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 چکیده

 در را بادام  ۀریش و برگ غذایی عناصر غلظت و رشدی خصوصیات پیوندک، و پایه ترکیب

 و رشدی خصوصیات بر آب شوری آثار ،پژوهش این در .دده می قرار ثیرأت تحت شوری، شرایط

 های ژنوتیپ شد. بررسی بادام ارقام و ها ژنوتیپ از تعدادی  ۀریش و برگ غذایی عناصر غلظت

 GF677 ۀپای و GF677 ۀپای روی شده پیوند 25-1 و A200 پاریل، نان مامایی، شامل شده مطالعه 

 نتایج بودند. نمک لیتر در گرم 1/4 و 2/3 ،4/2 ،2/1 ،0 شامل آبیاری آب شوری و نشده( )پیوند

 درصد و تولیدی برگ تعداد پیوندک، ارتفاع پیوندک، قطر شوری، شدت افزایش با داد نشان

 یافت. افزایش یافته ریزش و نکروزه های برگ درصد مقابل، در و یافت کاهش سبز های برگ

 پتاسیم، به سدیم نسبت سدیم، و کلر مقدار بیشترین شده، مطالعه های ژنوتیپ تمامی در  همچنین

 در مس و فسفر منیزیم، کلسیم، مقدار کمترین و فسفر به سدیم منیزیم، به سدیم کلسیم، به سدیم

 شد. مشاهده متر، بر زیمنس دسی 1/3 شوری در ریشه، در آهن غلظت کمترین و ریشه و  برگ

 های نسبت کمترین سدیم، و کلر رمقدا کمترین دارای شوری، سطوح تمامی در 25-1 ژنوتیپ

 در توانست ،ژنوتیپ این بود. فسفر به سدیم و منیزیم به سدیم کلسیم، به سدیم پتاسیم، به سدیم

 در قسمت 52/3) مس درصد(، 13/1) پتاسیم افزایش طریق از متر، بر زیمنس دسی 3/7 شوری

 از بیشتری مقدار به لیون(،می در قسمت 10/22) روی و میلیون( در قسمت 41/27) آهن میلیون(،

 رقم و 25-1 ژنوتیپ  مجموع در کند. مقابله سدیم مخرب آثار با شده، مطالعه های ژنوتیپ سایر

 شدند. داده تشخیص شوری به رقم ترین حساس و یپژنوت ترین متحمل ترتیب، به مامایی

 

 رقم مصرف، کم عناصر پرمصرف، عناصر شوری، تنش ،GF677 ۀپای بادام، :کلیدی هایواژه

 .25-1 ژنوتیپ مامایی،

 

 مقدمه

 این از و است شور زمین ةكر كل مساحت از درصد 4

 آبیاري اراضي ءجز كه هكتار میلیون 64 حدود مقدار،

 از برخي(. Munns, 1993) شورند روند، مي شمار به

 ها آن در محصول تولید كه شورند قدري به اراضي

 تجمع دلیل به اراضي از بسیاري در و نیست اقتصادي

 ;Tanji, 1990) ندارد وجود سالیانه كشت امكان نمك،

Munns, 1993). و خشك نواحي در بیشتر ،شوري 
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 براي كافي حد به بارندگي كه مناطقي و خشك نیمه

 نیست، كافي ریشه ۀناحی از ها نمك شويو شست

 حدود . (Epstein & Rains, 1987) است ساز مشكل

 قرار آسیا ةقار در دنیا رشو هاي خاك مساحت سوم یك

 مساحت كل از درصد 42 حدود (.Munns, 1993) دارد

 و آیش و كشت صورت به هكتار( میلیون 43) ایران

 گفته و شود مي استفاده كشاورزي تولیدات منظور به

 كشت زیر سطح این درصد 40 به نزدیك كه شود مي

 و بودن  قلیایي ،شوري مشكل با مختلف درجات به

 راستاي در زیادي هاي تالش .سترو هروب ودنب غرقابي

 ترین مهم ۀجمل از كه است گرفته انجام شوري با مقابله

  شوري به مقاوم ارقام و ها پایه ۀتوسع به توان مي ها آن

 كه اند داده نشان متعددي هاي پژوهش كرد. اشاره

 دار ههست ةمیو درختان بیشتر شوري به تحمل ۀآستان

 است پایین شوري نشت به نسبت بادام مثل

 بر زیمنس دسي 4/4 الكتریكي هدایت تا كه طوري هب

 ،شود نمي مشاهده ها آن عملكرد در يكاهش متر

 به متر، بر زیمنس دسي 8/2 شوري در كه حالي در

 میزان به متر بر زیمنس دسي 4/6 و ،درصد 24 میزان

 تا متر بر زیمنس دسي 4 در سرانجام و درصد 40

 شود مي كاسته آن عملكرد زا درصد 400 میزان

(Hassan & El-Azayem, 1990; Maas & Hoffman, 

1977; Ottman & Byrne, 1988.) هاي پژوهش در 

 هاي پایه تحمل میزان بررسي ۀزمین در شده انجام

 است شده مشخص شوري تنش به نسبت بادام مختلف

 ۀپای كه حالي در ،است شوري به متحمل GF677 ۀپای كه

 حساسیت ،[P.persica X P. davidiana] نماگارد

 .(Montaium et al., 1994) دارد شوري به باالیي

 شوري مختلف سطوح به نسبت GF677 ۀپای تحمل

 است داده نشان و  شده بررسي سدیم كلرید از حاصل

 كه طوري هب است متحمل شوري به نسبت پایه این كه

 ار متر( بر زیمنس دسي 4/4) موالر میلي 40 تا شوري

  همچنین (.Rahemi et al., 2008) كند مي تحمل

 مكانیسم طریق از GF677 ۀپای كه است شده گزارش

 به سدیم انتقال یا و جذب در محدودیت ایجاد تدافعي

 از مناسبي سطح حفظ نیز و هوایي هاي قسمت

 در سدیم كلرید نمك به نسبت باالتري تحمل پتاسیم،

 رقم بین ید)هیبر 4تووانو بذري ۀپای با مقایسه

 شرایط در 3ژنكو رقو و 2تونو افشان خودگرده

 شوري تواند مي و است داشته شده( كنترل افشاني گرده

 نیز را متر( بر زیمنس دسي 2/4) موالر میلي 40 تا

 به توجه با بنابراین، .(Oreie et al., 2009) كند تحمل

 یك منزلۀ  هب توان مي پایه این از موجود، هاي گزارش

 متوسط شوري با مناطقي براي شوري به تحملم ۀپای

  د.كر استفاده

 كه دهد مي نشان ه،شد  انجام هاي پژوهش

 تنه، قطر طولي، رشد جمله  از بادام رشدي هاي شاخص

 افزایش با ها ریشه گسترش ةحوز و ها برگ ضخامت

 و رشد كاهش این علت كه یابند مي كاهش شوري،

 پتانسیل و ولمحل هاي نمك كل غلظت به را عملكرد

 ,.Rahemi et al) اند داده نسبت خاك محلول اسمزي

2008; Munns & Tester, 2008.) در كه مطالعاتي 

 لیتر در گرم 4/3 و 8/4 ،0 شوري سطوح تأثیر مورد

 است، شده انجام بادام مختلف ارقام روي سدیم كلرید

 به متفاوتي واكنش بادام ارقام كه است داده نشان

 Noitsakis et) دهند مي نشان ريشو مختلف سطوح

al., 1997.) 6 در آبیاري آب شوري اثر پژوهشي در 

 خصوصیات بر متر بر زیمنس دسي 44 و 8 ،6 ،0 سطح

 ۀپای روي كه بادام دیرگل ارقام برخي مورفولوژي

GF677 شد مشخص و شدند بررسي بودند شده پیوند 

 گیاهان رشدي هاي شاخص شوري، سطح افزایش با كه

 رشد میزان كمترین و یابند مي كاهش داري امعن طور به

 44 و 8 شوري سطوح در برگ شدن نكروزه درصد و

 و اسكندر آراز، ارقام در ترتیب به متر بر زیمنس دسي

 ترتیب به برگ شدن نكروزه درصد بیشترین و 6پاریل نان

 Bay) شد مشاهده آذر و سهند منقا، هاي رقم در

bordi, 2013.) باغي هاي رقم شوري به لتحم ۀمقایس 

 افزایش با كه است داده نشان نیز بادام وحشي و

 برگ ۀحاشی در سوختگي ۀنشان ،شوري سطوح

 در رونده پیش حالت با و ظاهر تدریج به باغي هاي بادام

                                                                               
1  . Touvano 

2  . Touno 

3  . Genco 

4  . Non Pareil 
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 كامل ریزش نهایت در و پژمردگي سبب زمان، طول

 چنین وحشي هاي بادام كه حالي در شود، مي ها آن

 بروز (.Rahmani et al., 2003) ندادند بروز عالئمي

 باغي هاي گونه هاي برگ در اي حاشیه سوختگي

 و آب نسبي محتواي كاهش به ،شوري به حساس

 قبیل از يسمّ عناصر و ها یون تجمع و ،اسمزي پتانسیل

 ,.Karakas et al) است شده داده نسبت سدیم و كلر

2000.)  

 ريشو تحمل راستاي در مختلفي هاي مكانیسم

 توزیع به توان مي ها آن ۀجمل از كه دارند وجود

 سلول، هاي واكوئل داخل نمكي هاي یون یكنواخت

 داخل اسمزي ةكنند متعادل هاي متابولیت تجمع

 توسط سدیم یا كلر جذب كاهش قابلیت سیتوپالسم،

 هاي قسمت به سدیم یا كلر انتقال عدم و ها ریشه

 در (.Mohajan & Toteja, 2005) كرد اشاره هوایي

 تحت مختلف گیاهان روي شده انجام هاي پژوهش

 ،سدیم كه است شده داده نشان شوري تنش شرایط

 ،سلولي هاي غشا تخریب ،اسمزي تعادل عدم سبب

 ها سلول شدن بزرگ و تقسیم از جلوگیري ،رشد كاهش

 و باز ،اسمزي تعادل حفظ در پتاسیم ولي  ،شود مي

 ها آنزیم از تعدادي يساز فعال و ها روزنه شدن بسته

 ;Szczerba et al., 2008) است ثرؤم كیناز پیروات نظیر

 به را پتاسبم جذب انتخابي صورت به گیاه (.2009

 بودن بیشتر صورت در ولي ،دهد مي ترجیح سدیم

 در پتاسیم كمبود ،خاك محلول در سدیم یون غلظت

 اثر (.Mohajan & Toteja, 2005) است قطعي گیاه

 40 ،0 غلظت سه در سدیم كلرید از ناشي يشور تیمار

 دو در غذایي عناصر غلظت بر لیتر در مول میلي 400 و

 افزایش با كه شد گزارش و بررسي تووانو و GF677 ۀپای

 و كاهش فسفر نیتروژن، پتاسیم، غلظت شوري غلظت

 یافت افزایش شاهد به تبنس كلر و سدیم غلظت

(Oreie et al., 2009). بر كلریدسدیم ريشو تیمار اثر 

 محیط در تلخ بادام در غذایي عناصر جذب میزان

 با كه دش گزارش و بررسي نیز اي شیشه درون كشت

 پتاسیم، فسفر، نیتروژن، غلظت شوري، سطوح افزایش

 روي، عناصر غلظت و كاهش آهن و منیزیم كلسیم،

 دادند نشان افزایش  كلر و سدیم بر، منگنز، مس،

(Shibli et al., 2003.) آبیاري آب شوري هاي تیمار اثر 

 و تونو سهند، )آذر، بادام رقم 6 هاي دانهال بر

 افزایش با كه است شده گزارش و بررسي پاریل( نان

 به سدیم نسبت و كلر سدیم، مقدار شوري، سطح

 افزایش داري امعن طور به رقم چهار هر ۀساق در پتاسیم

 مربوط بتنس این میزان كمترین كه طوري هب ،كرد پیدا

 و سدیم كمتر انتقال ةدهند نشان كه بود سهند رقم به

 هب پتاسیم زیاد مقدار انتقال و ساقه به ریشه از كلر

 ,.Gerigorian et al) است رقم این هوایي بخش

 رشد بر سدیم كلرید شوري تنش اثر بررسي با (.2002

 و 4السانتا فرنگي توت رقم دو ةمیو تولید و رویشي

 با رقم دو هر در كلر یون غلظت كه شد گزارش 2كرونا

 افزایش داريامعن طور به ،شوري تنش شدت افزایش

 اتالسان رقم به مربوط یون این غلظت بیشترین و یافت

 طوقه و ها ریشه در بیشتر كرونا رقم در كلر یون بود.

 در كلر غلظت بیشترین السانتا رقم در ولي ،شد ذخیره

 قادر كورونا رقم ،كلي طور به و داشت وجود ها دمبرگ

 در السانتا رقم به نسبت را بیشتري كلر درصد 33 بود

 هاي برگ در كلر غلظت و كند انباشته خود هاي ریشه

 یون خالف بر كلر یون بود. نتااالس رقم از كمتر آن

 واقع  در و یابد مي انتقال گیاه هاي برگ به سریعاً سدیم

 از لوگیريج علت به شوري به كرونا رقم بیشتر تحمل

 ,.Saied et al) است گیاه هاي برگ به یون این انتقال

 بر سدیم كلرید شوري تنش اثر بررسي با (.2005

 شد، معلوم زیتون رقم پنج غذایي عناصر وضعیت

 ،نداشت فسفر و نیتروژن غلظت بر داري امعن اثر شوري

 رب پتاسیم، و كلسیم منیزیم، هاي كاتیون غلظت ولي

 بیشتر ریشه در كاهش این كه افتی كاهش شوري اثر

 در كلر و سدیم هاي یون میزان بود. هوایي هاي اندام از

 هوایي اندام به ها آن ورود از و یافت افزایش ریشه

 این انتقال عدم میزان كه طوري هب شد، جلوگیري

 Rezaie) داشت رقم به بستگي هوایي بخش به عناصر

et al., 2006). شوري تنش اثر پژوهشي در 

 40 و 60 ،20 )شاهد(، 0 سطح 6 در سدیم كلرید

 دو هاي برگ غذایي عناصر غلظت بر لیتر بر مول میلي

 روي كه ناول گتنینشاو پرتقال و كلمانتین نارنگي رقم

 شد گزارش و بررسي بودند، شده پیوند كلئوپاترا ۀپای

                                                                               
1  . Elsanta 

2  . Corona 
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 پرتقال هاي برگ در سدیم و كلر تجمع میزان كه

 & Banuls) بود بیشتر داريانمع طور به ناول واشینگتن

Primo, 1995.) عناصر غلظت دیگري، پژوهش در 

 و ’Bigarreau Burlat‘ گیالس رقم دو در غذایي

‘Tragana Edessis’ مازارد ۀپای روي بر شده پیوند، 

 40 و 24 ،0) سدیم كلرید شوري تنش شرایط تحت

 افزایش با كه دش گزارش و بررسي لیتر( در مول میلي

 وسطي باالیي، هاي برگ در سدیم غلظت وريش میزان

 یافت افزایش رقم دو هر در در گیاهان ةشاخسار و

 ’Bigarreau Burlat‘ رقم در افزایش میزان كه طوري هب

 از باالتري سطح  ’Tragana Edessis‘ رقم بود. بیشتر

 گزارش صفات سایر بررسي به توجه با .داشت پتاسیم

 شوري به نسبت تريبیش تحمل  رقم این كه بود شده

 (.Papadakis et al., 2007) دارد

 هاي راه از یكي شده، انجام مطالعات به توجه با

 تنش به نسبت مختلف ارقام تحمل میزان به بردن پي

 وضعیت و رشدي خصوصیات بررسي طریق از شوري

 بنابراین، .ستها آن هاي ریشه و برگ در غذایي عناصر

 بر شوري نشت اثر بررسي هدف با پژوهش این

 و ماكرو غذایي عناصر غلظت و رشدي خصوصیات

 و GF677 ۀپای روي شده پیوند ارقام هاي برگ در میكرو

 عناصر غلظت بر پیوندي رقم نوع و شوري تنش اثر

 ترین متحمل انتخاب و GF677 ۀپای هاي ریشه در غذایي

 شد. انجام شوري به پیوندك و پایه تركیب

 

 ها روش و مواد

 عناصر غلظت بر شوري تنش اثر ،وهشپژ این در

 و ها ژنوتیپ از تعدادي هاي ریشه و برگ در غذایي

 طرح قالب در فاكتوریل آزمایشي صورت به بادام ارقام

 آبیاري آب شوري و ژنوتیپ فاكتور دو با تصادفي كامالً

 در 4332 سال در تكرار سه با سطح( 4 در یك )هر

 شد. بررسي رجك بذر و نهال ۀسسؤم تحقیقاتي ۀگلخان

 A200 پاریل، نان مامایي، شامل شده مطالعه هاي ژنوتیپ

 GF677 ۀپای و GF677 ۀپای روي شده پیوند 25-1 و

 ،6/2 ،2/4 ،0شامل آبیاري آب شوري و نشده( )پیوند

 ترتیب به )كه طبیعي نمك لیتر در گرم 8/6 و 4/3

 8/3 و 3/4 ،3/6 ،4/2 ،4/0 برابر الكتریكي هدایت

 انجام منظور به بودند. داشتند(، متر بر زیمنس دسي

 ماه اسفند اواخر در GF677 هاي پایه ابتدا ،پژوهش این

 لوم بافت با خاكي حاوي كیلویي 24 هاي گلدان داخل 

 20 و سیلت درصد 36 شن، درصد 64 از متشكل

 هاي ژنوتیپ سپس .(4 جدول) شدند كاشته رس درصد

 خردادماه تداياب در شكمي پیوند از استفاده با مورد

 ها پیوندك كافي رشد از پس و شدند پیوند ها آن روي

 شوري تیمارهاي اعمال پیوند(، عمل از پس ماه )دو

 افتی ادامه هفته(، 43) ماه سه مدت به و شد آغاز

 تیمار آغاز در شده مطالعه هاي ژنوتیپ )مشخصات

  .است( آمده 6 جدول در شوري

 هاي نمك زا شوري، تیمارهاي اعمال منظور به

  قم استان نمك ۀدریاچ از شده آوري جمع طبیعي

 است. شده ارائه 2 جدول در آن تركیب كه شد استفاده

 پالسمولیز، و ناگهاني شوك ایجاد از اجتناب منظور به

 بدین .گرفت انجام تدریجي صورت به ها نمك افزودن

 آبیاري لیتر، در گرم 6/2 تیمار با گیاهان ابتدا منظور،

 8/6 و 4/3 غلظت با شوري تیمار اعمال براي و شدند

 پس روز 4/3) دوم ۀمرتب در گیاهان، روي لیتر در گرم

 لیتر در گرم 4/3 تیمار با شوري(، تیمار اعمال آغاز از

 قرار كه گیاهاني سوم ۀمرتب در  نهایت در شدند. آبیاري

 این با شوند، تیمار نمك لیتر در گرم 8/6 تیمار با بود

 نتیجه در و شدند آبیاري آب، در موجود كنم از غلظت

 به شوري، تیمار اعمال آغاز از پس هفته یك مدت در

 ها گلدان خاك رطوبت میزان شد. رسانده نهایي غلظت

 گیاهان انتقال از قبل (،FC) مزرعه ظرفیت سطح در

 F1 )مدل فشار ۀصفح دستگاه كمك به گلدان، به

 تعیین (4آمریكا كشور خاك رطوبت تجهیزات شركت

 و ها آن وزن تغییرات به توجه با ها گلدان آبیاري شد.

 گلدان هر به و شد انجام آبشویي، نیاز گرفتن نظر در

 از آب لیتر 330/4 شوري، تنش اعمال از بار هر در

 ةدور طي كه طوري هب شد. اضافه نظر، مورد تیمار

 لیتر، در گرم 2/4 و شاهد تیمارهاي روز(، 34) آزمایش

 تیمار و مرتبه 43 لیتر، در گرم 6/2تیمار ،مرتبه 20

 شدند. اعمال مرتبه، 44 تیمار، لیتر در گرم 8/6 و 4/3

 گرم 8/6 و 4/3 سطوح در آبیاري كمتر دفعات تعداد

 كاهش و گیاهان رشد سرعت كاهش دلیل به لیتر در

                                                                               
1  . Soil moisture equipment corporation 
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 نمك وجود و طرف یك از ها آن توسط تعرق و تبخیر

 سبب شرایط این .بود ها گلدان این خاك در بیشتر

 بین زمان ۀفاصل و شده بیشتري مدت به رطوبت حفظ

 نتیجه در و داد مي افزایش را تیمارها این در  آبیاري دو

 يها غلظت با شوري تیمارهاي در آبیاري دفعات تعداد

 شاهد، گیاهان به نسبت آزمایش ةدور طول در باالتر

 انجام از اطمینان منظور به همچنین، یافتند. كاهش

 آبیاري، مرتبه هر از پس ها، گلدان خاك آبشویي نیاز

 و آوري جمع تصادفي طور به ها گلدان از تعدادي آب زه

 نهایت در شد. گیري اندازه ها آن pH و الكتریكي هدایت

 سطوح از یك هر از خاك، ۀنمون نیز، آزمایش پایان در

  (.3 )جدول شد آنالیز و تهیه شوري، تیمار اعمال
 

 شده استفاده خاكي مخلوط شیمیایي و فیزیكي خصوصیات .4 جدول
 ویژگي نماد واحد مقدار ویژگي نماد واحد مقدار

 اشباع رطوبت S.P درصد 33 بافت Texture - لوم

 زراعي ظرفیت رطوبت FC درصد 33/24 محلول كلسیم Ca میلیون در قسمت 4230
 پژمردگي نقطۀ رطوبت PWP درصد 8/43 منیزیم Mg میلیون در قسمت 2/344
 شوري EC متر بر زیمنس دسي 28/4 معادل كلسیم كربنات T.N.V درصد 8/43

 خاك واكنش pH - 4/4 مس Cu میلیون در قسمت 42/2

 نیتروژن N درصد 44/0 روي Zn میلیون در قسمت 84/6

 آلي كربن O.C درصد 63/4 آهن Fe میلیون در قسمت 36/24

 جذب قابل فسفر .Pavr میلیون در قسمت 3/406 جذب قابل مپتاسی .Kavr میلیون در قسمت 430

 شن Sand درصد 64 جذب قابل منگنز Mn میلیون در قسمت 24/44

 سیلت Silt درصد 36 محلول سدیم Na میلیون در قسمت 44/33

 رس Clay درصد 20    

 
 نظر مورد شوري سطوح ایجاد از پس شده استفاده آب كیفي خصوصیات .2 جدول

  با شده استفاده آب ۀنمون
 شوري مختلف سطوح

 شوري
  زیمنس سي)د

 متر( بر

 واكنش
 آب

(pH) 

 سدیم
  گرم )میلي

 لیتر( در

 كلر
  گرم )میلي

 لیتر( در

 كلسیم
  گرم )میلي

 لیتر( در

 منیزیم
  گرم )میلي

 لیتر( در

 كربنات بي
  گرم )میلي

 لیتر( در

 كربنات
  گرم )میلي

 لیتر( در

 سولفات
  گرم )میلي

 لیتر( در

 63 0 38 4/44 42 4/34 4/22 3/4 4/0 لیتر( در گرم )صفر شاهد
 43 0 424 40/20 40 446 383 6/4 4/2 لیتر در گرم 2/4
 46 0 434 04/22 43 4384 803 4/4 3/6 لیتر در گرم 6/2
 33 0 463 4/23 88 2443 4234 4/4 3/4 لیتر در گرم 4/3
 436 0 443 4/24 33 2834 4443 8/4 8/3 لیتر در گرم 8/6

 
 مختلف سطوح با شوري تنش اعمال از پس ها گلدان در شده استفاده خاك واكنش و شوري مقادیر .3 جدول

  واكنش
 (pH) خاك

 شوري
 متر( بر زیمنس سي)د

 با شده تیمار خاك ۀنمون
 شوري مختلف سطوح

 لیتر( در گرم )صفر شاهد 2/4 6/4

 لیتر در گرم 2/4 2/3 44/4

 لیتر در گرم 6/2 4/4 44/4

 لیتر در گرم 4/3 3/8 8/4

 لیتر در گرم 8/6 3/40 3/4

 

 تعداد ارتفاع، قطر، افزایش میزان ثبت منظور به

 از قبل نظر، مورد گیاهان انشعابات تعداد و سبز برگ

 ها آن ارتفاع و قطر شوري، تیمار اعمال شروع

 تعداد و سبز هاي برگ تعداد و شد گیري اندازه

 نظر مورد صفات مجدداً و دش یاداشت ها آن تانشعابا

 یافته افزایش مقادیر و گیري اندازه آزمایش پایان در
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 شدن نكروزه میزان گیري اندازه منظور به .نددش محاسبه

 میزان با هایي برگ تعداد آزمایش پایان در ها، برگ

 درصد 400 تا 40 و درصد 40 از كمتر نكروزگي

 میزان گیري اندازه منظور به همچنین شد. شمارش

 هاي برگ تعداد آزمایش، مدت طول در برگ، ریزش

 تعداد شد. یادداشت آزمایش پایان تا یافته ریزش

 ها برگ كل تعداد تفاضل طریق از گیاه سبز هاي برگ

 كمتر نكروزگي با هاي برگ + یافته ریزش هاي )برگ از

 400 تا 40 نكروزگي با هایي برگ + درصد 40 از

 (.Rahmani et al., 2003) شد بهمحاس درصد(

 ةدور اتمام از پس غذایي، عناصر گیري هزاندا منظور به

 از پس و شدند جدا ها ریشه و ها برگ ش،آزمای

 دماي با آون در ساعت 68 مدت به دقیق، شويو شست

 از پس شدند. داده قرار گراد سانتي ۀدرج 44

 صورت به برقي آسیاب با ها مونهن ها، برگ شدن خشك

 مواد از خاكستر ۀتهی از پس شدند. آورده در پودر

 گیري عصاره گراد، سانتي ۀدرج 440 دماي در گیاهي

 و نرمال 2 اسید كلریدریك لیتر میلي 40 از استفاده با

 شد انجام لیتر میلي 40 حجم به رساندن و مقطر آب

(Emami, 1996). در پتاسیم و سدیم غلظت نهایت در 

 ,Jenway, PFP7) فتومتر یمفل دستگاه با عصاره

England ،)دستگاه با مس و فسفر ،آهن 

 ترتیب در به (Canada BT600 Plus) ياسپكتروفتومتر

 یريگ هانداز نانومتر 420 و 640 ،444 هاي موج طول

 مقدار كلسیم،  همچنین(. Emami, 1996) شدند

 شدند گیري اندازه تیتراسیون روش به روي و منیزیم

(Emami, 1996). گرم 4/0گیري كلر،  منظور اندازه به 

 با را آون در شده خشك برگ( و )ریشه هاي بافت از

 وزن گرم 004/0 دقت با دیجیتال ترازوي از استفاده

 منتقل لیتري میلي 40 مایر ارلن به سپس و كرده

 جوشان مقطر آب لیتر میلي 24 ها نمونه به شدند.

 با شیكر روي ساعت یك مدت به سپس و شد  اضافه

 چند در ها عصاره و گرفتند  قرار دقیقه در دور 420

 رسانده حجم به مقطر آب با و صاف كامالً مرحله

 6 و شدند برداشته ها عصاره از لیتر میلي 40 شدند.

 با و شد اضافه ها آن به پتاسیم كرومات دي قطره

 قرمز رنگ ظهور تا نرمال 04/0 نقره نیترات محلول

 براي مصرفية نقر نیترات مقدار شدند.  تیتر آجري 

 زیرۀ رابط از استفاده با كلر درصد و یادداشت ها نمونه

 (.Staples &Toenniessen, 1984محاسبه شد )
 

نرمالیته نیترات نقره ×  4/34×  400× حجم كل 

 =كلر )%( (ml)نیترات نقرة مصرفي × 

 وزن نمونه× حجم عصاره ×  400

 

 با آماري، ايه داده تحلیل و تجزیه  نهایت  در

 ۀمقایس و انجام (،4/3ۀ )نسخ SAS افزار  نرم از استفاده

 افزار نرم و دانكن اي دامنه چند آزمون با ها میانگین

MSTATC گرفت. صورت (،2  .40 )ورژن 

 
 شوري تیمار اعمال شروع در شده مطالعه بادام هاي ژنوتیپ رشدي وضعیت .6 جدول

 تعداد

 انشعابات

 برگ تعداد

 صلي(ا )شاخۀ

 پیوندك ارتفاع

 متر( )سانتي

 شاهد هاي پایه ارتفاع

 متر( )سانتي

 سطح در شاهد هاي  پایه قطر

 متر( )میلي خاك

 پیوندك قطر

 متر( )میلي
 ژنوتیپ

4 08/66 40/32 - - 03/4 1-25 

4 43/40 44/34 - - 60/4 A200 

 مامایي 06/4 - - 42/34 42/43 46/4

 ریلپا نان 43/4   34/63 6/44 24/4

43/6 33/43 - 64/84 24/40 - GF677 

 با گلخانه داخل ها آن رشد و ست ها آن رشدي سرعت در تفاوت دلیل به شود، مي مشاهده شوري تیمار آغاز هنگام  شده مطالعه هاي ژنوتیپ بین كه هایي تفاوت

 است. شده انجام شده، كنترل شرایط
 

 بحث و نتايج

 رشدی اتخصوصی بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

 هاي ژنوتیپ تمامي در آمده، دست به نتایج اساس بر

 ةدور طي پیوندك قطر افزایش میزان شده، مطالعه

 سدیم، كلرید غلظت افزایش با شوري، تنش اعمال

 ۀشاخ در قطر افزیش میزان كمترین یافت. كاهش
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 متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در اصلي

 در صليا ۀشاخ قطر كاهش میزان شد. مشاهده

 را داري امعن اختالف یكدیگر، با پیوندي هاي ژنوتیپ

 در اصلي ۀشاخ قطر افزایش میزان كمترین داد. نشان

 متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري در و GF677 ۀپای

 (.4 جدول ) شد مشاهده متر(، میلي 34/0)

 اعمال ةدور طي ها پیوندك ارتفاع افزایش میزان

 غلظت افزایش با ها، ژنوتیپ تمامي در شوري تنش

 در ارتفاع كاهش میزان یافت. كاهش سدیم كلرید

 را داري امعن اختالف یكدیگر با پیوندي هاي ژنوتیپ

 شاهد گیاهان در ارتفاع افزایش میزان داد. نشان

 46/28 شوري تنش اعمال ةدور طي  25-1 ژنوتیپ

 ۀشاخ ارتفاع افزایش میزان كه حالي در بود، متر سانتي

 8/3 شوري تیمار در و ژنوتیپ این در اصلي

 نتایج این بود. متر سانتي 80/24 متر بر زیمنس دسي

 میزان به تنها ،25-1 ژنوتیپ ارتفاع كه است آن بیانگر

 یافت كاهش شاهد گیاهان به نسبت متر سانتي 36/2

 هاي فعالیت حاصل رشد ةپدید كه انجآ از (.4 )جدول

 در كافي آب بایستي گیاه كه است شرایطي در حیاتي

 مورد آب مینأت عدم صورت در باشد، داشته اختیار

 حال در هاي سلول تورژسانس فشار كاهش دلیل به نیاز

 دهد مي رخ ارتفاع كاهش ها، سلول طول بر اثر و رشد

(Munns & Tester, 2008.) ۀمرحل در اسمزي تنش 

 ها سلول آب محتواي كاهش موجب شوري تنش اول

 كند مي رو روبه مشكل با را ها آن شدن طویل و شود مي

 فشار مینأت و اسمزي تعادل ایجاد از پس حتي و

 ها آن شدن طویل و گسترش ها، سلول مجدد اسمزي

  (.Munns & Tester, 2008) گیرد مي صورت كندي به

 تحت تولیدي برگ تعداد بررسي از حاصل نتایج

 در تولیدي برگ تعداد كه داد نشان شوري تنش اعمال

 بیشترین یافت. كاهش شوري غلظت افزایش با گیاهان

 A200 ژنوتیپ شاهد گیاهان در تولیدي برگ میزان

 رقم و GF677 ۀپای در آن مقدار كمترین و برگ( 434)

 متر بر زیمنس دسي 8/3 تیمار تحت و مامایي

 شد. مشاهده برگ(،44 و 04/4 میزان به ترتیب )به

 ديرش خصوصیات بررسي از حاصل نتایج ،كلي طور به

 سطوح در 25-1 ژنوتیپ رشدي قدرت كه دادند نشان

 سایر از بیشتر متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري

 ةدور طول در ژنوتیپ این بود. شده مطالعه هاي ژنوتیپ

 بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري سطوح در آزمایش

 جدید برگ 44/32 و 44/64 ترتیب به توانست متر

 80/24 و 40/24 تیبتر به آن ارتفاع و كند تولید

 8/3 شوري تیمار در و یافت افزایش متر سانتي

 به نسبت رشدي كاهش گونه هیچ متر بر زیمنس دسي

 هاي پژوهش (.4 )جدول نداد نشان شاهد گیاهان

 مورفولوژیكي هاي شاخص كه دهند مي نشان شده انجام

 ضخامت و تنه قطر شاخه، طولي رشد جمله از بادام

 كاهش علت كه یابند مي كاهش وري،ش افزایش با ها برگ

 هاي نمك كل غلظت به مربوط معموالً عملكرد و رشد

 Rahemi) است خاك محلول اسمزي پتانسیل و محلول

et al., 2008; Munns & Tester, 2008.) 

 بر شوري تنش و ژنوتیپ متقابل اثر بررسي نتایج

 برگ ریزش و نكروزه هاي برگ سبز، هاي برگ درصد

 غلظت افزایش و شوري تنش اعمال با هك داد نشان

 هاي برگ درصد ،شده مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در آن،

 برگ ریزش و نكروزه هاي برگ درصد و كاهش سبز

 میزان بیشترین ،GF677 ۀپای یافت. افزایش

 8/3 شوري تیمار در را برگ ریزش و شدگي نكروزه

 هاي برگ درصد داد. نشان متر بر زیمنس دسي

 از بیشتر شدگي نكروزه میزان با هایي برگ ته،یاف ریزش

 از كمتر شدگي نكروزه میزان با هایي برگ و درصد 40

 و 84/3 ،30/86 ترتیب به GF677 ۀپای در درصد، 40

 گونه هیچ آزمایش پایان در كه طوري هب بود درصد 26/4

 درصد بیشترین نماند. باقي ها نهال روي بر سبزي برگ

 مشاهده ،25-1 ژنوتیپ در ایشآزم پایان در سبز برگ

 اعمال ةدور پایان در ژنوتیپ این در كه طوري هب شد

 سبز كامالً گیاه هاي برگ از درصد 24/84 شوري تیمار

 كرده ریزش گیاه هاي برگ از درصد 46/4 تنها و بودند

 هاي رقم شوري به تحمل ۀمقایس با (.4 )جدول بودند

 افزایش اب كه است شده گزارش بادام وحشي و باغي

 برگ ۀحاشی در سوختگي ۀنشان شوري سطوح

 در رونده پیش حالت با و ظاهر تدریج به باغي هاي بادام

 كامل ریزش نهایت در و پژمردگي سبب زمان، طول

 Rahmani et al., 2003; Karakas et) د.شو مي ها آن

al., 2000.) در برگ ریزش و اي حاشیه سوختگي بروز 

 شوري غلظت افزایش دلیل به شده، بررسي هاي ژنوتیپ
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 در كه طوري هب بود. ها آن هاي برگ در نمك تجمع و

 سدیم تجمع بیشترین كه GF677  ۀپای هاي برگ

 و گي نكروزه درصد بیشترین (،4 )جدول شد مشاهده

 شد. مشاهده نیز برگ ریزش
 
 GF677 پایۀ روي شده پیوند بادام ژنوتیپ چهار يظاهر هاي آسیب و مورفولوژیك خصوصیات بر شوري تنش و ژنوتیپ برهمكنش .4 جدول

  برگ

 یافته ریزش

)/%( 

 نكروزه برگ

 درصد(400 تا 44)

)%( 

 نكروزه برگ

 درصد( 40 تا 4)

)%( 

  برگ

 سبز

)%( 

  تعداد

  برگ

 تولیدي

  افزایش

 پیوندك ارتفاع

 متر( )سانتي

  افزایش

 پیوندك قطر

 متر( )میلي

 شوري سطح

 زیمنس سي)د

 متر( بر

  سطوح

 شوري

 لیتر( در )گرم

 ژنوتیپ

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/64 e-g 46/28 b-f 44/3 a-h 4/0  0 1-25 
00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 44/48 cd 46/62 b 34/3 a-e 4/2  2/4  1-25 
00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/60 e-h 62/30 b-f 04/3 b-h 3/6  6/2  1-25 
00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 44/64 e-g 40/24 c-f 34/2 d-i 3/4  4/3  1-25 

46/4 ef 44/2 d 44/3 d 24/84 c 44/32 e-h 80/24 c-g 36/4 hi 8/3  8/6  1-25 

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/400 bc 68/24 c-f 64/2 d-i 4/0  مامایي 0 

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/448 ab 23/34 b-d 46/2 c-i 4/2  2/4  مامایي 

00/0 f 00/0 d 63/0 f 44/33 a 33/44 de 40/24 c-f 23/2 e-i 3/6  6/2  مامایي 

00/0 f 00/4 c 44/40 c 86/86 c 00/44 d-f 30/24 c-f 24/2 f-i 3/4  4/3  مامایي 

63/26 c 40/24 a 43/24 b 43/23 f 33/43 d 00/44 gh 03/2 g-i 8/3  8/6  مامایي 

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 33/44 cd 40/60 bc 34/6 a 4/0  0 A200 
00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/434 a 44/43 a 22/6 a-c 4/2  2/4  A200 
00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 33/43 cd 63/38 bc 24/3 a-h 3/6  6/2  A200 
00/0 f 00/0 d 42/6 ef 88/34 ab 00/34 bc 30/33 b-e 44/2 c-i 3/4  4/3  A200 
42/2 e 43/8 c 64/3 d 88/43 d 33/64 e-h 44/48 e-h 33/4 hi 8/3  8/6  A200 

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 33/44 d-f 43/62 b 43/6 ab 4/0 پاریل نان 0   

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/33 e-h 80/24 b-f 04/6 a-d 4/2  2/4 پاریل نان   

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 00/64 e-h 80/32 b-e 83/3 a-f 3/6  6/2 پاریل نان   

00/0 f 38/4 d 43/4 e 62/33 b 00/28 f-h 43/48 e-h 64/3 a-h 3/4  4/3 پاریل نان   

24/4 d 44/8 c 44/48 c 24/44 e 44/34 e-h 28/24 d-h 82/2 c-h 8/3  8/6 پاریل نان   

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 44/34 e-h 20/44 f-h 44/3 a-g 4/0  0 GF677 

00/0 f 00/0 d 00/0 f 00/400 a 44/23 e-h 33/43 e-h 82/2 c-h 4/2  2/4  GF677 

00/0 f 00/0 d 44/44 d 86/88 c 33/44 gh 43/44 f-h 63/2 d-i 3/6  6/2  GF677 

64/60 b 34/24 b 64/34 a 44/4 g 44/42 ij 23/4 ij 04/4 ij 3/4  4/3  GF677 

30/86 a 84/3 c 26/4 e 00/0 h 44/4 j 02/4 l 34/0 j 8/3  8/6  GF677 

 .دارند كدیگری با داري معنا فاختال درصد 4 احتمال سطح در دانكن آزمون اساس بر دارند، متفاوت حروف ستون هر در كه هایي میانگین
 

 و برگ سدیم غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

 ریشه

 تمامي در كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس نتایج

 شوري، غلظت افزایش با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ

 یافت. افزایش داري امعن طور هب برگ در سدیم مقدار

 ۀپای هاي برگ در سدیم غلظت بیشترین نتایج، اساس بر

GF677 متر، بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در و 

 در GF677 ۀپای هاي برگ در سدیم غلظت شد. مشاهده

 متر بر زیمنس دسي 8/3 و 6/4 شوري هاي تیمار

 بیشتر شده مطالعه هاي ژنوتیپ سایر از داريامعن طور به

 هاي رقم ،GF677 ۀپای هاي برگ در سدیم مقدار بود.

A200، تیمار در 25-1 ژنوتیپ و پاریل، نان ،مامایي 

 ،42/2) ترتیب به متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري

 نتایج این بود. درصد(، 33/0 و 34/0 ،03/4 ،04/4

 بر ثريؤم طور به پیوندي هاي ژنوتیپ كه دهد مي نشان

 توسط مضر عناصر جذب از جلوگیري در پایه قدرت

 هوایي بخش به ها آن انتقال از جلوگیري و ها ریشه

 شوري تنش اثر  نیز دیگر پژوهشگران است. ثرؤم گیاه

 رقم دو هاي برگ غذایي عناصر غلظت بر را سدیم كلرید

 ۀپای روي كه ناول گتنینش وا پرتقال و كلمانتین نارنگي

 كه كردند گزارش و بررسي بودند، شده پیوند كلئوپاترا

 واشینگتن پرتقال هاي برگ در سدیم تجمع میزان
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 ,Banuls & Primo) بود بیشتر داريامعن طور به ناول

1995.) 

 ریشه سدیم مقدار آمده، دست به نتایج اساس بر

 گرفت. قرار شوري غلظت و پیوندك نوع ثیرأت تحت

 مقدار شوري، غلظت افزایش با كه دادند نشان نتایج

 بیشترین .یافت افزایش داري امعن طور هب ریشه، سدیم

 و پیوند( )بدون GF677 ۀپای هاي ریشه در سدیم غلظت

 33/4) متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار با

 هایي پایه ریشه در سدیم مقدار شد. مشاهده درصد(،

 و پاریل نان هاي رقم ،25-1 ژنوتیپ ،A200  رقم كه

 از سطح این در بودند، شده پیوند ها آن روي مامایي

 درصد( 33/0 و 38/0 ،04/4 ،42/4) ترتیب به شوري

 از سطح این در كه است آن بیانگر نتایج این بود.

 قدرت افزایش طریق از پیوندي هاي ژنوتیپ شوري،

 ریشه به سدیم ورود از داري امعن طور به توانستند پایه

 این ند.كن جلوگیري گیاه هوایي قسمت به آن انتقال و

 مطابقت گیاه مورفولوژیك صفات بررسي نتایج با نتایج

 بیشترین كه نشده(، )پیوند GF677 هاي پایه داشت.

 درصد بیشترین داشتند، را برگ در سدیم تجمع

 در كه طوري هب ندشتدا را برگ ریزش و شدگي نكروزه

 سبزي برگ گونه هیچ ها نهال این آزمایش پایان

 گیاهان روي شده انجام هاي پژوهش در نداشتند.

 شده داده نشان شوري تنش شرایط تحت مختلف

 تخریب ،اسمزي تعادل دمع سبب ،سدیم كه است

 و تقسیم از جلوگیري ،رشد كاهش ،سلولي هاي غشا

 ;Szczerba et al., 2008) شود مي ها سلول شدن بزرگ

2009).  

 

 و برگ پتاسیم غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 متفاوتي هاي پاسخ پیوندي، هاي ژنوتیپ نتایج، اساس بر

 افزایش با ادند.د نشان خود از شوري تنش به پاسخ در

 و پاریل نان هاي رقم هاي برگ در پتاسیم غلظت شوري،

A200 زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار تا 25-1 ژنوتیپ و 

 در پتاسیم مقدار كه حالي در داد نشان افزایش متر بر

 شوري تیمار تا ،GF677 ۀپای و مامایي رقم هاي برگ

 با سپس و یافت افزایش متر بر زیمنس دسي 3/6

 ها آن هاي برگ در پتاسیم مقدار شوري، بیشتر شافزای

 هاي رقم كه دهد مي نشان نتایج این داد. نشان كاهش

 افزایش طریق از 25-1 ژنوتیپ و A200 و پاریل نان

 سدیم مخرب و منفي آثار با توانند مي پتاسیم مقدار

 از حاصل نتایج با نتایج این (.4 )جدول ندنك مقابله

 نتایج داشت. مطابقت مورفولوژیك صفات بررسي

 كه داد نشان مورفولوژیك صفات بررسي از حاصل

 و نكروزه هاي برگ درصد سبز، هاي برگ درصد

 4-24 ژنوتیپ در تولیدي هاي برگ تعداد و یافته ریزش

 داريامعن كاهش لیتر، در گرم 4/3 تیمار تا A200  رقم و

 شده گزارش بود. نداده نشان شاهد گیاهان به نسبت

 بسته و باز ،اسمزي تعادل حفظ در پتاسیم كه است

 كاهش را سدیم مخرب آثار و است ثرؤم ها روزنه شدن

 حاصل نتایج .(Szczerba et al., 2008; 2009) دهد مي

 نشان GF677 ۀپای هاي برگ در پتاسیم مقدار بررسي زا

 تا آن غلظت افزایش و شوري تنش اعمال با كه داد

 مقدار متر(، بر نسزیم دسي 3/6) لیتر در گرم 6/2

 با سپس و یافت افزایش گیاه این هاي برگ در پتاسیم

 گزارش یافت. كاهش آن مقدار شوري، بیشتر افزایش

 تدافعي مكانیسم طریق از GF677 ۀپای كه است شده

 به سدیم انتقال یا و جذب در محدودیت ایجاد

 از مناسبي سطح حفظ نیز و هوایي هاي قسمت

 2/4 ) موالر میلي 40 تا يشور تواند مي پتاسیم،

 ,.Oreie et al) كند تحمل را متر( بر زیمنس دسي

 مورفولوژیك صفات بررسي نتایج با ها یافته این (.2009

 سبز هاي برگ تعداد بررسي نتایج داشت. مطابقت

 داد نشان گیاه این در سبز هاي برگ درصد و تولیدي

 از درصد 86/88 لیتر، در گرم 6/2 تیمار در كه

 شوري از سطح این در و بودند سبز گیاه این هاي گبر

 برگ 33/44 میانگین طور به بود توانسته گیاه این

 شوري، بیشتر افزایش با كه درحالي ،دكن تولید جدید

 این در سبز هاي برگ درصد و تولیدي هاي برگ تعداد

  یافت. كاهش شدت به گیاه

 ۀپای هاي ریشه در پتاسیم غلظت بررسي نتایج

GF677 ژنوتیپ نوع و شوري مقدار كه داد نشان 

 نتایج اساس بر است. ثرؤم آن مقدار بر پیوندي

 رقم كه هایي پایه در پتاسیم غلظت آمده، دست به

 شوري تیمار تا تنها بودند، شده پیوند آن روي مامایي

 كه حالي در داد نشان افزایش متر بر زیمنس دسي 4/2
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 3/6 شوري یمارت تا A200 و پاریل نان هاي رقم در

 شوري تیمار تا 25-1 ژنوتیپ در و متر بر زیمنس دسي

 با سپس و یافت افزایش متر بر زیمنس دسي 3/4

 داد. نشان كاهش آن مقدار شوري، بیشتر افزایش

 پیوندك نوع كه داد نشان پژوهش این نتایج مجموع در

 در خود رشدي قدرت و سرعت حفظ میزان به توجه با

 به آن انتفال و پتاسیم جذب رد شوري تنش شرایط

 بر شوري تنش اثر بررسي در است. ثرؤم هوایي بخش

 پتاسیم، غلظت زیتون، رقم پنج غذایي عناصر وضعیت

 ریشه در كاهش این كه یافت كاهش شوري اثر رب

 .(Rezaie et al., 2005) بود هوایي هاي اندام از بیشتر

 هاي ممتابولیس در اساسي نقش ایفاي بر عالوه پتاسیم

 جلوه اهمیت با بسیار شوري تنش شرایط در حیاتي،

 مقابل در پتاسیم كارآمد مدیریت كه نحوي به كند مي

 اساسي شوري شرایط در آن بقاي در گیاه در سدیم

 گیاهان برخي (.Staples & Toenniessen, 1984) است

 شدید كاهش از را خود هاي سلول سیتوپالسم توانند مي

 عنوان به ها واكوئل از و كنند فظتمحا پتاسیم مقادیر

 همین در ببرند. بهره پتاسیم یون كردن بافر براي مخزني

 پتاسیم مقادیر توانند مي متحمل گیاهان زمینه،

 كنند حفظ بهتر سدیم كلرید حضور در را خود سیتوسولي

(Staples & Toenniessen, 1984.) 

 كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس نتایح

 پتاسیم به سدیم نسبت بر ژنوتیپ و شوري شبرهمكن

 نتایج اساس بر شد. دارامعن ریشه و برگ در

 با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در آمده، دست به

 برگ در پتاسیم به سدیم نسبت شوري، غلظت افزایش

 بین در آن افزایش مقدار ولي یافت افزایش

 داشت. اختالف یكدیگر با شده بررسي هاي ژنوتیپ

 ژنوتیپ هاي برگ در پتاسیم به سدیم نسبت فزایشا

 8/3 شوري تیمار در تنها پاریل نان رقم و 1-25

 دارامعن شاهد، گیاهان به نسبت متر بر زیمنس دسي

 شده، مطالعه هاي ژنوتیپ سایر در كه حالي در بود

 شوري سطوح در پتاسیم به سدیم نسبت در افزایش

 نتایج بود. رداامعن متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4

 ۀریش در پتاسیم به سدیم نسبت كه دادند نشان

 و شوري تنش اعمال با شده، مطالعه هاي پایه تمامي

 یافت. افزایش داريامعن طور به آن غلظت افزایش

 ژنوتیپ كه هایي پایه ۀریش در پتاسیم به سدیم نسبت

 شوري تیمار در تنها بودند، شده پیوند ها آن روي 1-25

 به نسبت داريامعن طور به متر بر نسزیم دسي 8/3

 ۀریش در كه حالي در یافت افزایش شاهد گیاهان

 در بودند، شده پیوند ها آن روي A200 رقم كه هایي پایه

 در و متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري سطوح

 و مامایي هاي رقم كه هایي پایه و شاهد هاي پایه

 سطوح در بودند، شده پیوند ها آن روي پاریل نان

 طور به متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 ،4/2 شوري

  در یافت. افزایش شاهد گیاهان به نسبت داريامعن

 ۀریش در پتاسیم به سدیم نسبت بیشترین  مجموع

 8/3 شوري تیمار در و پیوند( )بدون شاهد هاي پایه

 در (.4 )جدول شد مشاهده متر بر زیمنس دسي

 هاي دانهال بر شوري هاي تیمار اثر قبلي، هاي پژوهش

 و بررسي پاریل( نان و تونو سهند، )آذر، بادام رقم 6

 مقدار شوري، سطح افزایش با كه است شده گزارش

 چهار هر ۀساق در پتاسیم به سدیم نسبت و كلر سدیم،

 كه طوري هب بود كرده پیدا افزایش داري امعن طور به رقم

 كه بود سهند رقم به مربوط نسبت این میزان كمترین

 ساقه به ریشه از كلر و سدیم كمتر انتقال ةدهند نشان

 رقم این هوایي بخش هب پتاسیم زیاد مقدار انتقال و

  .(Gerigorian et al., 2002) است

 سدیم، غلظت بررسي از حاصل نتایج ،كلي طور به

 مختلف سطوح در پتاسیم به سدیم نسبت و پتاسیم

 مقدار كه ددا نشان شده بررسي هاي ژنوتیپ در شوري

 قسمت به آن انتقال و ریشه توسط سدیم جذب

 در نشده(، )پیوند شاهد، هاي پایه در ها(، )برگ هوایي،

 از داري امعن طور به لیتر در گرم 8/6 و 4/3 تیمارهاي

 از بود. بیشتر شده، مطالعه پیوندي هاي ژنوتیپ سایر

 و ریشه توسط پتاسیم جذب مقدار  پایه این در طرفي

 لیتر در گرم 6/2 تیمار تا هوایي بخش به آن انتقال

 غلظت بیشتر افزایش با سپس و داد نشان اقزایش

 ژنوتیپ در كه حالي در یافت. كاهش آن مقدار شوري،

 در گرم 8/6 تیمار تا پاریل نان و A200 هاي رقم و 24-4

 مقدار لیتر، در گرم 4/3 تیمار تا مامایي رقم در و لیتر

 یكي گفت توان مي واقع در افت.ی افزایش برگ، پتاسیم

 شوري تنش با مقابله در پیوندك هاي مكانیسم از

 جذب افزایش و تنش شرایط در پتاسیم یون انتخاب
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 یون دو كه آنجا از است. سدیم با مقایسه در عنصر این

 یكدیگر با ریشه توسط جذب هنگام پتاسیم و سدیم

 طور به شوري به تر متحمل گیاهان ند،ا رقابت در

 دهند. مي ترجیح را سدیم به پتاسیم جذب انتخابي

 بجذ انتخابي صورت به انگیاه كه است شده گزارش

 صورت در ولي ،دنده مي ترجیح سدیم هب را پتاسیم

 دكمبو ،خاك محلول در سدیم یون غلظت بودن بیشتر

 Heiydari Sharif) است قطعي انگیاه در پتاسیم

Abad, 2001.) سدیم به نسبت پتاسیم جذب میزان 

 میزان و گیاهي ۀگون نوع به بسته تنش شرایط در

 Heiydari Sharif) است متفاوت شوري به آن مقاوت

Abad, 2001.) كمتر سدیم درصد دالیل از دیگر یكي 

 با مقایسه در شده مطالعه پیوندي هاي ژنوتیپ در

 رشدي قدرت و سرعت نشده(، )پیوند شاهد هاي پایه

 مقایسه در شوري تنش شرایط در ها ژنوتیپ این بیشتر

 در ها ژنوتیپ این بود. نشده( )پیوند شاهد هاي پایه با

 طور به متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري سطوح

 شاهد هاي پایه به نسبت بیشتري برگ تعداد داري امعن

 در حتي كه دهد مي نشان نتایج این كردند. تولید

 سمتق به آن انتقال و ریشه توسط سدیم جذب صورت

 بیشتري تعداد بین در را سدیم ها، ژنوتیپ این هوایي،

 از نتیجه در و كنند مي پخش تولیدي هاي برگ از

 كنند. مي جلوگیري ها برگ شدگي نكروزه و سوختگي

 دلیل به تواند مي ها برگ در سدیم تجمع كاهش واقع در

 تعدادي در سدیم پخش و رقم این بیشتر رشدي سرعت

 باشد. ها برگ در آن شدن رقیق و ها برگ از زیادي

 
 Gf677شده روي پایۀ  ژنوتیپ بادام پیوند 6هاي  . برهمكنش تیمار شوري و ژنوتیب بر غلظت عناصر غذایي برگ4 جدول

 نسبت 

 سدیم به فسفر

 نسبت 

 سدیم به منیزیم

 نسبت 

 سدیم به كلسیم

 نسبت 

 كلر به سدیم

 نسبت 

 سدیم به پتاسیم

 آهن

 )پي پي ام(

 مس

 ي ام()پي پ

 روي

 )پي پي ام(

 كلر

)%( 

 سدیم

)%( 

 فسفر

)%( 

 منیزیم

)%( 

 كلسیم+منیزیم

)%( 

 كلسیم

)%( 

 پتاسیم

)%( 

 شوريسطح 

 بر متر( سي زیمنس)د

 شوريسطوح 

 )گرم در لیتر(
 ژنوتیپ

68/4 i 30/0 d 20/0 hi 34/2 g-l 34/0 ij 33/44 hi 44/3 d-f 44/63 j 44/0 n 24/0 j 444/0 c .80/0 b-d 04/2 l 26/4 o 43/0 l 4/0 0 1-25 
42/4 hi 34/0 d 24/0 hi 43/6 a-c 33/0 h-j 36/44 h 46/3 c-f 34/40 j 22/4 j-l 24/0 j 444/0 c 84/0 ab 20/2 jk 32/4 no 83/0 kl 4/2 2/4 1-25 

44/3 e-h 43/0 cd 23/0 g-i 30/3 d-h 48/0 e-j 04/20 f-h 40/3 c-f 64/46 d-f 34/4 h 44/0 e-j 440/0 d 34/0 a 03/3 c 08/2 d 33/0 h-j 3/6 6/2 1-25 
64/6 d-f 44/0 cd 34/0 f-h 03/6 a-e 44/0 e-j 68/24 b-d 44/3 d-f 80/44 cd 80/2 e 43/0 d-f 444/0 d 30/0 ab 48/2 d 88/4 e 43/4 de 3/4 4/3 1-25 
04/4 cd 40/4 c-e 44/0 de 34/3 c-h 43/0 c-f 04/24 c-e 40/3 e-g 20/48 c 43/3 d 33/0 cd 446/0 e 84/0 a-c 40/2 fg 46/4 fg 24/4 cd 8/3 8/6 1-25 
43/4 hi 68/0 d 48/0 i 44/4 j-l 34/0 g-j 68/48 gh 42/3 e-g 40/40 gh 63/0 n 23/0 ij 448/0 c 44/0 f-h 24/2 i-k 44/4 f-h 83/0 kl 4/0 0 A200 

64/2 f-i 44/0 cd 23/0 hi 43/2 f-k 64/0 f-j 04/24 c-e 40/3 c-f 66/40 gh 04/4 lm 64/0 f-j 444/0 c 43/0 c-f 43/2 f 80/4 e 88/0 j-l 4/2 2/4 A200 

40/3 e-h 83/0 cd 34/0 g-i 80/3 a-f 42/0 e-j 44/28 a-d 43/3 c-e 20/48 c 43/2 g 44/0 e-i 440/0 d 43/0 d-g 24/2 i-k 42/4 h-k 36/0 i-k 3/6 6/2 A200 

43/6 ef 33/0 cd 66/0 e-g 26/6 a-d 44/0 d-h 46/34 a 42/3 c-f 43/43 c 46/2 ef 44/0 e-g 444/0 d 44/0 e-g 46/2 kl 68/4 j-l 34/0 h-j 3/4 4/3 A200 

04/4 c 40/4 c-e 44/0 c 03/3 d-i 04/4 bc 64/24 c-e 44/3 d-f 24/44 cd 30/3 cd 04/4 c 446/0 e 43/0 fg 08/2 l 66/4 k-m 04/4 f-i 8/3 8/6 A200 

30/4 g-i 64/0 d 20/0 hi 23/4 l 34/0 g-j 40/48 gh 40/3 c-e 34/40 j 33/0 n 34/0 h-j 444/0 c 43/0 d-g 28/2 h-j 48/4 f-j 88/0 j-l 4/0 0 نان پاریل 

44/2 e-i 44/0 cd 24/0 g-i 34/2 e-i 64/0 f-j 62/23 d-f 44/3 b-d 43/43 h 24/4 jk 66/0 e-j 444/0 d 84/0 a-c 43/2 ef 48/4 f 34/0 h-j 4/2 2/4 نان پاریل 

80/3 e-g 44/0 cd 38/0 f-h 83/3 a-e 43/0 e-j 34/34 ac 43/3 bc 48/42 f-h 26/2 g 40/0 e-h 448/0 d 80/0 b-d 60/2 gh 40/4 f-i 03/4 g-i 3/6 6/2 نان پاریل 

46/6 de 36/0 cd 64/0 ef 44/6 a 44/0 e-i 83/32 ab 43/3 c-e 83/43 h 38/3 c 43/0 de 444/0 d 44/0 b-e 34/2 h-j 46/4 g-k 4/4 e-h 3/4 4/3 نان پاریل 

26/4 cd 42/4 c-e 44/0 cd 42/6 ab 82/0 b-e 33/44 hi 43/3 e-g 34/44 i 64/6 a 34/0 cd 443/0 e 44/0 gh 04/2 l 63/4 i-l 44/4 d-f 8/3 8/6 نان پاریل 

28/4 i 26/0 d 44/0 i 40/4 kl 22/0 j 66/44 hi 44/3 d-f 04/43 f-h 33/0 n 22/0 j 446/0 b 36/0 a 32/2 h-j 38/4 l-n 82/0 kl 4/0 0 مامایي 

63/4 i 23/0 d 44/0 i 48/3 a-f 24/0 ij 84/23 c-f 44/3 c-e 22/43 e-g 88/0 m 24/0 j 444/0 b 83/0 ab 33/2 hi 64/4 k-m 40/4 e-h 4/2 2/4 مامایي 

46/2 e-h 68/0 d 32/0 f-i 33/3 c-h 38/0 g-j 44/33 d-f 48/3 d-f 43/42 f-h 64/4 j 66/0 j 446/0 c 84/0 a-c 24/2 ij 34/4 mn 44/4 d-g 3/6 6/2 مامایي 

44/6 de 06/4 c-e 43/0 c-e 46/3 b-g 43/0 c-g 44/26 c-f 44/3 e-g 43/44 i 44/2 f 42/0 e-h 444/0 d 43/0 d-g 32/4 m 22/4 o 04/4 f-i 3/4 4/3 مامایي 

24/4 bc 04/2 bc 34/0 b 40/3 c-g 04/4 b 36/44 h 66/3 fg 34/66 k 40/6 a 03/4 cd 462/0 f 40/0 h 44/4 o 04/4 p 34/0 h-j 8/3 8/6 یيماما 

08/2 g-i 64/0 d 44/0 i 44/4 kl 34/0 g-j 04/24 c-e 04/40 a 44/44 a 44/0 n 38/0 g-j 482/0 a 34/0 a 68/3 b 43/2 b 04/4 f-i 4/0 0  پایهGf677 

88/2 e-i 44/0 cd 44/0 i 24/2 h-l 34/0 g-j 68/24 b-d 33/3 ab 64/42 b 44/4 kl 63/0 e-j 443/0 b 84/0 a-c 44/3 a 44/2 a 32/4 c 4/2 2/4  پایهGf677 

42/3 e-h 44/0 cd 24/0 g-i 83/2 e-j 34/0 g-j 08/22 e-g 40/3 c-e 33/44 c-e 43/4 i 43/0 e-h 444/0 b 48/0 b-e 33/2 c 24/2 c 42/4 a 3/6 6/2  پایهGf677 

38/8 b 44/2 b 43/0 cd 34/4 i-l 33/0 b-d 26/48 gh 46/3 c-f 64/40 j 80/2 e 63/4 b 440/0 d 44/0 gh 44/2 e 08/2 d 66/4 b 3/4 4/3  پایهGf677 

04/46 a 84/4 a 42/4 a 43/2 h-l 03/2 a 44/42 i 34/3 g 38/62 k 36/6 a 42/2 a 444/0 e 33/0 i 43/4 n 30/4 no 04/4 f-i 8/3 8/6  پایهGf677 

 .دارند كدیگری با معنادار اختالف درصد 4 احتمال سطح در دانكن آزمون اساس بر صفت حروف متفاوت دارند، هر براي و ستون هر در كه هایي میانگین
 

 و برگ کلسیم غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 نوع و شوري غلظت آزمایش، این نتایج اساس بر

 ثیرأت برگ كلسیم غلظت بر داري امعن طور به پیوندك

 با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در (.4 )جدول دارد

 داريامعن طور به برگ كلسیم مقدار شوري، افزایش

 در كلسیم، غلظت كمترین مجموع در یافت. كاهش

 8/3 شوري تیمار در و مامایي رقم هاي برگ

 شد مشاهده (،درصد 04/4) متر بر زیمنس دسي

 ها داده میانگین ۀمقایس از حاصل نتایج (.4 )جدول

 تمامي در كلسیم به سدیم نسبت كه داد نشان

 شوري، غلظت افزایش با شده، مطالعه هاي تیپژنو

 هاي ژنوتیپ بین در ها آن افزایش مقدار و یافت افزایش

 مقدار داشت. داري امعن اختالف یكدیگر با شده بررسي



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دورباغباني علوم  620

 

 رقم و 25-1 ژنوتیپ در كلسیم به سدیم نسبت افزایش

A200 متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در تنها 

 نتایج با نتایج این بود. دارانمع شاهد، گیاهان به نسبت

 داشت. مطابقت مورفولوژیك صفات بررسي از حاصل

 درصد بیشترین ترتیب به A200رقم و 4-24 ژنوتیپ

 و شده نكروزه هاي برگ درصد كمترین و سبز هاي برگ

 كمتر تخریب ةدهند نشان كه داشتند را برگ ریزش

 سایر در كه حالي در .ستها آن هاي برگ سلولي ةدیوار

 نسبت افزایش ،پژوهش این در شده مطالعه هاي ژنوتیپ

 8/3 و 3/4 شوري سطوح در كلسیم به سدیم

 دارامعن شاهد، گیاهان به نسبت متر بر زیمنس دسي

 كلسیم به سدیم نسبت بیشترین  مجموع در بود.

 8/3 شوري تیمار در و GF677 ۀپای در (،42/4)

 این (.4 )جدول شد مشاهده متر بر زیمنس دسي

 مطابقت مورفولوژیك صفات بررسي نتایج با ها یافته

 از سطح این در نشده( )پیوند شاهد هاي پایه داشت.

 ریزش و برگ شدگي نكروزه درصد بیشترین شوري،

 برگ فاقد آزمایش پایان در كه طوري هب داشتند را برگ

 گیاهان روي شده انجام هاي پژوهش در بودند. سبز

 شده داده نشان شوري تنش شرایط تحت مختلف

 ،اسمزي تعادل خوردن هم بر سبب ،سدیم كه است

 و تقسیم از جلوگیري ،سلولي هاي غشا تخریب

 شود مي رشد كاهش نتیجه در و ها سلول شدن بزرگ

(Szczerba et al., 2008; 2009). 

 
 GF677هاي پایۀ  . برهمكنش تیمار شوري و ژنوتیب بر غلظت عناصر غذایي ریشه4 جدول

 نسبت 

 سدیم به فسفر

 نسبت 

 سدیم به منیزیم

 نسبت 

 سدیم به كلسیم

 نسبت 

 كلر به سدیم

 نسبت 

 سدیم به فسفر

 آهن

 )پي پي ام(

 مس

 )پي پي ام(

 روي

 )پي پي ام(

 كلر

)%( 

 سدیم

)%( 

 فسفر

)%( 

 منیزیم

)%( 

 كلسیم+منیزیم

)%( 

 كلسیم

)%( 

 پتاسیم

)%( 

 شوريسطح 

 بر متر( سي زیمنس)د

 شوريسطوح 

 لیتر()گرم در 
 ژنوتیپ

44/3 hi 33/4 jk 33/0 k-m 44/4 f-i 23/4 h-l 44/33 j 42/4 ab 42/24 hi 43/0 op 66/0 i-k 444/0 b 33/0 ab 80/0 de 68/0 f 34/0 gh 4/0 0 1-25 
42/6 gh 43/4 h-k 33/4 h-l 34/2 a-f 24/4 g-l 34/32 kl 44/4 a 64/20 ij 22/4 kl 43/0 h-k 446/0 c 33/0 ab 42/0 f-h 33/0 h-j 62/0 d-g 4/2 2/4 1-25 
44/4 de 68/2 f-j 68/2 e-g 43/2 a-e 42/4 f-h 34/23 lm 04/4 a-d 08/20 i-k 08/2 f 43/0 d-g 448/0 b 32/0 a-c 46/0 ij 32/0 kl 64/0 b-e 3/6 6/2 1-25 
43/4 b-e 04/3 d-g 24/3 de 44/2 a-d 83/4 e-h 84/24 mn 30/4 c-f 84/43 j-l 40/2 d 34/0 b-f 420/0 b 34/0 a-c 43/0 jk 23/0 lm 40/0 a-c 3/4 4/3 1-25 
30/8 bc 24/6 cd 43/6 ab 44/3 a 44/2 b-d 63/30 l 44/4 e-g 68/43 j-l 38/3 a 04/4 bc 424/0 b 24/0 e-g 68/0 lm 23/0 n 62/0 d-g 8/3 8/6 1-25 

22/2 i 44/4 h-k 43/0 lm 86/4 d-i 44/0 lm 34/44 fg 46/4 ab 34/22 gh 43/0 pq 34/0 jk 443/0 c 24/0 h-j 30/0 c 43/0 d 68/0 a-d 4/0 0 A200 

42/6 gh 48/2 e-i 36/0 k-m 34/4 c-i 08/4 i-m 44/42 gh 20/4 a 44/48 k-m 02/4 m 43/0 h-k 444/0 b 20/0 ij 44/0 e-g 44/0 e 40/0 a-c 4/2 2/4 A200 

23/4 d-g 43/3 c-e 63/4 h-k 84/4 d-i 34/4 f-l 32/43 h 04/4 a-c 34/48 lm 33/4 jk 42/0 e-h 444/0 b 43/0 i-k 40/0 g-i 44/0 ef 43/0 ab 3/6 6/2 A200 

23/4 c-e 43/6 c 42/2 e-g 44/2 a-e 88/4 e-g 63/44 e 33/4 b-e 30/22 h 22/2 e 84/0 c-g 443/0 b 48/0 i-l 43/0 kl 36/0 i-l 64/0 b-e 3/4 4/3 A200 

44/3 b 60/4 b 44/3 cd 82/2 a-c 04/3 b 30/88 c 44/4 e-g 84/23 fg 44/3 b 42/4 b 423/0 b 44/0 j-l 64/0 lm 30/0 l 34/0 f-h 8/3 8/6 A200 

43/2 i 03/4 k 48/0 k-m 33/2 a-f 48/0 k-m 22/34 l 42/4 ab 34/48 lm 44/0 op 32/0 k 448/0 b 34/0 a-c 44/0 ef 64/0 fg 64/0 d-g 4/0 0 نان پاریل 

44/6 gh 86/4 g-k 23/4 i-l 40/2 c-i 30/4 g-l 42/26 no 46/4 ab 48/48 lm 44/4 l 44/0 h-j 443/0 b 30/0 a-d 44/0 e-g 64/0 f-h 62/0 d-g 4/2 2/4 نان پاریل 

42/4 d-g 42/2 e-j 84/4 g-j 44/2 c-i 66/4 f-j 36/20 o 04/4 a-d 44/44 m 42/4 h 46/0 e-h 424/0 b 23/0 b-e 40/0 g-i 60/0 g-i 42/0 ab 3/6 6/2 نان پاریل 

44/4 d-f 84/2 e-h 22/2 f-h 48/2 b-h 44/4 f-h 84/34 kl 88/4 c-f 84/43 j-l 48/4 g 82/0 d-g 423/0 b 23/0 b-e 44/0 hi 34/0 i-k 68/0 a-d 3/4 4/3 نان پاریل 

64/4 b-e 42/3 c-f 83/2 ef 23/2 a-g 62/2 c-e 44/34 jk 44/4 fg 24/20 ij 46/2 ef 33/0 b-e 424/0 a 24/0 d-f 43/0 jk 33/0 j-l 33/0 e-h 8/3 8/6 نان پاریل 

44/2 i 32/0 k 44/0 k-m 80/4 e-i 40/0 m 84/43 ef 44/4 a 03/43 j-m 44/0 qr 34/0 k 446/0 c 36/0 a 43/0 de 40/0 ef 43/0 ab 4/0 0 مامایي 

44/6 f-h 84/4 g-k 64/4 h-k 64/4 g-i 04/4 j-m 63/46 g 44/4 a 63/43 j-l 48/0 no 44/0 h-j 444/0 b 30/0 a-d 48/0 hi 38/0 i-k 44/0 a 4/2 2/4 مامایي 

82/4 e-g 64/2 f-j 06/3 d-f 02/2 c-i 60/4 f-k 84/48 h 04/4 a-d 33/20 ij 33/4 ij 43/0 f-h 420/0 b 28/0 c-f 44/0 l 23/0 mn 40/0 a-c 3/6 6/2 مامایي 

30/4 de 38/2 d-g 42/6 bc 44/2 a-e 38/4 d-f 43/42 e 84/4 d-f 46/24 hi 42/2 ef 86/0 d-g 422/0 b 28/0 c-f 63/0 l 24/0 n 62/0 d-g 3/4 4/3 مامایي 

33/4 b-d 44/6 cd 63/4 a 03/3 ab 84/2 bc 46/88 c 44/4 fg 64/26 f 34/2 c 38/0 b-d 423/0 b 26/0 f-h 62/0 m 48/0 n 34/0 gh 8/3 8/6 مامایي 

48/2 i 62/4 i-k 33/0 m 82/4 e-i 84/0 j-m 44/64 i 48/4 a 42/28 d 66/0 r 32/0 jk 443/0 c 22/0 g-i 44/4 a 33/0 a 34/0 gh 4/0 0  پایهGF677 

43/4 e-g 80/3 c-e 44/0 k-m 34/4 g-i 64/4 f-j 23/43 gh 43/4 ab 68/28 de 83/0 n 44/0 g-i 446/0 c 44/0 j-l 46/4 a 34/0 a 66/0 c-f 4/2 2/4  پایهGF677 

34/4 de 40/6 cd 04/4 j-m 43/4 f-i 46/4 f-i 34/43 d 33/4 b-e 08/30 c 34/4 jk 86/0 d-g 420/0 b 44/0 j-l 33/0 b 82/0 b 42/0 ab 3/6 6/2  پایهGF677 

04/3 bc 20/4 b 64/4 h-k 33/4 hi 60/2 c-e 44/33 b 44/4 f-g 40/32 b 64/4 hi 40/4 b 422/0 b 44/0 kl 34/0 c 44/0 c 64/0 b-e 3/4 4/3  پایهGF677 

36/44 a 44/3 a 34/4 g-i 24/4 i 43/6 a 44/433 a 43/4 g 44/36 a 42/4 g 33/4 a 444/0 b 46/0 l 84/0 cd 43/0 d 33/0 h 8/3 8/6  پایهGF677 

 .دارند كدیگری با معنادار اختالف درصد 4 احتمال سطح در دانكن آزمون اساس بر حروف متفاوت دارند، صفت هر براي و ستون هر در كه هایي میانگین
 

نتایج حاصل از بررسي مقدار كلسیم ریشه نشان داد 

طور معناداري بر مقدار  كه غلظت شوري و نوع پیوندك به

هاي تمامي  آن مؤثر است. غلظت كلسیم در ریشه

طور معناداري  ایش غلظت شوري به، با افزGF677هاي  پایه

كاهش یافت و مقدار كاهش در غلظت كلسیم ریشه 

 (GF677)هایي  تأثیر نوع پیوندك قرار گرفت. در پایه تحت

پاریل روي آن پیوند شده بودند، مقدار كلسیم  كه رقم نان

كه در  حالي درصد كاهش یافت در 43/0ریشه تنها 

و رقم  A200رقم  ،25-1ترتیب ژنوتیپ  هایي كه به پایه

ها پیوند شده بودند، مقدار كلسیم ریشه  مامایي روي آن

درصد(، كاهش نشان داد.  32/0و   33/0،  44/0ترتیب ) به

ها انجام نشده بود، مقدار  هایي كه پیوندي روي آن در پایه

(. این 4 درصد كاهش یافت )جدول 26/0كلسیم ریشه 

 25-1یل و ژنوتیپ پار دهندة اثر مثبت رقم نان نتایج نشان

نسبت به آثار مخرب شوري  GF677در افزایش تحمل پایۀ 

هاي بسیاري از مقادیر  است. كلسیم در گیاهان نقش
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هاي سلولي گرفته تا  اندك در تنظیم برخي متابولیسم

مقادیر زیاد در ساختار دیوارة سلولي دارد. این در حالي 

خصوص تنش  هاي محیطي به است كه در شرایط تنش

 وري عالوه بر بروز تداخل كلسیم با برخي عناصر دیگرش

هاي حیاتي  )مانند سدیم(، كاركرد این عنصر در فعالیت

 كند. اي در میزان تحمل به تنش پیدا مي گیاه نقش ویژه

 سبب مولكولي بین پیوندهاي تشكیل در كلسیم توانایي

 مهم سلول دیوارة و غشاها و حفظ پایداري در كه شود مي

از این طریق از ورود سدیم به داخل سلول باشد و 

(. از Staples & Toenniessen, 1984كند ) جلوگیري مي

هایي كه در شرایط تنش شوري مقدار  این سو، در ریشه

نیز   ها كمتر كاهش یافته باشد، نفوذپذیري غشا كلسیم آن

یابد و سدیم كمتري به داخل  به مقدار كمتري افزایش مي

 شود. سلول وارد مي

 

 و برگ منیزیم غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 مقدار بر پیوندك نوع و شوري غلظت نتایج، اساس بر

 نشان نتایج داشت. ثیرأت داريامعن طور به برگ منیزیم

 در منیزیم مقدار شوري، غلظت افزایش با كه داد

 یافت كاهش شده، مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي هاي برگ

 هاي ژنوتیپ تمامي در منیزیم مقدار كمترین كه طوري به

 متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در شده، مطالعه

 هاي برگ در منیزیم غلظت كاهش مقدار شد. مشاهده

 نبود دارامعن پاریل نان رقم و A200 رقم ،25-1 ژنوتیپ

 ۀپای و مامایي رقم در منیزیم كاهش مقدار كه حالي در

GF677 در مقدار یشترینب مجموع در بود. دارامعن 

 شد مشاهده ،GF677 ۀپای هاي برگ در منیزیم كاهش

 ها داده میانگین ۀمقایس از حاصل نتایج (.4 )جدول

 تمامي در منیزیم به سدیم نسبت كه داد نشان

 شوري، غلظت افزایش با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ

 بین در ها آن افزایش مقدار ولي ،یافت افزایش

 داري امعن اختالف یكدیگر با شده بررسي هاي ژنوتیپ

 در منیزیم به سدیم نسبت افزایش مقدار داشت.

 8/3 شوري تیمار در تنها A200 رقم و 25-1 ژنوتیپ

 دارامعن شاهد، گیاهان به نسبت متر بر زیمنس دسي

 این در شده مطالعه هاي ژنوتیپ سایر در كه حالي در بود

 سطوح در منیزیم به سدیم نسبت افزایش ،پژوهش

 به نسبت متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري

 نسبت بیشترین  مجموع در بود. دارامعن شاهد، گیاهان

 تیمار در و GF677 ۀپای در (84/4) منیزیم به سدیم

 شد مشاهده متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري

 صفات بررسي از حاصل نتایج با نتایج این (.4 )جدول

 درصد بررسي نتایج داشت. مطابقت مورفولوژیك

 نشان شده مطالعه هاي ژنوتیپ در برگ شدگي نكروزه

 از سطح این در GF677 پایۀ و 4-24 ژنوتیپ كه داد

 شدگي نكروزه درصد بیشترین و كمترین ترتیب به شوري،

 هاي نقش از یكي كه است شده گزارش داشتند. را برگ

 كوفاكتور و ها كلروفیل ساختار در آن شركت منیزیم، مهم

 است فسفریالسیون هاي آنزیم همۀ تنساخ فعال در

(Heiydari Sharif Abad, 2001). شوري تیمار اثر 

 در تلخ بادام در غذایي عناصر جذب میزان بر سدیم كلرید

 است شده گزارش و بررسي اي شیشه درون كشت محیط

 كه یابد مي كاهش منیزیم غلظت شوري، افزایش با كه

 یكدیگر با مختلف ارقام در عنصر این كاهش مقدار

  .(Shibli et al., 2003) است متفاوت

 شوري غلظت و پیوندك نوع كه دادند نشان نتایج

 شوري، افزایش با دارد. ثیرأت ریشه منیزیم مقدار بر

 آن كاهش مقدار ولي ،یافت كاهش ریشه منیزیم مقدار

  همچنین بود. متفاوت پیوندي ژنوتیپ نوع به توجه با

 میزان افزایش در پیوندك، نوع كه دادند نشان نتایج

 در كه طوري هب است ثرؤم ریشه توسط منیزیم جذب

 هاي پایه ۀریش در منیزیم غلظت شوري، سطوح تمامي

 هاي پایه ۀریش در منیزیم مقدار از شده پیوند

 از یكي منیزیم (.4 )جدول بود بیشتر نشده، پیوند

 آن نقش ترین اصلي و بوده گیاه رشد ضروري عناصر

 یك همچنین، .ستها پروتئین زبیوسنت در شركت

 شركت مختلف، گیاهان در عنصر این دیگر مهم نقش

 عنصر این جذب میزان و است كلروفیل ساختمان در

 آمونیوم، پتاسیم، جمله از دیگر هاي كاتیون ۀوسیل به

 Heiydari) یابد مي كاهش شدت به سدیم و كلسیم

Sharif Abad, 2001). 

 

 و برگ فسفر غلظت بر پژنوتی و شوری برهمکنش

  ریشه

 و پیوندك نوع كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس
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 اساس بر است. ثرؤم برگ فسفر مقدار بر شوري غلظت

 افزایش با 25-1 ژنوتیپ در تنها فسفر غلظت نتایج،

 افزایش متر بر زیمنس دسي 4/2 شوري تیمار تا شوري

 هشكا شوري، مقدار بیشتر افزایش با سپس و یافت

 با ابتدا از شده، مطالعه هاي ژنوتیپ سایر در داد، نشان

 یافت. كاهش فسفر مقدار شوري، غلظت افزایش

 هاي برگ در فسفر غلظت در كاهش میزان بیشترین

 گزارش  نیز دیگر پژوهشگران شد. مشاهده GF677 ۀپای

 فسفر غلظت ،شوري غلظت افزایش با كه بودند كرده

 یافت كاهش GF677 و وانوت تلخ، بادام هاي پایه در

(Oreie et al., 2009). از حاصل نتایج ،كلي طور به 

 شده مطالعه هاي ژنوتیپ برگ در فسفر غلظت بررسي

 قدرت افزایش در پیوندي هاي ژنوتیپ كه داد نشان

 گیاه هوایي قسمت به آن انتقال و فسفر جذب در پایه

 كه است شده گزارش (.4 )جدول دارند بسزایي نقش

 گیاهان تكثیر و رشد براي ضروري عناصر از یكي رفسف

 و حفاظت انرژي، انتقال و سازي ذخیره براي و است

 تركیبات جزء و رود مي كار به ژنتیكي كدهاي انتقال

 شیمیایي تركیبات از بسیاري و ها سلول ساختماني

 دارد ها كربوهیدرات متابولیسم در مهمي نقش و است

 یون با رقابت در وريش تنش شرایط در آن مقدار و

 بیشتري مقاومت كه گیاهاني یابد. مي كاهش سدیم

 فسفر محتوي باشند، داشته شوري تنش به نسبت

 Heiydari) یابد مي كاهش كمتري مقدار به ها آن برگ

Sharif Abad, 2001; Mahajan &Tuteja, 2005.) 

 غلظت و پیوندك نوع آمده، دست به نتایج اساس بر

 هایي پایه در داشت. ثیرأت ریشه سفرف مقدار بر شوري

 با بودند، شده پیوند ها آن روي 25-1 ژنوتیپ كه

 متر، بر زیمنس دسي 4/2 تا شوري غلظت افزایش

 بیشتر افزایش با سپس و یافت كاهش فسفر مقدار

 كه هایي پایه در ولي ،یافت افزایش آن مقدار شوري،

 دند،بو شده پیوند ها آن روي شده مطالعه ارقام سایر

 افزایش و شوري تنش اعمال با ابتدا از فسفر غلظت

 GF677 ۀپای هاي ریشه در یافت. افزایش آن، غلظت

 تا شوري مقدار افزایش با فسفر غلظت پیوند(، )بدون

 در سپس و یافت افزایش متر بر زیمنس دسي 3/4

 این داد. نشان كاهش متر بر زیمنس دسي 8/3 تیمار

 فسفر جذب در پیوندك وعن كه است آن بیانگر نتایج

 دارد. ثیرأت هوایي قسمت به آن انتقال و ریشه توسط

 فسفر جذب قابلیت اینكه بر عالوه ،25-1 ژنوتیپ

 تا داد، افزایش شوري تنش شرایط در را ریشه توسط

 قسمت به شده جذب فسفر انتقال سبب نیز حدودي

 و پاریل نان مامایي، هاي رقم كه حالي در ،شد نیز هوایي

A200 شرایط در را ریشه جذب قدرت توانستند تنها 

 از فسفر انتقال قابلیت ولي ،دهند افزایش شوري تنش

  (.4 )جدول نداشتند را هوایي قسمت به ریشه

 

 و برگ کلر غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس ار حاصل نتایج

 غلظت افزایش با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در

 و افزایش مقدار ولي ،یافت افزایش كلر، مقدار شوري،

 یكدیگر با شده مطالعه هاي ژنوتیپ  برگ در كلر تجمع

 آمده، دست به نتایج اساس بر داشت. داري امعن اختالف

 هاي ژنوتیپ تمامي در كلر غلظت بیشترین

 متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در شده، مطالعه

 ،GF677 ۀپای هاي برگ در كلر مقدار شد. دهمشاه

 در 25-1 ژنوتیپ و A200 پاریل، نان مامایي، هاي رقم

 ،36/6) ترتیب به متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار

 مجموع در بود. درصد(، 43/3 و 30/3 ،64/6 ،40/6

 در A200 رقم و 4-24  ژنوتیپ كه دادند نشان نتایج

 شوري تیمار در نشده( وند)پی شاهد هاي پایه با مقایسه

 از داري امعن طور به توانستند متر بر زیمنس دسي 8/3

 این كنند. جلوگیري گیاه هوایي هاي  بخش به كلر ورود

 جذب گیاه توسط كلر  كه است آن بیانگر نتایج

 توجه با هوایي قسمت به آن انتقال مقدار ولي ،شود مي

 بررسي از حاصل نتایج .است متفاوت پیوندك نوع به

 ژنوتیپ كه بود داده نشان مورفولوژیك صفات مجموع

 بهتري رشدي شرایط كه A200 رقم آن از پس و 1-25

 در كلر مقدار كمترین  ند،داشت شوري تنش شرایط در

 منظور به بیشتري قابلیت و ندداشت را برگ

 دو این مقابل در داشتند. كلر یون كنندگي دفع

 و داشتند ها ریشه در را كلر تجمع بیشترین ژنوتیپ،

 در مناسب رشدي قدرت حفظ با توانستند مجموع در

 از كلر انتقال از ثريؤم طور به شوري، تنش شرایط

 در اختالل كنند. جلوگیري هوایي قسمت به ریشه
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 ها برگ در كلر تجمع به زیادي حد تا فتوسنتز و رشد

 انتقال و جذب میزان به شوري به تحمل است. مربوط

 گیاهاني دارد. بستگي شاخه به ریشه از كلر هاي یون

 و سدیم هاي یون كنندگي دفع براي بیشتري قابلیت كه

 خود ۀریش بافت در بیشتر را عناصر این دارند، كلر

 .(Staples & Toenniessen, 1984) كنند مي ذخیره

 در موجود كلر مقدار آمده، دست به نتایج اساس بر

 شوري غلظت و پیوندي ژنوتیپ نوع ثیرأت تحت ریشه

 شود مي مشاهده 4 جدول از كه طور همان گرفت. قرار

 كلر مقدار بیشترین شده، مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در

 شد. مشاهده متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در

 در كلر مقدار بیشترین شوري، از سطح این در

 شده پیوند ها آن روي 25-1 ژنوتیپ كه هایي پایه

 سطح دو در كلر مقدار كمترین د.ش مشاهده بودند،

 هاي پایه در متر بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4 شوري

 آن بیانگر نتایج این شد. مشاهده نشده(، )پیوند شاهد

 مقدار ولي ،شود مي جذب گیاه توسط كلر  كه است

 پیوندك نوع به توجه با هوایي قسمت به آن انتقال

 ژیكمورفولو صفات مجموع بررسي نتایج .است متفاوت

 A200 رقم آن از پس و 25-1 ژنوتیپ كه بود داده نشان

 شوري تنش شرایط در بهتري رشدي شرایط  كه

 مقابل در و برگ در كلر مقدار كمترین ند،داشت

 و داشتند ها ریشه در را عنصر این تجمع بیشترین

 سایر از بیشتري مقدار به توانستند مجموع در

 از ،پژوهش نای در شده مطالعه پیوندي هاي ژنوتیپ

 با كنند. جلوگیري هوایي قسمت به ریشه از كلر انتقال

 و رویشي رشد بر سدیم كلرید شوري تنش اثر بررسي

 گزارش كرونا و السانتا فرنگي توت رقم دو میوه تولید

 شدت افزایش با رقم دو هر در كلر یون غلظت كه شد

 بیشترین و یافت افزایش داري امعن طور به ،شوري تنش

 در كلر یون بود. السانتا رقم به مربوط یون این غلظت

 ولي ،شد ذخیره طوقه و ها ریشه در بیشتر كرونا رقم

 وجود ها دمبرگ در كلر غلظت بیشترین السانتا رقم در

 كلر درصد 33 بود قادر كورونا رقم ،كلي طور به و داشت

 خود هاي ریشه در السانتا رقم به نسبت را بیشتري

 رقم از كمتر آن هاي برگ در كلر ظتغل و كند انباشته

 به سرعت به ،سدیم یون خالف بر كلر یون بود. نتااالس

 بیشتر تحمل واقع  در و یابد مي انتقال گیاه هاي برگ

 این انتقال از جلوگیري علت به شوري به كرونا رقم

 (.Saied et al., 2005) است گیاه هاي برگ به یون

 در كلر تجمع به زیادي حد تا فتوسنتز و رشد در اختالل

 و جذب میزان به شوري به تحمل است. مربوط ها برگ

 گیاهاني دارد. بستگي شاخه به ریشه از ها یون انتقال

 كلر و سدیم هاي یون كنندگي دفع براي بیشتري قابلیت

 ذخیره خود ریشۀ بافت در بیشتر را عناصر این دارند،

  .(Staples & Toenniessen, 1984) كنند مي

 

 و برگ روی غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس از حاصل جینتا

 نوع برهمكنش ثیرأت تحت ریشه و برگ در روي مقدار

 نتایج اساس بر گرفت. قرار شوري غلظت و پیوندك

 با 25-1 ژنوتیپ هاي برگ در روي مقدار  آمده دست به

 در متر، بر زیمنس دسي 8/3 تیمار تا شوري افزایش

  رقم در و متر بر زیمنس دسي 3/4 سطح تا A200 رقم

 طور به متر بر زیمنس دسي 3/6 سطح تا پاریل نان

 داد. نشان افزایش شاهد، گیاهان به نسبت داريامعن

 4/2 سطح تا تنها مامایي رقم هاي برگ در روي مقدار

 افزایش مقدار كه یافت افرایش متر بر زیمنس دسي

 هاي پایه در نبود. دار امعن شاهد گیاهان به نسبت

GF677 روي مقدار شوري، غلظت افزایش با ابتدا از 

 كمترین كه طوري هب یافت كاهش داري امعن طور هب

 مشاهده متر بر یمنسز دسي 8/3 تیمار در روي غلظت

 به و 25-1 ژنوتیپ كه است آن بیانگر نتایج این شد.

 تا عنصر این افزایش با A200 رقم كمتري مقدار

 این است. كرده مقابله سدیم منفي آثار با حدودي

 مورفولوژیك صفات بررسي از حاصل نتایج با نتایج

 صفات مجموع بررسي از حاصل نتایج داشت. ابقتطم

 25-1 ژنوتیپ ترتیب به كه بود داده نشان مورفولوژیك

 تنش تحت تري مطلوب رشدي شرایط  A200 رقم و

 در ساختماني تغییرات موجب شوري ند.داشت شوري

 كه طوري هب شود؛ مي گیاهان برگ و ریشه ساقه،

 با و كمتر آوندي هاي دسته شوري، تنش تحت گیاهان

 هاي سلول مقابل در ولي دارند، تري كوچك قطر

 كه گیاهاني ،اساس این بر ند.دار بیشتري پارانشیمي

 سدیم، با رقابت در را عنصر این بیشتر جذب قابلیت
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 ساختماني تغییرات دچار دارند، شوري تنش شرایط در

 بهتر را خود رشدي خصوصیات و شوند مي كمتري

 (.Alpaslan et al., 1999) كنند مي حفظ

 نوع اثر كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس نتایج

 ریشه در روي مقدار بر شوري غلظت و پیوندك

 ۀیشر در آمده، دست به نتایج اساسبر شد. دارامعن

 شده پیوند ها آن روي 25-1 ژنوتیپ كه هایي پایه

 8/3 شوري تیمار تا روي مقدار شوري افزایش با بودند،

 A200 هاي رقم كه هایي پایه در و متر بر زیمنس دسي

 شوري تیمار تا روي مقدار بودند، شده پیوند ها آن روي

 كاهش داري، امعن طور به متر بر زیمنس دسي 3/4

 مامایي رقم كه هایي پایه و شاهد هاي پایه در یافت.

 با ابتدا از روي مقدار بودند، شده پیوند ها آن روي

 یافت. افزایش داريامعن طور به شوري، غلظت افزایش

 مقدار به و 25-1 ژنوتیپ كه است آن بیانگر نتایج این

 پایه جذب قدرت بر ثیرأت طریق از A200 رقم كمتري

 به آن انتقال و ریشه توسط روي جذب افزایش سبب

 تا عنصر این افزایش طریق از و شود مي هوایي بخش

 است. كرده مقابله كلر و سدیم منفي آثار با حدودي

 يغشا انسجام براي روي عنصر كه است شده گزارش

 منفي اثر تواند مي احتماالً و است ضروري ریشه سلولي

 سدیم انتقال یا و جذب دنكر محدود با را سدیم كلرید

 Alpaslan et) دهد كاهش گیاه، داخل به و دكلری و

al., 1999.)  

 

 و برگ در مس غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 پیوندك نوع و شوري غلظت كه دادند نشان نتایج

 دارد ثیرأت برگ مس غلظت بر داريامعن طور به

 هاي رقم در آمده دست به نتایج اساس بر (.4 )جدول

A200 3/6 تیمار تا شوري فزایشا با پاریل، نان و 

 مامایي رقم و 25-1 ژنوتیپ در و متر بر زیمنس دسي

 برگ در مس غلظت متر بر زیمنس دسي 4/2 تیمار تا

 آن مقدار شوري، بیشتر افزایش با سپس و افزایش

 شوري، افزایش با ابتدا از GF677 ۀپای در یافت. كاهش

 شده گزارش یافت. كاهش داري امعن طور به مس مقدار

 براي مصرف كم و ضروري عناصر جمله از مس كه است

 تنفس فتوسنتز، در و بوده گیاهان ۀتوسع و رشد

 متابولیسم و اكسیداتیو هاي تنش به پاسخ میتوكندري،

 ;Marschner, 1995) كند مي شركت سلول ةدیوار

Raven et al., 1999.) بین توازن عدم تنش، شرایط در 

 اندام توسط آن مصرف و انرژي جذب یندافر

 (ROS) فعال اكسیژن انواع تولید سبب فتوسنتزي

 هاي سیستم ترین مهم .(Mittler, 2002) دشو مي

 و كاتاالز هاي آنزیم گیاهان، در ROS هكنند آوري جمع

 كوفاكتور عنوان به مس هستند. دسموتاز سوپراكسید

 عمل دسموتاز سوپراكسید مانند ها آنزیم برخي در

 نقش به توجه با  سو این از (.Yruela, 2005) كند مي

 حفظ با پیوندي هاي ژنوتیپ گیاهان، در عنصر این

 هاي پایه با مقایسه در تر مطلوب رشدي خصوصیات

GF677 این جذب در افزایش طریق از نشده(، )پیوند 

 آثار با حدودي تا توانستند سدیم، با رقابت در عنصر

 كه دنددا نشان نتایج كنند.  مقابله عنصر این منفي

 غلظت و پیوندك نوع ثیرأت تحت ریشه در مس غلظت

 در آمده دست به نتایج اساس بر گرفت. قرار شوري

 شوري، مقدار افزایش با شده، مطالعه هاي پایه تمامي

 مقدار كمترین كه طوري هب یافت كاهش مس مقدار

 8/3 شوري تیمار در ها پایه تمامي در مس

 (.4 ول)جد شد مشاهده متر بر زیمنس دسي

 

 و برگ در آهن غلظت بر ژنوتیپ و شوری برهمکنش

  ریشه

 نوع كه داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس نتایج

 .است ثرؤم برگ آهن مقدار بر شوري غلظت و پیوندك

 هاي رقم و 25-1 ژنوتیپ در آهن دارقم نتایج، اساس بر

 غلظت افزایش و شوري تنش اعمال با A200 و پاریل نان

 مامایي رقم در و متر بر زیمنس دسي 3/4 ارتیم تا آن

 داريامعن طور به متر بر زیمنس دسي 3/6 تیمار تا

 تا GF677 ۀپای در یافت. افزایش شاهد گیاهان به نسبت

 افزایش برگ آهن مقدار متر بر زیمنس دسي 4/2 تیمار

 شاهد گیاهان به نسبت آن افزایش مقدار ولي ،یافت

 هاي ژنوتیپ ماميت در سپس .بود دار امعن غیر

 آهن مقدار شوري، غلظت بیشتر افزایش با شده مطالعه

 هاي بررسي (.4 )جدول یافت كاهش داريامعن طور به

 آهن، مانند ظرفیتي، چند هاي كاتیون جذب به مربوط

 كه است داده نشان ریشه آپوپالست آزاد فضاي در
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 هایي گروه به یوني غیر پیوند صورت به تواند مي آهن

 ریشه سلولزي ةدیوار روي موجود پراكسیدازهاي مانند

 در كاتیون چسبیدن گونه این بنابراین، بچسبد.

 كل میزان به دار امعن اي گونه به تواند مي آپوپالست

 این در (.Grattan, 2002) كند كمك ریشه كاتیون

 ولي ،شدند مي جذب ها ریشه توسط آهن پژوهش

 با شوري شتن تحت هوایي اندام به آن انتقال مقدار

 حاصل نتایج بود. متفاوت پیوندي، ژنوتیپ نوع به توجه

 بود داده نشان مورفولوژیك صفات مجموع بررسي از

 شرایط در كه A200  رقم آن از پس و 25-1  ژنوتیپ كه

 حفظ بهتر را خود رشدي خصوصیات شوري تنش

 در گرم 4/3 میزان به شوري تا توانستند بودند، كرده

 را هوایي قسمت به ریشه از آهن جذب دارقم لیتر،

  دهند. افزایش داري امعن طور به

 ثیرأت تحت ریشه آهن مقدار كه دادند نشان نتایج

 گرفت. قرار شوري غلظت و پیوندك نوع برهمكنش

 ۀریش در آهن غلظت  آمده دست به نتایج اساس بر

 شده پیوند ها آن روي 25-1 ژنوتیپ كه هایي پایه

 در و متر بر زیمنس دسي 3/4 يشور تیمار تا بودند،

 3/6 غلظت تا مامایي و A200 پاریل، نان هاي رقم

 یافت. كاهش داريامعن طور به متر بر زیمنس دسي

 افزایش با شده مطالعه هاي ژنوتیپ تمامي در سپس

 یافت. افزایش آهن مقدار شوري، غلظت بیشتر

 هاي پایه ۀریش در آهن تجمع بیشترین مجموع در

 8/3 شوري تیمار در و پیوند( )بدون شاهد

 نتایج ،كلي طور به شد. مشاهده متر بر زیمنس دسي

 نوع كه داد نشان ریشه و برگ در آهن غلظت بررسي

 بسیار گیاه هوایي هاي بخش به آهن انتقال در پیوندك

 سطح دو در آزمایش این در كه طوري هب است. ثرؤم

 آهن غلظت كمترین متر، بر زیمنس دسي 8/3 و 3/4

 هاي پایه در ریشه در آهن غلظت بیشترین و برگ در

 دیگري پژوهش در شد. مشاهده نشده(، )پیوند شاهد

 عناصر جذب میزان بر سدیم كلرید شوري تیمار اثر  نیز

 اي شیشه درون كشت محیط در تلخ بادام در غذایي

 شوري، سطوح افزایش با كه شد گزارش و بررسي

 آهن و منیزیم سیم،كل پتاسیم، فسفر، نیتروژن، غلظت

 و سدیم بر، منگنز، مس، روي، عناصر غلظت و كاهش

 عنصر (.Shibli et al., 2003) دادند نشان افزایش كلر

 دریافت كلروپالست، ۀتوسع در مهمي بسیار نقش آهن

NADP به آب از الكترون انتقال و نوراني انرژي
 دارد. +

 فتوسیستم به الكترون انتقال در همچنین عنصر، این

 براي مهم كوفاكتور یك و دارد فراواني تأثیر یك

 بیوسنتز مسیر در كه است هایي آنزیم از تعدادي

 (.Grattan, 2002) دارند نقش كلروفیل

 
 کلی گیری نتیجه

 نوع كه داد نشان پژوهش این نتایج ،كلي طور به

 غلظت و رشدي خصوصیات بر شوري سطح و پیوندك

 صفات بررسي ت.اس ثرؤم ریشه و برگ غذایي عناصر

 اعمال با كه داد نشان ظاهري هاي آسیب و مورفولوژي

 پیوندك، قطر میزان آن، غلظت افزایش و شوري تنش

 هاي برگ درصد تولیدي، برگ تعداد پیوندك، ارتفاع

 یافته ریزش و نكروزه هاي برگ درصد و كاهش سبز

 در كه داد نشان غذایي عناصر بررسي یافتند. افزایش

 و كلر مقدار بیشترین شده، مطالعه هاي پژنوتی تمامي

 كلسیم، به سدیم پتاسیم، به سدیم نسبت سدیم،

 مقدار كمترین و فسفر به سدیم منیزیم، به سدیم

 شوري تیمار در برگ، مس و فسفر منیزیم، كلسیم،

  همچنین شد. مشاهده متر بر زیمنس دسي 8/3

 پتاسیم، به سدیم نسبت سدیم، و كلر مقدار بیشترین

 و فسفر به سدیم منیزیم، به سدیم كلسیم، به دیمس

 آهن و مس فسفر، منیزیم، كلسیم، مقدار كمترین

 ،متر بر زیمنس دسي 8/3 شوري تیمار در ریشه،

 در پیوندك نوع كه داد نشان نتایج شد. مشاهده

 آن انتقال و ریشه توسط كلر و سدیم جذب از ممانعت

 صفات وعمجم بررسي است. ثرؤم هوایي هاي بخش به

 شرایط در 25-1  ژنوتیپ كه داد نشان مورفولوژیك

 حفظ بهتر را خود رشدي خصوصیات شوري تنش

 این در تولیدي برگ تعداد و اصلي ۀشاخ ارتفاع كرد.

 گیاهان به نسبت را كاهش میزان كمترین ژنوتیپ،

 نشان پیوندي هاي ژنوتیپ سایر با مقایسه در شاهد

 هاي برگ درصد یشترینب كه ژنوتیپ این همچنین داد.

 و شده نكروزه هاي برگ درصد كمترین و سبز

 سدیم، و كلر مقدار كمترین داراي ،داشت یافته ریزش

 كلسیم، به سدیم پتاسیم، به سدیم نسبت كمترین

 نیا بود. نیز، فسفر به سدیم و منیزیم به سدیم
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 3/4) شوري باالي سطوح در توانست ژنوتیپ،

 43/4) پتاسیم افزایش ریقط از متر(، بر زیمنس دسي

 68/24) آهن میلیون(، در قسمت 44/3مس) درصد(،

 میلیون(، در قسمت 80/44) روي و میلیون( در قسمت

 با شده، مطالعه هاي ژنوتیپ سایر از بیشتري مقدار به

 پژوهش این در مجموع در كند. مقابله سدیم مخرب آثار

 و نتری متحمل ترتیب، به مامایي رقم و 25-1 ژنوتیپ

 شدند. داده تشخیص شوري به رقم ترین حساس
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ABSTRACT 
Scion-rootstock combination and level of salinity affect growth characteristics and concentration of 

nutrition elements of almond leaves and roots. In this research, effects of salinity stress were investigated 

on growth characteristics and nutrient concentration of almond leaves and roots by completely 

Randomized Design (CRD), with two factors, genotype and water salinity with three replications. Studied 

Genotypes were ‘Non Pareil’, ‘A200’, ‘Mamayi’, ‘1-25’ which budded on GF677 and ‘GF677’ (non- 

budded as control) and water salinity consisted of 0, 1.2, 2.4, 3.6 and 4.8 g/l of natural salt. Results 

showed that with increasing of salinity levels, scion height, scion diameter, number of produced leaves 

and percentage of green leaves had been reduced, but percentage of necrotic leaves and percentage of 

downfall leaves were increased. Also, in all studied genotypes, the highest percentage of Na
+
, Cl

-
, Na

+ 
to 

K
+
 ratio, Na

+
 to Ca

++
 ratio, Na

+
 to Mg

++
 ratio, Na

+
 to P ratio and the lowest percentage of Ca

++
, Mg

++
, P 

and concentration of Cu
++

 in leaves and roots and the lowest concentrations of Fe
++

 in roots were 

observed in treatment irrigated with 9.8 ds/m of NaCl. In all levels of salinity, genotype ‘1-25’ had the 

lowest percentage of Na
+
, Cl

-
, Na

+
 to K

+
 ratio, Na

+
 to Ca

++
 ratio, Na

+
 to Mg

++
 ratio and Na

+
 to P ratio. In 

comparison to other genotypes, this genotype could tolerate the harmful effects of Na
+
 in salinity of 7.3 

ds/m by increasing the percentage of K
+
 (1.19%), concentration of Cu

++
 (9.56 ppm), Fe

++
 (27.48 ppm) and 

Zn
++ (66.80 ppm). Overall, ‘1-25’ and ‘Mamayi’ were recognized as the most tolerant and sensitive 

cultivars to salinity stress, respectively.  

 

Keywords: almond, GF677, macronutrients, ‘Mamayi’, Micronutrients, salinity stress, ‘1-25’.  
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