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 مقدمه

. اند همه خشک قرار گرفتیخشک و ن يها میکشور عمدتآ در اقل یزراع یاراضاز  يا هبخش عمد

زان ین میساالنه است. عالوه بر ا یر و تعرق به مقدار بارندگین مناطق افزون بودن تبخیا هژیت ویخصوص

منجر  یطین شرایاست، حاکم بودن چن یش از حد متعارف جهانیدرصد ب 6ز یر و تعرق در کشور نیتبخ

ت یدودمح يدارا يها كمرغوب را به سمت خا يج خاکهایبه تجمع امالح در خاك شده و به تدر

 یطیط محیستم، هر گونه شرایدر هر اکوس ).1382ف آباد، یشر يدرید(حده یمسوق  ییایو قل يشور

تواند تنش در نظر گرفته شود  یگردد، م یکیل ژنتیکمتر از مقدار پتانس يد به حدیکه موجب کاهش تول

در  انالگوهاي پراکنش گیاه تعیین کننده عوامل ز مهمترینایطیمح يها.تنش ).1386دك، ی ی(رازق

از نقاط جهان به  ياریاست که دربس یطیمح يها تنشن یاز مهمتر یکی يشور .باشند می سطح جهان

 یر اراضیو درسا مطرح است يجد شکلمه خشک به صورت میمزارها و مناطق خشک و نیژه در دیو

و  یمشکل ساز شود (کوردال تواند یممد آناکار یت زراعیریومد ياریبآنامناسب يها مستیرشور با سیغ

 يریاهان پر بازده، به کارگین الزم است استفاده از گیبنابرا .)1997دگو، یتامسون وس ؛1997همکاران، 

رد. یقرار گ مورد توجهش یش از بی، بيکشاورز يها نهادهنه از یبه ي استفادهشرفته و یپ یات زراعیعمل

ن یاز ا، دهند یمل یرا تشک ییبخش مواد غذا نیتر عمدهم یستقر میغ م ویاهان گروه غالت به طور مستقیگ

به نظر  يار ضرورینها بسآد یش تولیدر جهت افزا يزین محصوالت، برنامه ریت ایبا توجه به اهم رو

محصوالت زراعی جهان بوده و  ترین مهم). گندم از 1380و همکاران،  یسروستان یرسد (طهماسبیم

عنوان ه دهد. در این مناطق کمبود آب ب خشک و نیمه خشک تشکیل می ر مناطقغذاي اصلی مردم را د

عامل اصلی و شوري خاك عامل ثانویه کاهش رشد گیاه و عملکرد دانه به شمار می رود (مانس و 

 ).2002همکاران، 
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 گندم.- 1- 1

وسیعی از شرایط اقلیمی و  ي در محدودهکه  است یغالتن یمهمتراز  (.Triticumaestivum L)گندم    

پراکندگی  ي زیاد با شرایط آب و هوایی مختلف، دامنه يدلیل سازگار شود و به یمناطق جغرافیایی تولید م

از چهار غله  ).1387، ی؛ جالل کمال1383، یگندم است (ارزان دیگر یزراع ي آن بیش از هر گونه

 یدر مناطق خشک جهان که بارندگ يا ور گستردهگندم و جو به ط یعنیمناطق معتدله تنها دو نوع آنها 

که بتوانند بدون  یاهانیمه خشک، انواع گیر مناطق نیمتغ یمیط اقلیشوند. در شرا یرا دارند کشت م یکاف

ن یا هاین گیبر گندم که مهمتر اند هک از آنها نتوانستی چیمحدود بوده و ه يکشت شوند تا حدود ياریآب

  . )1385، یکنند (کوچکدا یت پیعمناطق است ارج

  یاه شناسیگ - 2- 1

باشد(وزارت  یک ساله میو  Triticumو جنس  (Graminae) ره غالتیتک لپه از ت یاهیگندم گ   

 بلند روز گیاهان گروه جزء روز طول به واکنش لحاظ از ن گیاه خودگشن،یا ).1383، يکشاورز

؛ 1373 ؛ خدابنده،1987 ،1نیاست (ه شده جنس شناخته این از گونه 15 بر بالغ. شود می محسوب

ن)، یان (جنیو دانۀ آن از سه بخش رو باشد یموپس) ی(کار وة گندم از نوع گندمهی. م)1373 پورصالح،

تعداد است،  یته انیم يا ماشوره گندم ). ساقه1388، یفیل شده است (شریپوستۀ بذر و آندوسپرم تشک

رند. هر برگ از یگ یطور متناوب در طول ساقه قرار م ساقه خارج شده و به يها برگ از محل گره 7-5

 15 -20ن یل شده که بی، تشکباشد یمک و بلند که به منزلۀ پهنک یبار يا غهیدو قسمت غالف و ت

پهنا دارد. غالف که به منزلۀ دمبرگ است ساقه را در برگرفته و به  متر یسانت 5/0 -2درازا و  متر یسانت

ن برگ، برگ پرچم نام دارد ی). آخر1372؛ خدابنده،1371، یمیبخشد (کر یاستحکام مساقه 

). 2004چاردسون، ی؛ ر1374ربط، آ یمسنبلۀ دو جنسه است (کاظ يگندم دارا .)2004، 2چاردسونی(ر

لما  يها هر گل معموالً از دو گلومل بنام باشد یمگندم ناقص است چون فاقد کاسبرگ و گلبرگ  يها گل

شک گندم که متصل به لما یر ).2004چاردسون، یشده است (ر لیتشک یک مادگیو پالئا و سه پرچم و 

 يها دارا شکیکند. ر یفا میا یطیط مناسب و نامساعد محیرا در شرا یمهم یکیولوژیزیاست، نقش ف

 ییابت شده، نژادها. به تجربه ثدهند یمانجام  یباشند و عمل فتوسنتز را به خوب یکلروپالست و روزنه م

                                                
1- Heyen 
2- Richardson 
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در مناطق گرم و خشک،  یباشند به علت مقاومت بهتر در مقابل گرما و خشک یشک میر يکه دارا

ها بوجود  ر اندامیرتر از سایشک دیرکنند.   ید میشک تولیرا نسبت به انواع بدون ر يشتریعملکرد ب

ر یکه توسط سا یمقدار آبشتر و سهم آن از نظر یط خشک بیآن به شرا ين سازگارید، بنابرایآ یم

 یانیم يها قسمت از آن یده  ). گل1374اربط،  یکاظم( باشد یمرود، کمتر  ین میاه از بیگ يها اندام

 به يمحور يز داراین آن سنبله است. سنبله نیآذ گل يشود و دارا یم شروع) یانیم يها سنبلچه(سنبله 

 دهینام یفرع سنبله ایه سنبلچ ند،ا متصل اگر یمفصل هر در که ییها گل مجموع. است گزاك يفرمز

 ک جفت گلومی  هلیکه به وس شود یمل یا پنج گل تشکیدر هر سنبلچه دو ). 1371 ،یمیکر(شوند  یم

 یخارج شده و قسمت ها ماز گلو ها كباشند. بسا یباز م ها م، گلوی. معموالً در خالل گلدهاند هاحاطه شد

، ید (ارزانرسا دو درصد بیک یحدود به  یگرده افشان دگرگانه ممکن است وارد شده و یاز گرده ب

1383.(  

  ش و اصالح گندمیدایخچه پیتار - 3- 1

مزارع  از وسیعی سطح و بوده برخوردار خاصی اهمیت از همواره تاکنون شدن اهلی زمان از گندم

است  جهان مناطق از بسیاري در هم اي غله اهین گیا. است داده خوداختصاص به را کشاورزي

د آن یت تولیت جهان است و وضعی% جمع35ش از یب یاصل ي.گندم غذا)2007 وهمکاران،3رئوف(

گندم از گونه  یاه شناسیاز لحاظ گ ).2004، 4یو ل يدارد (دا یجامعه بستگ يداریم به پایبطور مستق

کروموزوم  یو هر گروه تعداد مشخص شود یمم یز تقسیاست که به سه گروه متما )Triticum(کوم یتیتر

گر ین محصوالت دیشتریگندم از ب یره را با خود دارند. ژن شناسیت یکیژنت يها یژگیدارد که تمام و

که  ید هستند و دو رشته کروموزوم دارند، در حالیپلوئیگندم د يها هاز گون یرا برخیدشوارتر است، ز

ا شش رشته کروموزم ید) یراپلوئد هستند و چهار کروموزم (تتیپلوئ یگر گندم پلید يها هاز گون ياریبس

  د) دارند. ی(هگزاپلوئ

ن یز در این یتک دانه زراع يها هستند و گندم یابانیو ب یدها که تنها در مناطق جنگلیپلوئید -1

 گروه قرار دارند.

                                                
1- Rauf 
2- Dai And Li 
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در  یزراع )durum(دوروم  )emer(إمر يها و گندم هستند یها که به حالت وحش دیتتراپلوئ -2

 ن گروه هستند.یا

 ند.شو یمدها که شامل گندم نان یهگزاپلوئ -3

ن ارقام یرات در بییتغ ی، منابع موجود نشان دهنده وجود برخيات فنولوژیدر ارتباط با خصوص

دوگانه، ظهور  یزودتر به مراحل برجستگ ییاید استرالیجد يها مست. به عنوان مثال گندآ یمید و قدیجد

دوگانه  ین برجستگیب يتر ید فاصله طوالنیند. ارقام جدشو یموارد  یدگیو رس ی، گلدهییسنبلچه انتها

سه با ارقام یرا در مقا یکوتاه یلوکرونید فاصله فین ارقام جدیدارند. همچن ییو ظهور سنبلچه انتها

ز طول دوره پر شدن دانه آ یمیسه با ارقام قدید گندم در مقایند. ارقام جدده یمز خود نشان آ یمیقد

ارقام  ير مراحل فنولوژییبر عدم تغ یمبن ير هستند. در نقطه مقابل گزارش هابرخوردا يتر یطوالن

ل یگر گزارش شده است. ارقام مختلف گندم از نظر طول کلئوپتین دیز توسط محققید گندم نیجد

ز طول ساقه و طول آ یمیپا بلند قد يها مسه با گندیمه پا کوتاه در مقاین يها ممتفاوت هستند، گند

اد یاد در نظر گرفته شود به احتمال زین ارقام اگر عمق کاشت زیبرخوردار بوده و در ا يکمترل یکلئوپت

  ).1992ئل، ی(ف شود یمف یسبز شدن آن ضع

گندم انجام  يبر رو یاصالح يا که کارهایشتر نقاط دنیرند که در بن اعتقاد دایاز محقق يتعداد

بهبود  يبرا يادیل زیم شده است. لذا پتانسانجا یزود گلده يم برایر مستقینش غیک گزیدادهاند 

و  یشین مرحله رویاه بیم نمو گین باورند که تسهیوجود ندارد. آنها بر ا یق زود گلدهیعملکرد از طر

ن راستا ی). در ا1991ار، یسادانا و نابر عملکرد گندم داشته باشد ( یتواند اثرات قابل توجه یم یشیزا

تا گرده  ین ساقه دهیل شدن ساقه (فاصله بین طول طویکردند که ب) گزارش 2007رالس و اسالفر (یم

ل شدن ساقه حساس ینکه فاز طویوجود دارد. با توجه با ا یکیار نزدی) و عملکرد دانه ارتباط بسیافشان

ن ی. بنابراشود یمش تعداد دانه یبارور و افزا يها هش گلچیافزا موجبن فاز یا هتوسعو ود است یبه فتوپر

 ش عملکرد دانه شود.یافزا موجبن مرحله یتر کردن ا ین وجود دارد که اصالح نباتات با طوالنن امکایا
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  بندي گندم طبقه - 4- 1

شنـاسی و ژنتیکی تقسیم بندي  توان بر حسب خصوصیات زراعی، گیاه به طـور کلی گنـدم را مـی   

ها شامل  سرماي زمستانه گندمکرد. بر پایه خصوصیات زراعی و بر مبناي تیپ رشد و بر حسب نیاز به 

شناسی و مطابق  شوند. بر مبناي گیاه پاییزه یا اختیاري می- هاي پاییزه، بهاره و بهاره سه گروه گندم

بندي   دار و بدون پوشینه گروه هاي بوته و صفات ظاهري سنبله، گندم به دو گروه پوشش ویژگی

دي ژنتیکی که بر اساس تعداد کروموزوم انجام بن ). همچنین بر مبناي طبقه1370مرادي،  شوند (شاه می

) و هگزاپلوئید x4=n2=28)، تتراپلوئید (x2=n2=14هاي گندم در سه گروه دیپلوئید ( گیرد، گونه می

)42=x6=n21379؛ محمدي، 1370، يمراد گیرند (شاه ) جاي می.( 

  رشد گندم يمناسب برا خاك - 5- 1

زان عملکرد گندم در یرشد گندم مناسب است. م ياخوب، بر یق با زهکشیعم یو رس یخاك شن

شتر است. چون یبباشد ز بافت یر يریدرشت بافت و بخش ز یکه بخش سطح ییها كم در خایط دیشرا

گندم  یط آبی، در شرایتر در خود نگه دارند. ول یقادرند تا آب را بهتر و به مدت طوالن ها كل خاین قبیا

  .)1373رد (خدابنده یگ یمبافت خاك قرار ن تأثیراد تحت یز

  نیپروتئ - 6- 1

ت در چهار گروه یئن دانه گندم از نظر حاللین است. پروتیدرصد پرئتئ 18تا  7 يدانه گندم حاو

ن ین و گلوتنیادی). دو گروه گل1980تز و وال، یرد (بیگ یمن قرار ین و گلوتنیادین، گلین، گلوبولیآلبوم

 ها نی). آلبوم1376، يو شاه نجات بوشهر یشانیآندوسپرم هستند (عبد م يا هریذخ يها نیپروتئ نیتر مهم

ک، یلیدر الکل ات ها  نیادیکه گل یدر محلول نمک طعام قابل حل هستند. در حال ها نیدر آب و گلوبول

). 1996(وگلس و همکاران،  شود یممرکاپتواتانول حل  مانده در یک و بخش باقید استیدر اس ها نیگلوتن

ن ین و گلوتنیادیاز گل یبیبه نام گلوتن است که ترک يا هژین ویشتر گندم به علت داشتن پروتئیبت یاهم

زان گلوتن یموجود در دانه است. م يها نیاز پروتئ یکیگلوتن ). 1386رزا، یبخش و پورمیاست (تاج

ند. ک یمن ییت آن را تعیزان گلوتن گندم مرغوبیموجود بر حسب نوع و نژاد گندم متفاوت است. م

شتر یب ها نه نان از آیل، ارزش تهین دلیدارند و به هم يشتریزه گلوتن بییقرمز سخت بهاره و پا يها مگند

ت گلوتن یفیز مرغوب ترند. کین ییگلوتن هستند، از لحاظ نانوا يشتریمقدار ب يکه دارا ییها ماست. گند
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 یدارد، ول ییط آب و هوایبه شرا یفراوان یزان گلوتن گندم بستگیت آن شود. مین کمیتواند جانش ینم

ن (محلول در باز یش داد. گلوتن از دو بخش گلوتنیت آن را افزایتوان کم یبه کمک اصالح بذر گندم م

ر یخم ین عامل چسبندگیل شده است که گلوتنی) تشکيقو ين (محلول در الکل تا حدیادیف) و گلیضع

و  ها نیآلبوم یعنی يا هریر ذخیغ يها نیر است. پروتئیته (کشش) خمیسین عامل االستیادیو گل

ن ین و گلوتنیادیاهک و پوسته دانه وجود دارند. مجوعه گلوتن که شامل گلی، اغلب در گها نیگلوبول

ن) یدرصد گلوتن 50ن و یادیدرصد گل 30درصد ( 80. گلوتن شود یمساخته  یوپالسماند هاست در شبک

سازنده آن به مجموعه  ين طور که ذکر شد، گلوتن و اجزاد و هماده یمل ین آندوسپرم را تشکیاز پروتئ

، يو شاه نجات بوشهر یشانیعبدم ؛1372، یتعلق دارند (گرام ها نیپروالم یعنی ها نیبزرگ از پروتئ

 يها نین و پروتئیسیتیالز، تریالز و بتا آمیآم يها هگر شامل مهارکنندید يدیپپت ین گروه پلی). چند1376

ژه یفا کنند. به ویرا ا يا هرین ذخیتوانند نقش پروتئ یز میدر آندوسپرم ن یچربوند دهنده ذرات یپ

ر و ین مخلوط کردن خمیدر ح يت فاز گازیتوانند در تثب یها که م یوند دهنده چربیپ يها نیپروتئ

محلول در  يها نی، شامل پروتئها نین پروتئیر نان نقش داشته باشند. چند نوع از ایت خمین تثبیهمچن

ن و یستئیاز س یغن يها نیکه جزو پروتئ ها نیندولین پوروایبوده و همچن ها نیونیو ت ها نیگونیکلروفورم، ل

 ).1997سر، یند (مولر و وشو یممحسوب  ها نین نوع پروتئید ها هستند، از ایپین لیوند بیموثر بر پ

  pHو  دما - 7- 1

ش دما ینکه سرعت نمو با افزایند. نخست اده یمقرار  تأثیررا از دو جنبه تحت  گندمدما نمو 

ن یط بیاز شرا ياریان شده است. در بسیب یمیآنز يت هایش فعالین امر افزایابد. علت ای یمش یافزا

در  يرینکه گندم با قرار گیگزارش شده است. نکته دوم ا یک رابطه خطی يش دما و سرعت نمویافزا

باشد،  یگراد میدرجه سانت 4- 2) گندم یکیولوژیزیه (صفر فیپا يشوند. دما.یزه مین ورنالییپا يدماها

-10گراد و حداکثر یسانت درجه 1-4) يون (بهاره سازیزاسیورنال انجام يبرا یین محدوه دمایمناسب تر

ارقام  یزن جوانه)، واکنش 2012چالکو و همکاران (ی). م2002ان شده است (گنزالز و سالفر، یدرجه ب 6

جه گرفتند که یو نت یبررس 8تا  3را در محدوده  pHدرجه) و  30و  20، 15مختلف گندم به دما (

زان تحرك ین میرد و کم تریپذ یصورت م یزن جوانهسه روز اول  یط ینیر پروتئیحداکثر تحرك ذخا

 گزارش کردند. 5/5برابر  pHگراد و در یدرجه سانت 20 ير در دماین ذخایا



15 
 

  یطیمح ياه تنش - 8- 1

 یستیاز عوامل ز یبیا ترکیک ی تأثیراست که از  یکیولوژیزیف يندهایفرآ ير عادیجه روند غیتنش نت

موجود زنده نامناسب باشد تنش  يکه بطور بالقوه برا یطیشوند، هر عامل مح یحاصل م یطیو مح

رزنده) همواره از ی(اعم از زنده و غ یطیمختلف مح يها تنش). 1374ا، یشود (سرمدن یده مینام یطیمح

ل عملکرد محصوالت یدن به پتانسیرس یو مانع اصل ید محصوالت زراعیکاهش دهنده تول یعوامل اصل

همواره مورد  يدگاه به نژادین تنش ها از دیا  هب یزراع يها هتیمقاومت وارن رو یاز ا ،اند همختلف بود

  ).1387، يتوجه بوده است (مراد

 يشور - 9- 1

 براي غذا تولید که باشد می کشاورزي عرصه در محیطی هاي چالش ترین مهم از یکی شوري امروزه

 فاجعه یک عنوان به آن از منابع بسیاري از در که جایی تا است؛ کرده مواجه جدي تهدیدهاي با را انسان

 است، گسترش حال در مختلف دالیله ب که طبیعی شوري از صرفنظر. ندکن میعظیم یاد  بحران و

 حال در .است بخشیده بیشتري سرعت را روند این طبیعی منابع با برخورد در بشر نامناسب مدیریت

 نظر در جزه ب این که دکن می تهدید مستقیم به طور را جهان اراضی درصد 7 حدود شوري حاضر،

 40 از بیش و جهان کشت اراضی قابل از درصد 20 حداقل. باشد می ها خاك در ثانویه شدن شور گرفتن

 اراضی شکل به این اراضی يایاح. ندباش می شوري تأثیر تحت مختلف هاي شدت در آبی اراضی درصد

 چنین در گیاه و خاك متقابل ارتباط زمینه در گسترده مطالعات به نیاز و دارد باالیی اهمیت کشت قابل

  ).2008تا و همکاران،یمر(دارد  هایی زیستگاه

 .شود یمحل شده درخاك (محلول در خاك) و آب گفته  یمعدن يها کبه غلظت نم يشور

 يها كمهم در خا يها نویهستند. از کات ها نویو آن ها نویاز کات یحل شده شامل مخلوط یمعدن يها کنم

ترات و کربنات یسولفات، ند، یکلربه مهم  يها ونیم، واز آنیپتاس م ویزیم، منیم، کلسیتوان به سد یشور م

ل یت عناصر، اختالل در جذب عناصر و کاهش پتانسیق سمیاز طر يشور ).2002، یاشاره کرد (تانج

ک یارقام  یاهان و حتین گیذارد، اگر چه در بگ یم تأثیر یاهان زراعیاهچه گیو رشد گ یزن جوانهآب بر 

واکنش  ی). منحن1999تنوع وجود دارد (رحمان و همکاران،  ياز لحاظ واکنش به شور یگونه زراع

 يش شوری، افزاین منحنیاول ا ي هکه در مرحل ياست، به طور يا هبه صورت دو تک يشوراهان به یگ
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ابد ی یمکاهش  یزان رشد به صورت خطیم يش شوریدوم با افزا ي هدر مرحل یبر رشد ندارد، ول تأثیري

ن یشترین معتقدند بیاز محقق ی). بعض2002؛ مارکوم، 1994؛ شانون و همکاران، 1990(مس، 

) نشان 1948وارد (ی، هاشود یماهچه مشاهده یگ يو ابتدا یزن جوانهبه هنگام  ياه به شوریت گیحساس

 يبا مراحل رشد بعد یمثبت یشه همبستگیبذر هم یزن جوانه ي هداد که تحمل به نمک در طول مرحل

  ر است:یاهان به صورت زیبر رشد گ يشور ين اثر هایندارد. مهتر

 ذورکنواخت بیر یکند و غ یزن جوانه-1

 اهیو خشک شدن گ ی، پژمردگیکیولوژیزیف یخشک-2

 کوتاه يها هو شاخ ها هکوچک، ساق يها برگرشد محدود، -3

 کم و بذور کوچک يکم، بارور يگل ها-4

  ). 2003(استربان،  وردآ یمن ییت، عملکرد را پاین موارد در نهایا ي ههم-5

   يتنش شور - 10- 1

شه یط ریدر مح یقابل حل و عناصر معدن يها کنم ي هاندازش از یعبارت از حضور ب يتنش شور  

 یعیو رشد و نمو طب شود یماز محلول خاك  یاه در جذب آب کافیگ ییاست که منجر به کاهش توانا

  ).1388، يند (فرهودک یماه را دچار اختالل یگ

  يت توجه به تنش شوریاهم - 11- 1

ش از یمه خشک است. بین ها و عوامل خسارت زا در مناطق خشک و ین نگرانیاز مهمتر يشور

ن یا هک) کیشور وسد يها كقرار دارند (شامل خا يشور تأثیرجهان تحت  یون هکتار از اراضیلیم 800

تواند به  یشور م يها كش خایدای). پ2008و، ئاست (فایدن یدرصد از اراض 6ش از یمقدار معادل ب

 يت هایاد و فعالیر زیهمراه با تبخ یکشت آب ي هتوسع ي ها به واسطیاتفاق افتاده باشد و  یعیصورت طب

و  یاهان عالیگ ي ههم يبرا يز مغذید به عنوان ریون کلریجاد شده باشد. با وجود ضرورت یا يبشر

  نید زمتوان ی، تجمع نمک م4c يها هاز گون یت و برخیلوفها ناهایگ يبرا يم به عنوان عنصر ضروریسد

اهان را کاهش داده، یگ یل کرده، تنوع محلیتبد يکشاورز ينامطلوب برا یطیقابل کشت را به مح يها
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شتر یشود. ب ير متحمل به شوریاهان غیت در گیاهان را محدود کند و منجر به سمیر گیرشد و تکث

ش یرود که افزا یانتظار م ).2004 حساس هستند (توران و همکاران، ينسبت به شور یاهان زراعیگ

قابل  یدرصد از اراض 25داشته باشند و منجر به کاهش  یرا در پ یمخرب جهان يشور، اثرها یاراض

د (مهاجان یدرصد خواهد رس 50به  يالدیم 21ن مقدار تا اواسط قرن یا هنده شود کیسال آ 25کشت در 

اهان یدر گ يتنش شور از یعمده ناش ياز محققان، خسارت ها یدگاه برخی. از د)2005و توتجا، 

، کاهش شدت فتوسنتز، يفتوسنتز يها میت آنزی، کاهش فعالیسلول يغشا يداریشامل کاهش پا یزراع

ت کاهش یو در نها ها برگم در یون سدیبرگ، تجمع  ي هو کاهش توسع یکاهش تورژسانس سلول

ر پنبه و ینظ یاهان زراعیم شدت فتوسنتز را در گید سدی). کلر1388، يباشد (فرهود یعملکرد دانه م

ست؛ یون نیالسیاز فسفور یل بازدارندگیبه دل ياز تنش شور ید. کاهش فتوسنتز ناشده یما کاهش یلوب

مواد حد  یموجب انباشتگ يند، تنش شورک یمک یرا تحر يا هون چرخیالسیم فسفرید سدیرا کلریز

الز را یکربوکس PEPم یت آنزیفعالد کربن و یاکس يت دیزان تثبیز میکوالت شده و نیر گلیواسط مس

 ).1994س و همکاران، ید (فرانکوده یمکاهش 

  اهیگعملکرد بر  يشور تأثیر - 12- 1

ت فراوان ید حداکثر، اهمیخاك از نقطه نظر تول يزیو حاصلخ يشور، اثر متقابل شور يها كخا در

، عملکرد يش شوریخاك، با افزا يزیاز حاصلخ یپژوهش ها نشان داده است که در سطح مشخص. دارد

، یی(هما رددگ یمش محصول یمصرف کود منجر به افزا ن،یمع يک شوریکن در یابد، لی.یهش مکا

 یولاه است. یب توسط گآت جذب یو کاهش قابل ي). حالت اول مربوط به باال رفتن فشار اسمز1381

 يکه افزودن کود ها حتمال دارداست، یسم واکنش چندان شناخته شده نیدر حالت دوم هرچند که مکان

در محلول  ییایمیش یدگرگون یشور موجب بروز نوع يها ك(پرمصرف و کم مصرف) در خا ییایمیش

ردد. در گ یم یش عملکرد منتهی، که سرانجام به افزاشود  یماه یگ ییایمیب شین ترکآخاك و به دنبال 

عملکرد کاهش  بوده و یاه منفیواکنش گ، يفشار اسمز یباالتر به جهت باال رفتن تجمع يها يشور

با کاهش طول دوره رشد رویشی و زایشی گندم موجب زودرسی آن  ي. شور)1381، ییابد (همای یم

مز، یبر رشد و تولید ماده خشک اثر می گذارد (مانس و ج داري  معنیبطور  می شود، که این کاهش

  ه را در گندم از یه و ثانویاول يها هپنج بخش عمده از يد که تنش شورده یم). پژوهش ها نشان 2002
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