمی

 روشاز  گیاهان شیرین روی،. کنندنمک جلوگیری و اجتناب  باالی هایهایشان در غلظت

 ،هادر برگ افتهیسدیم تجمع برند و با برگرداندن اجتناب از تنش برای مقابله با آن بهره می

کنند )استوری و والکر، های هوایی خود ممانعت میاز ورود نمک به اندام ،هابه سمت ریشه

1999.)  

 اثرات اصلی تنش شوری روی گیاهان -3-2-1

سه اثر عمده بر روی گیاهان ویژه کلریدسدیم، ، بهخاک های محلولشوری ناشی از نمک

عدم تعادل  -3سمیت یونی یا  40ی یونیاثر ویژه -2، 39اسمزی اثر -1 از: اندعبارتکه  دارد

؛ محمد و 2008و همکاران،  42سیلوا-؛ فریرا2007)نوکلئوس و واسیالکاکیس،  41یاتغذیه

کاهش رشد و عملکرد گیاهان در شرایط تنش شوری،  (.1381همایی، ؛ 2010حسین، 

کوزلووسکی، خاک دارد ) های محلول و پتانسیل اسمزی محلولبستگی به غلظت نمک

 افتهیبا کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش(. 2012پور و همکاران، ؛ دژم1997

و گیاه برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی حیاتی بیشتری صرف کند، 

دن بنابراین بخشی از انرژی که خود گیاه برای رشد و نمو به آن نیاز دارد، صرف به دست آور

یابد و چون گیاه کل انرژی حیاتی خود رشد عمومی آن کاهش می بیترتنیاشده و به آب

ناچار تنها بخشی از آب تواند فقط صرف غلبه بر فشار اسمزی محلول خاک کند، بهرا نمی

های داشتن بخش دیگر انرژی حیاتی، فعالیت اریاخت کند و با درموجود در خاک را جذب می

رشد و نمو گیاه ، در چنین شرایطی ،دهد. بدیهی است کهد را سامان میمتابولیکی خو

به این اثر، اصطالحاً اثر اسمزی  و شوداز مقدار محصول کاسته می درنهایت،شده و  محدود
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از طریق کاهش آب سلولی و به هم  ،تنش خشکی و شوری (.1381)همایی،  شودگفته می

اثر  واقع، و در (2005ر بگذارند )مهاجان و توتجا، بر گیاه اث توانندیزدن تعادل اسمزی م

و همکاران،  43اصلی شوری خاک، روی گیاهان، بروز خشکی فیزیولوژیکی است )آیدین

در محلول خاک نظیر کلر، سدیم و بر  ،خاص هایمربوط به وجود یون ،اثر دوم(. 2012

 ،های جذب گیاهموجب بروز سمیت در گیاه شده و در مکانیسم ،مستقیم طورکه به شودمی

؛ 2005)بارتلس و سونکار،  شودگفته می یونی یبه این اثر، اثر ویژهکنند و میاختالل ایجاد 

عنوان تواند بهمی ،لذا میزان جذب و انتقال عناصر کلر و سدیم در گیاه (.1381همایی، 

شوری باشد )اشرف و هریس، بهاس و متحمل های حسشاخصی در جهت انتخاب ژنوتیپ

موجب بروز عدم تعادل ، اثر نوع دوم است یزاییده قتیدر حق ، کهاثر نوع سوم(. 2004

های سدیم، کلر و نظایر یون ی ازوجود مقدار زیاد ،شود. بدین معنی کهمیدر گیاه  ایتغذیه

اختالل  درنهایت،ل خاک و منجر به بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی موجود در محلو ،آن

گردد کلسیم، پتاسیم و منیزیم می، نظیر وریغذایی ضر جذب و انتقال سایر عناصر در

اولین علت کاهش رشد  طور کلی،به (.1381همایی، ؛ 2002و همکاران،  44سانچز)گارسیا

ژانگ و  ؛2005بر وضعیت آبی گیاه است )پاریدا و داس،  تنش، تأثیر شوری در شرایط

ها و یا به عدم جذب کافی یون ،و عدم توانایی گیاه در تنظیم اسمزی (2006همکاران، 

باشد )نوکلئوس و واسیالکاکیس، میمربوط کننده اسمزی فقدان سنتز ترکیبات آلی تنظیم

ممانعت از رشد ریشه، احتمال تأمین  لیدلبهدر خاکی که کمبود آب وجود دارد، (. 2007

بسیار کم بوده و یا وجود ندارد و اگر پتانسیل اسمزی محلول  ،ذایی برای گیاهکامل عناصر غ

 (.1379آباد، گردد )حیدری شرفرشد گیاه متوق  می ،باشد مگاپاسکال 5/1خاک بیش از 

حفظ فشار ، باعث های اسمزیاری مهم اجتناب از تنشعنوان یک سازگبه ،تنظیم اسمزی

تجمع ترکیبات  یواسطهبه که ،(1380آباد، شرف د )حیدریشومیتورمی و حجم سلول 

ها و ترکیبات حاوی ، پلی آمین46هااُلهای آلی، پلیها، اسیدقندنظیر  45فعال اسمزی

نیتروژنی ها و ترکیبات آمینی ها، پروتئیناسیدها، آمینوهای آمینه، آمیدنظیر اسید ،نیتروژن

پاریدا و داس، ؛ 2005)مهاجان و توتجا،  دگردپرولین، حاصل می و مانند گالیسین بتائین

ترکیبات، تحت شرایط  این تجمع (.2008؛ پروایز و ساتیاواتی، 2007اشرف و فوالد،  ؛2005

باشند  ، در این شرایط،د تا قادر به ادامه رشددهبه گیاهان اجازه می ،تنش خشکی و شوری
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-مداخله در واکنش عدم لیدلهب ،ها( این متابولیت2005)پارانچیاناکیس و چارتزوالکیس، 

شوند و در گیاهان شناخته می 47یهای سازگارعنوان متابولیتبه ،های عادی متابولیکی گیاه

، دارای وزن یهای سازگار(. متابولیت2002)مانس،  یابندطور طبیعی تجمع میمتحمل، به

باشند )اشرف و های گیاهی سمی نمیهای باال برای سلولمولکولی پایین بوده و در غلظت

در زمان تنظیم اسمزی،  ،های اسمزی طبیعیکنندهبه دنبال تجمع محافظت(. 2007فوالد، 

 و درنتیجه،باعث جذب آب به داخل سلول آید که این امر، ی سلول پائین میپتانسیل اسمز

در حفظ فتوسنتز و رشد گیاه و از این طریق  (2011گردد )فاروق، آن میحفظ تورژسانس 

مانع از دست  ،آنجاییکه این ترکیباتاز. (2005ند )پارانچیاناکیس و چارتزوالکیس، مؤثر

گویند )بارتلس و نیز می 48های اسمزیها حفاظت کنندهبه آن ،شوندها میرفتن آب سلول

؛ پاریدا و 2005پارانچیاناکیس و چارتزوالکیس،  ؛2005مهاجان و توتجا،  ؛2005سونکار، 

ها (. در ضمن این ترکیبات در حفظ ساختمان پروتئین2007،والداشرف و ف؛ 2005داس، 

پارانچیاناکیس و چارتزوالکیس،  ؛2005نیتروژنی )مهاجان و توتجا،  یذخیرهعنوان و به

های در مقابل رادیکال ،های سلولیساختارمحافظت از زیر ،(2007اشرف و فوالد، ؛ 2005

حفاظت از  ،(2007اشرف و فوالد،  ؛2005؛ پاریدا و داس، 2003آزاد )اشرف و هریس، 

تأمین انرژی و کربن ، (2005مهاجان و توتجا، ؛ 2005)بارتلس و سونکار،  های سلولیغشا

-سم و سلولی pHتنظیم  و (2005بارتلس و سونکار، ؛ 1995، 49گیاه )کارامانوس ازیموردن

 ،مواد محلول سازگاریسنتز  .نقش مهمی دارند (2007ها )اشرف و فوالد، زدایی از سلول

عنوان به ،نیازمند صرف انرژی زیادی است. در سلول برگی، برای تجمع یک مول کلریدسدیم

برای سنتز هر  است کهالزم است و این درحالی ،ATPمول  7تقریبًا ، یک ترکیب اسمزی

، 34 ،ترتیببه ،نظیر مانیتول، پرولین، گالیسین بتائین و ساکاروز ،مول از مواد آلی سازگاری

حفظ تورژسانس از طریق  یشیوه ،حال نیا با. باشدمی ازیموردن ،ATPمول  52و  50، 41

حتی تواند اثرات منفی روی گیاه داشته و می ،نظیر سدیم و کلر ،های معدنیتجمع یون

-نقش مهمی در مدیریت عکس نیز هافیتوهورمون (.1985، 50)راون گرددباعث مرگ آن 

 ،هاآنکنند. در بین ایفا می نظیر شوری، ،های غیرزیستیگیاه، نسبت به تنش هایالعمل

ی تنش شوری، بسیار مطالعه روی گیاهان، در طول دوره 51اسید آبسیزیکهورمون نقش 
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باعث  ،در معرض تنش شوری ،شدن گیاهانواقع(. 2015و همکاران،  52شده است )کومار

شود که با پتانسیل آب برگ و خاک در ارتباط میافزایش تولید اسید آبسیزیک در گیاهان 

بیشتر به کمبود آب  ،در این شرایط ،واقع افزایش در تولید این هورمون گیاهیاست و در

یک سنتز این هورمون،  (.2006نمک )ژانگ و همکاران،  یمربوط است تا به اثرات ویژه

تسریع بسته شدن  و باعث بودهدر واکنش به تنش اسمزی  ،رویداد ابتدایی حیاتی گیاهان

تا از گیاهان، در مقابل از دست  گرددمیهای واکنش به تنش ها و بیان بسیاری از ژنروزنه

 سازوکارهای نکهیا با (.2016و همکاران،  53دادن آب بیشتر، محافظت نماید )تالمن

درک  طور کاملبهفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی تحمل شوری در گیاهان هنوز 

، در هااین شاخص( اما داشتن اطالعات کامل در مورد 2007اند )لوچلی و گراتان، نشده

مهمی برای جداسازی گیاهان مقاوم به شوری باشد. تعداد  معیارتواند سطح سلولی، می

، اما تحمل گیاه به تنش انددشدهیتولژنیک، با مقاومت باال به تنش زیادی گیاه ترانس

های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تار پیچیده است که شامل مکانیسمغیرزیستی، یک رف

  (. 2008پروایز و ساتیاواتی، ؛ 2004های زیادی است )اشرف و هریس، ژن

 مقابله با تنش شوری روش مهم برایدو  -3-1

، گونه و ژنوتیپ گیاه، نمک باگیاه  شدنمواجه زمانمدتاثر تنش شوری به غلظت و 

ه و عوامل نموی گیاه، اندام تحت تنش نظیر ریشه، ساقه، برگ، میوه و دانی سن و مرحله

؛ پروایز و 2007، 54بستگی دارد )لوچلی و گراتان محیطی نظیر رطوبت، دما و شدت نور

شدت، (. تحمل شوری در درختان میوه، به2013؛ حسنوزامان و همکاران، 2008ساتیاواتی، 

ی مناطق معتدله نسبت درختان میوهاغلب (. 2012بوردی، باشد )بایرقم می ریتحت تأث

کاهد )گراتان و را می هاآنشور عملکرد های محلول حساس بوده و آبیاری با آببه نمک

های سریع های شدید محیطی نیاز به روششناسان برای رفع تنش(. لذا گیاه1999گریو، 

 رندهیگمیچنین شرایطی که طبیعت تصمپس در  (.2008و کامل دارند )پروایز و ساتیاواتی، 

اطالع از  ،خاک و های آبپس از شناخت ویژگی ،برای دستیابی به عملکرد مطلوب ،است

؛ 2016دوآرته و سوزا، ی امری بنیادی است )ها به شوررفتار گیاهان مختل  و واکنش آن

انتخاب گیاهان مقاوم به  ر1 شامل:مدیریت مناطق شور  ،طور خالصهبه .(1381همایی، 
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 ر3انتخاب روش کشت مناسب که حداقل نمک در اطراف بذر تجمع پیدا کند  ر2شوری 

دار و استفاده از بستر کاشت شیب ر4ی گیاه روش آبیاری متناسب با خصوصیت ریشه

استفاده از  ر6جهت کاهش میزان نمک  ،استفاده از آب شیرین ر5ی زمین سازآماده

شخم  ر7جهت بهبود ساختمان خاک  ،ی فیزیکی مانند کوددهی و کمپوستاهکنندهاصالح

-کنندهاصالحاستفاده از ر 8های غیرقابل نفوذ و زهکشی بهتر درجهت شکستن الیه ،عمیق

بارتلس و سونکار، ) باشد، میی صحیح از کودهای شیمیاییاستفاده ر9 ی شیمیاییها

 (. 1380آباد، حیدری شرف؛ 2005

 ربرد پایه مناسبکا -1-3-1

به شوری  تحمل نسبتانتخاب گیاهان م ،های اصلی مدیریت مناطق شوریکی از روش

تر، به دلیل نفوذ بیشتر در خاک، تحمل بیشتری ی گستردهمعموالً گیاهان با ریشهاست. 

(. درخت بادام، به دلیل 1380دهند )حیدری شری  آباد، نسبت به شوری، از خود نشان می

کنند، بخشی از نیازهای آبی خود را در متری خاک نفوذ می 3هایی که تا  داشتن ریشه

استفاده از  (.1382کند )امیرقاسمی، مواقع خشکی و کم آبی از اعماق خاک تأمین می

ی مقابله با مشکل شوری هاراهترین و مؤثرترین محصوالت مقاوم به شوری، یکی از مهم

که در آنجایی دهد. ازتر را نیز میبیاری باکیفیت پایینی مؤثر از آب آاست و امکان استفاده

-ها دچار تغییرات کمی و کیفی میشرایط تنش شوری، الگوی بیان ژن و سنتز پروتئین

های مقاوم دخالت توان تا حدودی در تولید گونهشوند، لذا از طریق مهندسی ژنتیک می

فقیت در آن به شرایط ویژه نیاز گیر، پیچیده و مشکلی بوده و موداشت اما این روش وقت

تحوالت زیادی در توسعه و کشت بادام صورت گرفته است. در این  ،های اخیردر دهه دارد.

و مرغوب در  محصول پرمنظور دستیابی به ارقام ی مدیترانه، بهزمینه، کشورهای حوزه

های پیشرفته روش اند و برخی از کشورها باکارهای مهمی انجام داده گونهنیااصالح ژنتیکی 

توان های تکثیر بادام می(. از روش1390اند )امیرقاسمی، سطح زیر کشت آن را افزایش داده

مزایای استفاده از پیوند  ازجملهبه تکثیر با بذر، قلمه، پیوند و ریزازدیادی اشاره نمود. 

خاک نامناسب یا ی ضعی  در شهیباری قوی برای گیاه شهیر باتوان به استفاده از گیاه می

ی قوی در جذب استفاده از پایه ها وی مقاوم به آفات و بیماریبا زهکشی بد، استفاده از پایه

های انتخاب یکی از مهمترین شاخص (.1988وست وود، بیشتر عناصر غذایی اشاره نمود )

کی های شوری و خشویژه در ایران، مقاومت به تنش، بهی مناسب برای درختان میوهپایه

امروزه با توجه به کمبود آب و افزایش (. 1392بوردی، بای؛ 1391پور و همکاران، است )دژم



 

برای مقابله با این شرایط  ،ی خوبیتواند گزینهشوری خاک، استفاده از گیاهان پیوندی می

که آنجاییاز .(2017و همکارن،  55؛ سونی2014نژاد و شکافنده، د )عبدلیباش ،نامطلوب

های سمی ها در نگهداری یونتحمل شوری در گیاهان گلیکوفیت، به توانایی ریشهمیزان 

ها در شناسایی های هوایی، بستگی دارد، لذا نقش پایهبه اندام هاآنو جلوگیری از انتقال 

-پایه(. 1999، 56باشد )گراتان وگریورفتار درختان، در شرایط تنش شوری، امری مهم می

به کنند، می جلوگیری ،های هوایی گیاهکلر به قسمت وال سدیم ز جذب و انتقا یی کهها

انتخاب (. 1999، 57استوری و والکر) شوندقلمداد می ،های متحمل به شوریعنوان پایه

کیفیت و نیز افزایش  آوردن بیشترین عملکرد، به دستترین و سازگارترین پایه برای مناسب

و  58اهمیت اقتصادی باالیی دارد )بن حسینیی، ستیرزیغهای زیستی و مقاومت به تنش

عنوان پایه، در تحمل ی پرونوس، بهاگونهنیباستفاده از هیبریدهای  ( و2012همکاران، 

 (.2012پور و همکاران، تنش شوری و خشکی، کاربرد بسیاری دارد )دژم

 ی دانهالی بادامپایه -الف -1-3-1

شدند که هنوز درختان بذری کشت می صورتبههای بادام در ابتدا بدون پیوند و پایه

-3های بادام، معموالً بعد از حدود نهالهم در ایران، ترکیه، افغانستان و ... متداول است. دا

های پالستیکی، از و داخل کیسه سترونماه سرمادهی مرطوب بذر همان سال در شن  2

های پایهشوند. دام سنگی تهیه میبذر بادام تلخ و یا بذر برخی ارقام تجارتی شیرین نظیر با

تر و درنتیجه، افزایش مقاومت به خاک خشک، های عمیقتولید ریشه لیدلبهبادام بذری 

 زیادی کلر و بُر و نیز تحمل خیلی باال نسبت به کلروز آهن،ی، اصخرهآهکی، متراکم و 

حساسیت  ،یبارده ریدند، هتروزیگوتی، رشد کُ لیدلبه هاآنمتداول شدند، اما استفاده از 

زگیل ریشه و درصد گیرایی پایین در زمان نماتد  نسبت به زهکشی پائین و بیماریباال 

این . ه استمنسوخ گردیدهای موئی و فرعی، انتقال به زمین اصلی، در اثر کمبود ریشه

ی با هادر خاکاما ؛ بخش هستندهای عمیق با زهکشی خوب بسیار رضایتها در خاکپایه

باشد. نهای بادام به پوسیدگی طوقه مناسب نمیحساسیت ریشه لیدلبهزهکشی نامساعد 
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Abstract 
Research aim: Salinity is one of the increasing problems in the world and it covers a large 

part of our country, so identifying efficient adaptation methods against abiotic stresses is a 

major challenge. Having complete information about morphophysiological and biochemical 

indicators can be an important criterion for isolating salinity resistant plants. In order to select 

new salinity resistant strains and to identify the morphophysiological and biochemical 

markers associated with these conditions, the effect of different levels of salinity and effective 

microorganisms and humic acid treatments on these indices of two-year seedlings of 2 hybrids 

almond and a seedling rootstocks were evaluated at the Faculty of Agriculture, Department of 

Horticulture of the University of Mohaghegh Ardebili during 2014-15. 
Research method: a pot experiment was carried out in two independent designs on two 

bio-fertilizers, as a factorial based on a RCBD design with 3 replications. First two-year 

seedlings of two hybrids of peach and almond (GF677 and GN15) and seedling almond 

rootstocks were divided in to two groups. The first group were treated with effective 

microorganisms concentrations contains EM0: control, EM1: 10 ml per liter, EM2: 20 ml per 

liter and EM3: 30 ml per liter and the second group were treated with humic acid 

concentrations contains HA0: control, HA1: 2.5 kg ha-1, HA2: 5 kg ha-1 and HA3: 7 kg ha-1. 

These bio-fertilizers were applied for 60 days, once a week, with irrigation water and soil 

application on the rootstocks. From the beginning of July, for 60 days, the pots were irrigated 

with different levels of NaCl (S0: control, S1: 60 mM NaCl, S2: 120 mM NaCl and S3: 180 

mM NaCl) once each 2 days. In order to evaluate these conditions, on the studied almond 

rootstocks, main stem length growth, number of stems, stem diameter growth, number of 

leaves, viability percentage, specific leaf area, root volume, root dry weight / stem dry weight 

ratio, proline, soluble carbohydrates, starch, protein, peroxidase and catalase enzymes 

activity, chlorophyll a, b and total chlorophyll, electrolyte leakage, relative water content of 

leaves, leaf water potential, nutrient elements such as sodium, chlorine, potassium, calcium, 

nitrogen and potassium / sodium ratio of leaf and root, stomatal conductivity, photosynthesis 

rate, transpiration and leaf stomatal index traits, were measured. 
Findings: Analysis of variance of data showed that the effect of year and its interactions 

with salinity and EM treatment on main stem length growth, root volume, root dry weight / 

stem dry weight ratio, proline, leaf calcium and electrolyte leakage and in the treatment of 

humic acid on specific leaf area, root chloride, leaf and root potassium, root nitrogen and the 

root potassium / sodium ratio, stomatal conductivity, photosynthesis rate and leaf transpiration 

were statistically significant. The simple effects of treatments in all studied traits except the 

effect of humic acid on stem number, trunk diameter, root volume and leaf starch content were 

statistically significant. The interactions between treatments were statistically significant, and 

only the triple effects of rootstock, humic acid and salinity on stem number, trunk diameter 

and leaf starch were not statistically significant. The results showed that the growth factors 

were decreased with increasing stress in all three studied rootstocks, but the GF677 and 

seedlings almond had higher growth and viability characteristics and growth reducing was 

low in these. The amount of proline, electrolyte leakage, peroxidase and catalase enzymes 

activity, sodium chloride and leaf chlorophyll and root and leaf stomatal index increased with 



 

increasing salinity stress in all three tested rootstocks, but the GF677 and seedling rootstock 

had the lowest proline content, electrolyte leakage, sodium and chloride in leaf and root and 

stomatal index and highest activity of antioxidant enzymes. With increasing salt stress levels, 

chlorophyll a, b and total chlorophyll content, leaf relative water content, leaf water potential, 

potassium concentration, calcium, nitrogen and potassium / sodium ratio of leaves and roots, 

decreased in all three rootstocks but these indices were higher in the GF677 and seedling 

almond. The amount of soluble carbohydrates in the test for effective microorganisms 

increased up to 60 mM NaCl and in the test for humic acid up to 120 mM NaCl increased and 

then decreased and the highest level was related to the GF677 and seedling almond. The 

amount of leaf starch in the test for effective microorganisms decreased to the same level of 

salinity and then increased and the highest level was related to the GN15. In the experiments 

of effective microorganisms, stomatal conductivity and transpiration increased up to 120 mM 

NaCl and photosynthesis rate increased up to 60 mM NaCl and then decreased and highest of 

these indices were related to the GF677. However, in the humic acid biofertilizer experiment, 

the rate of these three photosynthetic indexes decreased with increasing salinity stress in each 

of the three studied rootstocks, especially in the GN15. By increasing the concentration of 

effective microorganisms treatment up to 30 ml per liter and humic acid treatment up to 2.5 

and 5 kg ha-1, all morphophysiological and biochemical indices were improved in all three 

rootstocks under salinity, especially at the GF677. So, vegetative indices, soluble 

carbohydrates, protein, activity of catalase and peroxidase enzymes, chlorophyll a, b and total 

chlorophyll, potassium, calcium, nitrogen concentration and potassium / sodium ratio of 

leaves and roots, relative water content of leaves, leaf water potential, stomatal conductivity, 

photosynthesis rate and leaf transpiration were increased compared to the control and the 

amount of starch, electrolyte leakage, sodium and chloride concentration in leaves and roots 

and leaf stomatal index decreased compared to the control. The amount of proline was reduced 

by the application of effective microorganisms biofertilizer but the application of humic acid 

biofertilizer failed to reduce the upward trend of proline synthesis and increased the amount 

of this amino acid by increasing the level of humic acid. 
Conclusion: Among the traits tested, the specific leaf area, root volume, root dry weight / 

stem dry weight ratio, protein, peroxidase and catalase enzymes activity, leaf nitrogen, 

potassium / sodium content, electrolyte leakage, leaf water potential and stomatal conductivity 

were good markers to study salinity tolerance of almond rootstocks. Application of 

biofertilizers improved all studied indices in each of the three studied rootstocks and the best 

result in the effective microorganisms expriment was related to the GF677, the level of 30 ml 

per liter of effective micronutrients and 0 mM of salinity. The best result in the humic acid 

expriment was obtained from the combination of GF677, 2.5 and 5 kg ha-1 of humic acid and 

0 mM of salinity. Based on this, the GF677 hybrid was tolerant to salt stress conditions and 

seedling almond and GN15 were placed in the next positions, respectively. 

Keywords:  
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