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 چکیده

 یشور تنش منفی اثرات کاهش های راه از یکی مناسب پیوندک و پایه انتخاب دارد. شوری تنش به باالیی حساسیت بادام

 سدیم و روی آهن، عناصر جذب و فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی صفات از برخی بر شوری تنش اثر آزمایش، این در .باشد می

 شوری تیمار و سطح هشت در پیوندک و پایه )ترکیب فاکتور دو با تصادفی کامالً طرح پایه بر فاکتوریل آزمایش قالب در بادام

 از شوری افزایش با که داد نشان نتایج شد. بررسی باغبانی علوم تحقیقات سسهؤم در 6931 سال در تکرار سه و سطح( پنج در

 /تترا61-شاهرود ترکیب در ترتیب به ریشه خشک وزن در کاهش درصد کمترین و بیشترین متر، بر زیمنس دسی هشت تا 9/0

 بادام شاهد پایه در ترتیب به نیز اصلی شاخه خشک وزن کاهش درصد بیشترین و کمترین شد. مشاهده GN15 (5/61) و (8/93)

 بذری تلخ بادام شاهد پایه در گینکروز درصد بیشترین شد. مشاهده GN15 (3/13)/61-شاهرود ترکیب و (1/98) بذری تلخ

 نشت تغییر درصد بیشترین و کمترین داد. رخ GF677 (3/3)/61-شاهرود ترکیب در نیز آن مقدار کمترین و (38/18)

 بیشترین و کمترین که داد نشان نیز سدیم بررسی است. داده رخ GN15 (39/11) و GF677 (31/90) شاهد پایه در ها الکترولیت

 شد. مشاهده (81) بذری تلخ بادام شاهد  پایه و GF677 (1/56) هیپا یرو شده وندیپ 61-شاهرود در ترتیب به تغییر درصد

 روندی تنش، شدت در بیشتر افزایش با سپس و افزایش ابتدا در برگ و ریشه عناصر میزان شوری تنش افزایش با ،نتایج براساس

 بذری تلخ بادام/61-شاهرود ترکیب و ترین متحمل GF677/61-شاهرود ترکیب حاصله، نتایج اساس بر گرفت. خود به کاهشی

 .بود شوری تنش به ترکیب ترین حساس

 

 .NaCl مورفولوژیکی، صفات فیزیولوژیکی، صفات غذایی، عناصر پیوند، ها: کلیدواژه
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 مقدمه

 تبخیر مقدار بودن باال دلیل به ،ما کشور مناطق عمده بخش

 مناطق وجز ،جوی نزوالت میزان بودن پایین و تعرق و

 Ashofteh) شود می یبند طبقه خشک مهین و خشک

Beiragi et al., 2011). مناطق، این مشکالت از یکی 

 کل سطح موجود، آمار طبق بر باشد. می هاخاک شوری

 تخمین هکتار میلیون 11 حدود ایران در شور هایخاک

 و هادشت مساحت صد در 90 حدود که شود می زده

 است کشور آبی کشت زیر اراضی صد در 50 از متجاوز

(Afyouni et al., n.d..) استثنای به گفت توان می طورکلی به 

 هایخاک تمام       ًتقریبا  مازندران، و گیالن هایاستان اراضی

 بیشترین و بوده شور وبیش کم ایران پست اراضی و دشت

 (.Jafarinia, 2011) شود می مشاهده آبی اراضی در شوری

 دیتول بر یمنف تأثیر که است ای شده شناخته عامل شوری

 Chaum et) دارد جهان سرتاسر در محصوالت از ارییبس

al., 2013). از یاصل کیمتابول ندهاییفرا یبرخ بر تنش این 

 ATP و ها چربی سازو سوخت و نیپروتئ سنتز فتوسنتز، لیقب

  .(Zrig et al., 2016) است گذارتأثیر

 لیقب از یسم های یون از ییباال تجمع شور، طیشرا در

 ,.Chaum et al) دهد می رخ کلروپالست در کلر و میسد

 سطح کاهش ،یفتوسنتز یها زهیرنگ زانیم کاهش .(2013

 شدنبسته علت به CO2 یفراهم زانیم کاهش ،یبرگ

 تیفعال در رییتغ ،یلیمزوف تیهدا کاهش ها، روزنه

 یغشاها به تنش از یناش ویداتیاکس های آسیب ،ها آنزیم

 بیآس و هریزنج در الکترون انتقال ییکارا کاهش و یفتوسنتز

 تأثیر علل از توانند می نور کننده برداشت های کمپلکس به

 ;Zrig et al., 2016) باشند فتوسنتز بر یشور تنش منفی

Parida & Das, 2005; Jafarinia & Shariati, 2012.) 

 کاهش و دادن قرار تأثیر تحت با شوری باالی سطوح

 انسسرفلو زانیم شیافزا به منجر ها زهیرنگ از انرژی انتقال

 از امروزه شود. می II ستمیفتوس یواکنش مراکز از لیکلروف

 II ستمیفتوس روی ها تنش راث یابیارز برای شاخص نیا

 .(Azizpour et al., 2010) گردد می استفاده

 تحمل آستانه که است داده نشان متعددی های پژوهش

 تنش به نسبت بادام جمله از دارهسته میوه درختان اکثر

 3 و 6/1 ،8/1 شوری در کهطوریهب ،است پایین شوری

 از درصد 600 و 50 ،15 ترتیب به متر بر زیمنس دسی

 (؛Grattan & Grieve, 1999) یابد می کاهش آن عملکرد

 و پایه انتخاب میوه، درختان سایر همانند نیز بادام در ،بنابراین

 کاهش منظور به مناسبی بسیار راهبرد متحمل، هایپیوندک

 کشور خشک نواحی در ویژه به شوری از ناشی عوارض

 سطوح به نسبت GF677 پایه تحمل پژوهشگران .باشدمی

 قرار بررسی مورد را طبیعی نمک از حاصل شوری مختلف

 3/1 شوری، به نسبت پایه این که ندداد نشان و داده

 ,.Momenpour et al) است متحمل ،متر بر زیمنسدسی

 از GF677 پایه که است شده گزارش همچنین، (.2015

 انتقال یا و جذب در محدودیت ایجاد تدافعی مکانیسم طریق

 از مناسبی سطح حفظ نیز و هوایی هایقسمت به سدیم

 زیمنسدسی 1/5) موالر میلی 50 تا شوری تواندمی ،پتاسیم

 به توجه با (.Emami, 1996) دکن تحمل را متر( بر

 پایه یک عنوان به توانمی پایه این از موجود، یها گزارش

 حدود )در متوسط شوری با مناطقی برای شوری به متحمل

 نشان شواهد گرچه نمود. استفاده متر( بر زیمنی دسی 5

 GF677 پایه روی بر 61-شاهرود رقم بادام که دهند می

 با رقم این ترکیب هنوز ولی است، متحمل شوری به نسبت

 و است نگرفته قرار تحقیق مورد متداول های پایه سایر

 شوری اثرات تحقیق این در بنابراین ندارد؛ وجود اطالعاتی

 جذب و یکیولوژیزیف ،یکیمورفولوژ صفات راتییتغ بر

 تترا، بذری، تلخ بادام های پایه در غذایی عناصر برخی

GF677 و GN15 بر 61-شاهرود ژنوتیپ پیوند همچنین و 

 تا گرفت قرار ارزیابی و مقایسه مورد شده ذکر های پایه

 شود. شناسایی پیوندک و پایه ترکیب ترین متحمل
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 ها روش و مواد

 صفات راتییتغ بر شوری تنش اثر تحقیق، این در

 رقم بادام ای تغذیه و یکیولوژیزیف ،یکیمورفولوژ

 تنش تحت ،پرونوس های پایه برخی یرو 61-شاهرود

     ًکامال  طرح پایه بر فاکتوریل آزمایش قالب در شوری

 در پیوندک و پایه ترکیب شامل فاکتور دو با تصادفی

 های پایه روی پیوندشده 61-شاهرود )رقم سطح هشت

 ها پایه خود و GN15و GF677 ،تترا بذری، تلخ بادام

 )آب سطح پنج در آبیاری آب شوری تیمار و پیوند( بدون

 شش چهار، دو، ،متر بر منسیز یدس 9/0 یشور با شهری

 سه در و6931 سال در متر( بر زیمنسدسی هشت و

 

 شد. انجام باغبانی علوم قاتیتحق سسهؤم گلخانه در تکرار

 و بافت کشت از حاصل یشیرو یها هیپا منظور نیا یبرا

 یها گلدان به شده، هیاستراتف بذور از حاصل یبذر هیپا

 متوسط بافت با یزراع خاک یحاو یتریل 10 یکیپالست

 یها هیپا از تعدادی ،یکاف رشد از پس و شده داده انتقال

 نیهمچن ند.شد وندیپ 61-شاهرود رقم بادام با نظر مورد

 تیمار اعمال زمان تا شاهد عنوان به وندیپ عمل بدون یها هیپا

 و فیزیکی های ویژگی .گرفتند قرار مراقبت تحت شوری

 یرشد تیوضع و استفاده مورد یخاک مخلوط ییایمیش

 یشور ماریت اعمال شروع در مطالعه مورد هایپیژنوت

 اند. شده داده نشان 1 و 6 های جدول در ترتیب به

 استفاده مورد خاکی مخلوط شیمیایی و فیزیکی هایویژگی .2 جدول
 ویژگی مقدار ویژگی مقدار

 )%( اشباع رطوبت 16 بافت لوم

 )%( زراعی ظرفیت رطوبت 61/10 میلیون( در )قسمت محلول کلسیم 5/661
 )%( پژمردگی نقطه رطوبت 6/60 میلیون( در )قسمت منیزیم 1/136
 (متر بر زیمنس)دسی شوری 50/6 )%( معادل کلسیم کربنات 1/61

 خاک واکنش 5/3 میلیون( در )قسمت مس 1/1

 )%( نیتروژن 16/0 میلیون( در )قسمت روی 1/1

 )%( آلی کربن 30/6 میلیون( در )قسمت آهن 3/19

 میلیون( در )قسمت جذب قابل فسفر 6/606 میلیون( در )قسمت جذب قابل پتاسیم 580

 )%( شن 93 میلیون( در )قسمت جذب قابل منگنز 1/16

 )%( سیلت 11 میلیون( در )قسمت محلول سدیم 65/83

 )%( رس 63  

  

 شوری تیمار اعمال شروع در مطالعه مورد هایژنوتیپ رشدی وضعیت .1 جدول
 تعداد

 برگ
 ارتفاع

 پیوندک

 شاهد هایپایه ارتفاع

 متر( )سانتی
 در شاهد هایپایه قطر

 متر( )میلی خاک سطح
 پیوندک قطر

 متر( )میلی
 ژنوتیپ

 GF677 پایه روی پیوندشده 61-شاهرود 15/3 - - 18/31 01/13
 GN15 پایه روی پیوندشده 61-شاهرود 88/3 - - 30/35 69/51
 تترا پایه روی پیوندشده 61-شاهرود 18/3 - - 11/36 1/35
 بذری پایه روی پیوندشده 61-شاهرود 35/8 - - 38/36 11/15
 پیوند( )بدون GF677 پایه - 93/8 05/18 - 1/31

 پیوند( )بدون GN15  پایه - 13/8 30/18 - 15
 پیوند( )بدون تترا پایه - 51/8 19/39 - 8/95
 پیوند( )بدون بذری بادام پایه - 61/8 11/11 - 39/13

 گلخانه داخل در ها آن رشد و است ها آن رشدی سرعت در تفاوت دلیل به شود، می مشاهده شوری تیمار آغاز هنگام در مطالعه مورد هایژنوتیپ بین در که هاییتفاوت
 است. شده انجام شده، کنترل شرایط با
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 دو، های غلظت با شوری تیمارهای کاربرد منظوربه

 کلرید نمک از متر، بر زیمنسدسی هشت و شش چهار،

 و ناگهانی شوک ایجاد از اجتناب برای شد. استفاده سدیم

 در و انجام تدریجی صورتبه هانمک افزودن پالسمولیز،

 منظور، بدین شد. رسانده موردنظر غلظت به هفته یک مدت

 متر، بر زیمنس دسی چهار و دو ،9/0 تیمارهای با گیاهان ابتدا

 شش هایغلظت با شوری تیمار اعمال برای و شدند آبیاری

 تیمار با گیاهان دوم مرتبه در متر، بر زیمنسدسی هشت و

 مرتبه در تیدرنها و شدند آبیاری متر بر زیمنسدسی شش

 متر بر زیمنسدسی هشت تیمار با بود قرار که گیاهانی سوم

 آبیاری آب، در موجود نمک از غلظت این با شوند، آبیاری

 کمک به ها گلدان زراعی ظرفیت گیاهان، انتقال از قبل شدند.

 آبیاری شد. تعیین (F1, USA) مدل فشار صفحه دستگاه

 با آبشویی نیاز و ها آن وزن تغییرات به توجه با ها گلدان

 .گرفت انجام Momenpour et al. (2015) روش از استفاده

 دو و 9/0 تیمارهای روز(، 36) آزمایش دوره طی که طوریبه

 بر زیمنسدسی چهار تیمار مرتبه، 11 متر، بر زیمنسدسی

 متر، بر زیمنسدسی هشت و شش تیمارهای و مرتبه 16 متر

 خشک و تر وزن آزمایش پایان در شدند. آبیاری مرتبه، 63

 شدن نکروزه (،Mousavi et al., 2009) اصلی شاخه و ریشه

(Karakas et al., 2000،) کل، کلروفیل b کاروتنوئید و (Zrig 

et al., 2016،) برگ آب نسبی محتوای و یونی نشت 

(Mehta et al., 2010) روی و آهن غذایی عناصر مقدار و 

(Emami, 1996) گرفتند. قرار گیری اندازه مورد 

 SAS افزار نرم از استفاده با آماری، هایداده وتحلیل  تجزیه

 ایچنددامنه آزمون با هامیانگین مقایسه و انجام (،6/3 )نسخه

 گرفت. صورت (،1 .60 نسخه) MSTATC افزار نرم و دانکن

 

 بحث و نتایج

 مورفولوژیکی صفات

 نشان (،9 )جدول ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج

 ها آن متقابل اثر همچنین و ژنوتیپ و شوری ساده اثرهای داد

 و ها پایه در بررسی مورد مورفولوژیک خصوصیات تمامی بر

 مقایسه نتایج (.≥06/0P) بود دارمعنی پیوندک و پایه ترکیبات

 مورد های ژنوتیپ بر شوری مختلف سطوح تأثیر میانگین

 شوری تنش اعمال ها ژنوتیپ همه در که داد نشان بررسی

 ریشه خشک و تر وزن کاهش باعث داری معنی صورت به

 در شهیر خشک و تر وزن میزان بیشترین که یصورت به شد

 هشت شوری سطح در آن کمترین و 9/0 شوری سطح

 مقدار نیکمتر و نیشتریب آمد. دست به متر بر زیمنس دسی

 بر زیمنس دسی هشت شوری ماریت در شهیر تر وزن کاهش

 های پایه در ترتیب به شور ریغ آب سطح به نسبت متر

 و درصد( 8/93) تترا پایه روی شده پیوند 61-شاهرود

GN15 (5/61 )شوری سطح افزایش با .آمد دست به درصد 

 در ریشه خشک وزن کاهش درصد بیشترین آبیاری، آب

 9/91 میزان به تترا هیپا یرو شدهوندیپ 61-شاهرود ترکیب

 پایه روی 61-شاهرود ژنوتیپ پیوند آمد. دست به درصد

GF677 به نسبت ریشه تر وزن کاهش میزان در منفی تأثیر 

 و تر وزن مقدار بهبود سبب و داشت شاهد شوری سطح

 تیمارهای بین در درمجموع گردید. پیوندک ریشه خشک

 های پایه روی بر پیوندشده 61-شاهرود بررسی، مورد

 بهتری شرایط GF677 پایه روی رقم این پیوند مختلف،

 در کاهش (.9 )جدول داشت پیوندی ترکیبات سایر به نسبت

 جذب در اختالل علت به است ممکن گیاه شهیر خشک وزن

 سیستم توسعه کاهش دلیل به رشد برای الزم غذایی مواد

 انتقال و جذب ستمیس در اخـتالل هرگونـه باشد. ای ریشه

 توسعه عـدم باعث ،میسـد ـونی بـا تیمسموم اثر در شهیر

 خشک و تر وزن و رشد کاهش و شدن ای پنبه چوب شه،یر

 وزن کاهش بر شوری تنش تأثیر (.Blum, 1988) شود می آن

 بادام جمله از مختلف گیاهان در ریشه خشک

(Momenpour et al., 2015،) شنبلیله گیاه (Farhadi et al., 

 قند چغندر در ییهوا اندام و شهیر خشک وزن و (2014
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(Asadinasab et al., 2013) سطوح  است. شده گزارش نیز

دار وزن تر و خشک  مختلف شوری باعث کاهش معنی

 و خشکها شد. بیشترین مقدار وزن تر  شاخه اصلی پایه

زیمنس بر متر  دسی 9/0شاخه اصلی در سطح شوری 

 61-گرم در رقم شاهرود 33/56و  1/613ترتیب به میزان  به

 یاما سطح شوردست آمد.  به GN15وند شده روی پایه پی

بر متر باعث کاهش وزن تر و خشک  منسیز یهشت دس

پایه  .دیگرم گرد 35/11و  33/31 زانیترتیب به م ها به شاخه

GF677  دارای وزن تر و خشک  9/0نیز در سطح شوری

گرم بود که در شوری  11/18و  619ترتیب  شاخه اصلی به

و  18/31ترتیب به  ها به زیمنس بر متر، مقدار آن هشت دسی

گرم کاهش پیدا کرد. مقدار وزن تر و خشک شاخه  1/90

نیز در  GF677پیوندشده بر پایه  61-اصلی رقم شاهرود

ترتیب  زیمنس بر متر به هشت دسی و 9/0سطوح شوری 

و  38/13( و 9/0گرم )در سطح شوری  36/11و  9/665

زیمنس بر متر(  گرم )در سطح شوری هشت دسی 38/11

پیوندشده روی پایه  61-شد. نتایج نشان داد که رقم شاهرود

GF677 شرایط بهتری نسبت به حالت شاهد )پایه ،

تنش شوری را (، داشت و بهتر توانست GF677پیوندنشده 

ها نیز در  (. درصد مجموع نکروزه9تحمل نماید )جدول 

های  ی پایهرو 61-ها و ترکیبات پیوندی شاهرود تمامی پایه

دار با افزایش میزان شوری  مختلف مورد بررسی افزایش معنی

زیمنس بر متر را نشان داد و کمترین و  تا هشت دسی 9/0از 

در سطح ها  کروزهدرصد مجموع نبیشترین میزان افزایش 

زیمنس بر متر نسبت به سطح دو  شوری هشت دسی

شده وندیپ 61-شاهرودترتیب در پایه  زیمنس بر متر به دسی

 68/13برابر( و پایه بادام بذری ) GF677 (91/63 هیپا یرو

های مورد بررسی،  از پایه کدام چیدر همشاهده شد.  (برابر

منس بر متر زی دسی 9/0گونه نکروزی در سطح شوری  هیچ

 (.9مشاهده نشد )جدول 
تحت تـنش شـوری، عـدم تورژسـانس  اهانیگ در

مواد سنتزشده جهت  شتریب صیتخص ها و مناسـب سلول

های  مکانیسم زیو ن اهیگ رشد مقابله با تنش، کوتاه شدن دوره

ها  توسعه عادی سلول توانند مـانع از می یفرار از تنش همگ

تنش  شوند. درنتیجه اه میو درنتیجه کاهش وزن خشک گی

 ممکـن زین ویداتیتنش اکس رینظ هیهای ثانو شوری، تنش

های  و تجمع رادیکال دیحالت، تول نیبروز کنند که در ا است

و درنتیجه مرگ  دهایپیها و ل شدن پروتئیندیاکس فعال به

که منجر به کاهش وزن خشک و رشد  شود سلول منجر می

کاهش  (.Farhadi et al., 2014گردد ) اندام هوایی گیاهی می

تر  ای در پاسخ به تنش شوری پیش رشد اندام هوایی و ریشه

(. پیامد منفی Esfandiari et al., 2013گزارش شده است )

 -شوری بر مقدار جذب عناصر غذایی و خصوصیات مورفو

 & Karimiهای پسته مشاهده شده بود ) فیزیولوژیکی در پایه

Tavallai, 2017این تحقیق با نتایج  (. نتایجNabil & 

Coudret (1995 و )Karimi & Nowrozy (2017 مطابقت  )

نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و ژنوتیپ  1دارد. جدول 

ها را نشان ها بر تغییرات فیزیولوژیکی پایه و اثر متقابل آن

دهد. نتایج نشان داد که اثرات ساده شوری و ژنوتیپ و  می

ها بر تمامی صفات فیزیولوژیکی گیاه  بل آنهمچنین اثر متقا

(. نتایج مقایسه میانگین تأثیر 1؛ جدول≥06/0Pدار بود )معنی

های مورد  که در همه پایهژنوتیپ نشان داد × متقابل شوری

 زانیدار م منجر به کاهش معنی یسطح شور شیافزا یبررس

مقدار  نیو کمتر دیگرد یبرگ و کلروفیل کل bکلروفیل 

زیمنس بر متر  شوری هشت دسی یمارهایدر ت یبرگ تروژنین

زیمنس  دو دسی یشور یمارهایدر ت زیمقدار آن ن نیشتریو ب

نتایج نشان داد که با افزایش شوری از  دست آمد. به بر متر

و کلروفیل  bزیمنس بر متر، مقدار کلروفیل  تا دو دسی 9/0

مجدد و  داکردهیپهای مورد بررسی افزایش اندکی  کل در پایه

زیمنس بر متر  با افزایش شوری تا چهار، شش و هشت دسی

زیمنس بر متر به  و در شوری هشت دسی داکردهیپکاهش 

 کمترین مقدار خود رسید.
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 مورفولوژیکی صفات بر پیوندک و پایه ترکیبات و شوری متقابل اثر .3 جدول
 ها نکروزه مجموع درصد اصلی شاخه خشک وزن اصلی شاخه تر وزن ریشه خشک وزن ریشه تر وزن شوری سطح ژنوتیپ

 11/11** 61/1** 01/63** - مربعات میانگین
**6/61 

**31/11 

 تترا هیپا

9/0 d-f39/33 b-g96/16 bc3/663 c-e19/13 60 
1 f-l86/31 d-k66/10 e-f3/609 e-g15/11 kl11/0 
1 f-m15/31 h-l31/68 j-l66/39 hi51/93 kl19/1 
1 k-n11/13 m-o19/65 qr33/38 l-o01/96 ef11/66 
8 s16/56 op33/69 s-v91/31 n-p31/13 b13/11 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 تترا هیپا یرو

9/0 d-k36/31 a-g1/11 d5/669 c-f01/18 l0 
1 e-k68/31 g-k9/63 ef8/601 k-m13/99 kl39/0 
1 h-m81/36 h-k31/68 j-l35/31 j-m86/99 kl13/6 
1 t31/11 k-n66/63 l-n05/83 n-p03/90 g-j11/1 
8 qr18/10 n-p19/61 uv61/18 q63/11 ef93/66 

 یبذر بادام هیپا

9/0 d-i13/31 d-k63/10 cd1/665 d-f11/15 l0 
1 i-n16/36 f-k38/63 f-h1/606 fg31/19 kl33/0 
1 e-l35/31 h-l31/68 k-m63/36 h-k59/91 j-l61/1 
1 j-m98/30 k-n10/63 rs11/31 n-p13 de16/61 
8 m-o91/13 n-p96/61 t-v38/13 op15/18 a38/18 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 یبذر بادام هیپا یرو

9/0 e-l5/39 h-l81/68 ef5/601 c-f56/11 l0 
1 e-l61/39 j-n93/63 e-g1/609 i-l13/91 kl39/0 
1 j-n31/13 k-n01/63 m-o08/83 h-k31/95 j-l63/1 
1 a58/39 op16/69 o-q98/89 n-p3/13 f-i56/3 
8 r65/58 p1/66 v18/13 q13/11 bc91/16 

 GF677 هیپا

9/0 b9/83 a51/15 a619 cd11/18 l0 
1 de61/38 a-e11/19 e-g1/601 d-f16/15 kl81/0 
1 e-l51/39 d-k11/10 i-k03/35 h33/93 j-l56/1 
1 i-n95/36 a-f31/11 pq51/86 k-m13/99 f-h16/0 
8 f-l13/31 b-i91/16 s-v18/31 m-o1/90 cd11/68 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 GF677 هیپا یرو

9/0 cd98/33 ab90/11 cd9/665 c-f36/11 l0 
1 d-h86/31 b-h58/16 e5/603 h-k13/91 kl53/0 
1 e-l83/39 f-k85/63 j-l9/31 j-m33/99 kl13/6 
1 l-o51/18 h-m11/68 k-m99/36 n-p33/13 i-k56/1 
8 o-q83/19 i-m31/63 t-v38/13 q38/11 fg3/3 

 GN15 هیپا

9/0 bc81/89 a-c35/19 a3/611 a53/51 l0 
1 d-k33/31 c-i31/10 cd663 bc63/13 kl31/0 
1 e-l89/33 d-k09/10 g-i600 g19/11 j-l11/1 
1 e-l03/39 c-j31/10 n-p11/85 i-l91/91 fg16/3 
8 i-n13/36 e-k88/63 s-u68/39 l-n3/96 cd95/68 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 GN15 هیپا یرو

9/0 d-g13/33 a-d11/19 a1/613 ab33/56 l0 
1 d-j91/35 c-j31/10 e9/608 h31/93 kl53/0 
1 g-n61/31 c-j11/10 h-j8/31 h-j03/93 kl13/6 
1 n-p56/11 k-n08/63 j-l35/39 h85/93 h-k38/1 
8 p-r95/11 l-o53/65 r-t33/31 pq35/11 de88/61 

 هر برای و ستون هر در که هاییمیانگین درصد(. یک احتمال سطح در دار معنی **) است ژنوتیپ و شوری متقابل اثر به مربوط صفت، هر برای مربعات میانگین مقدار
 دارند. کدیگری با داریمعنی اختالف درصد یک احتمال سطح در دانکن، آزمون اساس بر هستند، متفاوت حروف دارای صفت
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 میزان شوری افزایش با دهند می نشان ها گزارش

 تخریب باعث شوری عبارتی به کند می پیدا کاهش ها رنگیزه

 ,Lutts et al., 1995; Santos) شود می رنگدانه ساختمان

 به ترتیب به b کلروفیل و کل کلروفیل مقدار بیشترین (.2004

 ژنوتیپ در تر وزن گرم بر گرم میلی 35/0 و 81/6 مقادیر

 شوری سطح در GN15 پایه روی شدهوندیپ 61-شاهرود

 میزان کمترین ترتیب همین به آمد. دست به )شاهد( 9/0

 11/0 و 36/0 مقادیر به ترتیب به b کلروفیل و کل کلروفیل

 آمد دست به بذری بادام پایه در تر وزن گرم بر گرم میلی

 روی 61-شاهرود پیوندزنی که داد نشان نتایج (.1 )جدول

 و کل کلروفیل میزان نسبی افزایش باعث GN15 پایه

 گردید. GN15 شاهد پایه به نسبت b کلروفیل

بر  پیژنوت ×یتأثیر متقابل شورنتایج مقایسه میانگین 

های مورد بررسی نیز نشان داد که  مقدار کاروتنوئید برگ پایه

ها و ترکیبات پایه و پیوندک مورد بررسی با  در تمامی پایه

زیمنس بر متر  تا شش دسی 9/0افزایش مقدار شوری از 

ها رخ نداد،  تغییر محسوسی در میزان کاروتنوئید پایه

ت که با افزایش میزان شوری از شش تا هش درحالی

داری  صورت معنی زیمنس بر متر مقدار کاروتنوئید به دسی

کاهش پیداکرده و به کمترین مقدار خود رسید که کمترین 

زیمنس بر متر  میزان کاروتنوئید در سطح شوری هشت دسی

گرم بر گرم  میلی 15/0در پایه تترا و پایه بادام بذری به میزان 

های  ید در پایهدست آمد. کمترین مقدار کاروتنوئ وزن تر به

GF677  وGN15 زیمنس بر  در سطح شوری هشت دسی

گرم بر گرم وزن تر  میلی 96/0و  9/0ترتیب به مقادیر  متر به

های  پیوندشده روی پایه 61-دست آمد، اما پیوند شاهرود به

GF677  وGN15  باعث افزایش مقدار کاروتنوئید در سطح

 1/11و  3/66زیمنس بر متر به میزان  شوری هشت دسی

شد  GN15و  GF677های شاهد  درصد نسبت به پایه

 (.1)جدول 

نتایج مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف شوری بر 

ها و ترکیبات پایه و پیوندک مورد بررسی نشان داد که در  پایه

داری  صورت معنی عمال تنش شوری بهها ا همه ژنوتیپ

و افزایش نشت یونی  آب برگ ینسب یمحتواباعث کاهش 

آب  ینسب یمحتواها بیشترین میزان  شد و در همه ژنوتیپ

و کمترین آن در سطح شوری  9/0در سطح شوری  برگ

 نیکمتر و نیشتریبدست آمد.  زیمنس بر متر به هشت دسی

در  61-م شاهرودآب برگ رق ینسب یمحتوا کاهش مقدار

 آببه سطح  نسبتزیمنس بر متر  شوری هشت دسی ماریت

 GN15درصد( و  9/96) های تترا پایه در ترتیب به شور ریغ

. درمجموع نتایج نشان داد که آمددست  درصد( به 5/10)

 GN15و  GF677های  بر روی پایه 61-پیوندزنی شاهرود

ی آب برگ ها از نظر محتوای نسب باعث بهبودی شرایط پایه

ها حتی در شوری  ی نسبی آب برگمحتواشده و درصد 

های شاهد  زیمنس بر متر نیز نسبت به پایه هشت دسی

(GF677  وGN15  دلیل 1بدون پیوند(، باالتر بود )جدول .)

تواند به اثرات تعاملی پایه و پیوندک مرتبط باشد. این امر می

مورد نیاز برگ برای ها مواد  عبارتی در ترکیب پیوندی، پایه به

ها را بهتر فراهم نموده که منجر به کاهش  ساخت اسمولیت

ها  پتانسیل آب برگ و در نتیجه جذب بیشتر آب در برگ

 (.Parida & Das, 2005; Demir & Mazi, 2008گردد )می

زیمنس بر متر،  با افزایش سطح شوری به هشت دسی

 GN15درصد( در پایه  11بیشترین افزایش نشت یونی )

روی پایه  61-که پیوند رقم شاهرود مشاهده شد درحالی

GN15  درصدی نشت یونی در شوری  5/91باعث افزایش

زیمنس بر متر نسبت به سطح غیرشوری گردید  هشت دسی

که کمتر از حالت غیر پیوندی بود. کمترین میزان افزایش 

در سطح  GF677درصد( نیز در پایه  3/90نشت یونی )

دست  زیمنس نسبت به سطح غیر شور به شوری هشت دسی

بر روی این پایه باعث افزایش  61-آمد. پیوندزنی شاهرود

درصدی میزان نشت یونی در شوری هشت  3/93

 (.1برمتر نسبت به سطح غیر شور گردید )جدولزیمنس دسی



 مومن پور ی، علیی، حامد رضایمانیا ی، علیریام لی، محمد اسماعیطاهر سقل

 

 2318بهار   2شماره   12دوره 

200

 فیزیولوژیکی های ویژگی بر پیوندک و پایه ترکیبات و شوری متقابل اثر .9 جدول

 شوری سطح ژنوتیپ
 یونی نشت برگ آب نسبی وایتمح کاروتنوئید کل کلروفیل b کلروفیل

 درصد           تر وزن گرم بر گرم میلی    
 0081/0** - مربعات میانگین

**061/0 **001/0 
**65/63 **91/51 

 تترا پایه

9/0 a-d31/0 b-e31/0 ab.18/0 a-c16/89 q-s53/98 

1 c-e13/0 d-f39/6 a-c13/0 c-i83/31 l-p18/11 
1 g59/0 j13/6 i95/0 i-m33/30 g-k36/59 
1 kl93/0 m-o16/6 d-f11/0 k-m31/13 a-d11 
8 m11/0 s3/0 k15/0 n58/53 ab16/11 

 61-شاهرود
 پایه روی پیوندشده

 تترا

9/0 c-e3/0 b-d86/6 c-e.15/0 ab85/89 q-s11/98 

1 b-e36/0 c-e35/6 d-f11/0 d-i13/31 m-p83/15 

1 d-f13/0 gh15/6 c-e.15/0 j-m51/13 g-l16/59 
1 g59/0 kl16/6 d-f11/0 j-m11/13 g-k33/59 
8 k93/0 n-p63/6 j96/0 n58/53 d-h88/53 

 بذری بادام پایه

9/0 c-e3/0 b-e33/6 c-e15/0 a-d13/81 n-q89/19 

1 a-d31/0 c-e35/6 a13/0 b-h53/38 n-q35/19 

1 gh56/0 j-l11/6 e-g19/0 h-l08/31 g-m95/51 
1 l91/0 o-q61/6 i95/0 i-m11/30 b-e09/11 
8 m11/0 s36/0 k15/0 n11/51 a03/13 

 61-شاهرود
 پایه روی پیوندشده
 بذری بادام

9/0 b-e36/0 b-c81/6 c-e15/0 a-d11/81 q-s56/93 

1 ef11/0 e-g3/6 e-g19/0 a-g65/33 j-p13/13 

1 k93/0 kl91/6 i95/0 h-l68/31 h-n31/50 
1 hi18/0 kl91/6 h93/0 lm11/11 e-i1/55 
8 l99/0 qr03/6 j91/0 n33/51 b-f19/16 

 GF677 پایه

9/0 a-c31/0 bc89/6 ab18/0 ab61/85 p-s11/10 

1 c-e3/0 d-f39/6 ab18/0 a-f15/80 m-p33/15 
1 f19/0 i53/6 d-f11/0 m01/11 j-p31/13 
1 k1/0 m13/6 i95/0 g-l58/31 c-g93/53 
8 l99/0 r01/6 j9/0 m13/11 d-g15/58 

 61-شاهرود
 پایه روی پیوندشده

GF677 

9/0 b-e3/0 bc89/6 ab18/0 a3/85 s91 

1 c-e13/0 c-e35/6 d-f11/0 a-e99/86 o-r11/11 

1 f11/0 f-h15/6 fg11/0 e-j61/35 k-p8/11 

1 gh51/0 jk19/6 i91/0 h-l91/31 g-m61/51 
8 k93/0 n-p63/6 i91/0 m31/11 f-j11/51 

 GN15 پایه

9/0 ab35/0 b81/6 b-d11/0 a56/85 q-s35/93 

1 c-e13/0 d-f39/6 fg11/0 a-f11/80 n-q11/11 

1 f11/0 hi16/6 d-f11/0 g-l13/31 i-o19/18 
1 k93/0 m13/6 i91/0 g-l58/31 e-i1/55 
8 kl93/0 p-r61/6 j96/0 k-m13/13 a-c65/11 

 61-شاهرود
 پایه روی پیوندشده

GN15 

9/0 a-c31/0 a31/6 a-c13/0 a81/85 rs58/95 

1 a31/0 b81/6 b-d11/0 a-d11/81 o-r35/11 

1 d-f13/0 e-g13/6 fg11/0 f-k03/31 h-n11/50 

1 ij15/0 l95/6 gh16/0 g-l11/31 g-m53/51 
8 jk16/0 mn11/6 gh16/0 k-m51/13 e-h5/51 

 صفت هر برای و ستون هر در که هاییمیانگین درصد(. یک احتمال سطح در دار معنی **) است ژنوتیپ و شوری متقابل اثر به مربوط صفت، هر برای مربعات میانگین
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 ریسا جذب در تواند می نیهمچن ها یون یسم اثرات

 جذب عدم نیبنابرا کند، جادیا اختالل زین ییغذا عناصر

 به نجرم تواند می زین خاک در موجود ییغذا عناصر ریسا

 وارهید در میسد عنصر ینیگزیجا گردد. رشد کاهش

 سبب تواند می میکلس جای به شهیر یها سلول یسلول

 نیا درنهایت و گردد غشاها نفوذپذیری در اختالل جادیا

 شود تنش دچار اهیگ سمیمتابول که گردد می سبب اختالل

 یباال یمارهایت در اهیگ تر وزن کاهش همچون یاثرات و

 عبارت یا و رویشی رشد کاهش شود. هدهمشا یشور

 شوری تیمار اثر در ساقه و هوایی اندام تر وزن دیگر

 کاهش همچنین و فتوسنتز کاهش دلیل به تواند می       ًاحتماال 

 خالص جذب ،b و a کلروفیل نظیر فتوسنتزی های رنگیزه

CO2 تنش اثر در ها روزنه شدن بسته و ای روزنه هدایت و 

 بازدارنده اثر تواند می دیگر محتمل عامل باشد. می شوری

 فتوسنتزی مواد انتقال و جذب فرآیند روی شوری تنش

 .(Demir & Mazi, 2008) باشد
 تحت ریز لیدال به را اهیگ رشد است ممکن یشور

 است ممکن طیمح در یکاف نمک (6 دهد: قرار تأثیر

 آب جذب که دهد کاهش یا نقطه تا را یاسمز لیپتانس

 یبرا ازین مورد ییغذا عناصر یساز متحرک یبرا یضرور

 و دینما ممانعت ای و اندازد تأخیر به را رشد و زنی جوانه

 یسم اهیگ یبرا است ممکن ها یون و ها نمک یاجزا (1

 تیسم ،یآب تنش درنتیجه است ممکن باال یشور باشد.

 کاهش غشا، عملکرد در اختالل ،یا هیتغذ اختالالت ،یونی

 تحت را اهیگ رشد ی،ژن تیسم و یسلول انبساط و میتقس

 تحت را اهیگ رشد اثرات نیا درمجموع .دهد قرار تأثیر

 های غلظت .(Filippou et al., 2014) دهند می قرار تأثیر

Na باالتر
 فراهمی تواند می آبیاری آب در یا خاک در +

 های نسبت و داده کاهش را جذب و غذایی عناصر

Ca
2+

/Na
+، K

+
/Na

Mg و +
2+

/Na
 همچنین و گیاهان در +

 ,.Zrig et al) دهند می کاهش را بیوشیمیایی های فعالیت

 و فیزیولوژیکی فعالیت چندین در همچنین شوری .(2016

 بیوسنتز و غذایی عناصر جذب فتوسنتز، مانند بیوشیمیایی

 تداخل ها آن کارکرد و ها دانتیاکس یآنت و ها دانه رنگ

 آسیب به گیاه درنتیجه و (Zrig et al., 2016) کرده ایجاد

 و حساس ای تغذیه اختالالت همچنین و یونی ویژه

 را عملکرد و رشد است ممکن که گردد می ریپذ بیآس

 این در .(Grattan & Grieve, 1999) دهد قرار تأثیر تحت

 اثرات با مقابله برای شده پیوندزده گیاهان توانایی زمینه،

 دارد. بستگی پایه به زیادی حد تا شوری تنش از ناشی

 

 غذایی عناصر

 اثر و ژنوتیپ و شوری تأثیر واریانس تجزیه نتایج 5 جدول

 در سدیم و روی آهن، غذایی عناصر تغییرات بر ها آن متقابل

 نتایج این اساس بر دهد. می نشان را پیوندک و پایه ترکیبات

 بر ها آن متقابل اثر همچنین و ژنوتیپ و شوری ساده اثرات

 (.5 جدول ؛>06/0P) بود دار معنی گیاه در عناصر این مقدار

 داد نشان ژنوتیپ ×شوری متقابل تأثیر میانگین مقایسه نتایج

 مقدار ی،شور سطح شیافزا با شاهد های پایه همه در که

 پیوندی های پایه تمامی در اما یابد می کاهش برگ در روی

 تنش افزایش با همراه که GN15/61-شاهرود ترکیب جز )به

 نشان روی مقدار در افزایشی روندی زیمنس دسی هشت تا

 مقدار متر بر زیمنس دسی چهار تا شوری افزایش با داد(،

 با آن از پس و داده نشان افزایشی روندی برگ در روی

 با یاید. می کاهش آن مقدار تنش، سطوح بیشتر افزایش

 شوری، مقدار افزایش با روی مقدار ها، ریشه در حال این

 ریشه و برگ روی مقدار بیشترین و داشت افزایشی روند

 بر زیمنس دسی هشت و شش شوری تیمارهای در ترتیب به

 برگ در آهن برای روی با مشابه کلی روند آمد. دست به متر

 در ریشه در آهن مقدار بیشترین و شد مشاهده نیز ریشه و

 مشاهده متر بر زیمنس دسی هشت و شش یشور یمارهایت

 (.5 )جدول شد
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 برگ و ریشه در عناصر جذب میزان بر پیوندک و پایه ترکیب و شوری متقابل اثر .1 جدول

 ژنوتیپ
  سطح
 شوری

 سدیم آهن روی
 ریشه برگ ریشه برگ ریشه برگ

 18/100** - مربعات میانگین
**63/15 

**31/31 **31/131 **103/0 **159/0 

 تترا هیپا

9/0 b36/63 fg33/13 f-h15/15 kl1/19 o-q999/0 t968/0 

1 e33/11 hi3/13 de91/11 g-j15/13 l-q151/0 o-q115/0 

1 i1/51 ef13/90 k-m91/11 de1/86 h-m131/0 h-j01/6 

1 mn15/50 bc31/91 pq19/63 c86/33 h-j8/0 e-g15/6 

8 r93/11 a31/91 v1/8 a15/661 c-e5/6 bc11/6 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 تترا هیپا یرو

9/0 p3/15 q-v36/63 ef6/11 h-l35/11 n-q916/0 l-o861/0 

1 o19/18 p-s36/68 c19/18 i-l68/11 k-q186/0 i-k315/0 

1 j-l83/56 q-u33/63 g-i11/11 mn11/51 h-m113/0 c-f91/6 

1 pq13/11 s-v01/63 no35/10 o-q61/13 fg03/6 b-d11/6 

8 s91/10 v38/65 s36/61 o-r11/11 c-e58/6 q-s513/0 

 یبذر بادام هیپا

9/0 e11/19 m-o59/16 ij38/19 ki13/19 191/0m-q r-t156/0 

1 gh01/10 q-t36/68 k-m51/11 fg19/31 i-p531/0 o-q316/0 

1 k-m13/56 ki16/19 p55/68 de01/80 h-l311/0 f-h16/6 

1 qr91/19 ij81/15 r31/61 c13/35 cd19/6 ab1/6 

8 v01/96 hi31/13 v11/8 b31/603 a1/1 ab5/6 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 یبذر بادام هیپا یرو

9/0 n96/50 q-u35/68 hi11/11 g-i63/30 m-q938/0 t969/0 

1 n96/50 p-r63/63 ef86/15 h-k11/18 m-q153/0 p-r161/0 

1 jk11/51 r-v53/63 k-m61/11 n-p51/13 j-p105/0 l-o803/0 

1 l-n51/50 n-p81/10 pq61/68 o-r18/11 d-f95/6 i-m393/0 

8 t36/91 mn3/16 u31/3 q-s39/19 ab91/1 h-j03/6 

 GF677 هیپا

9/0 b69/31 jk11/15 hi1/11 no05/50 m-q168/0 t953/0 

1 d1/15 gh18/18 d96/13 h-l13/13 j-p56/0 n-p358/0 

1 ef13/11 de13/91 mn58/16 gh53/30 i-o19/0 0j-n361/ 

1 jk69/51 cd83/99 q95/63 d96/85 ef9/6 d-g11/6 

8 s11/93 ab13/95 t9/66 c39/33 c13/6 bc11/6 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 GF677 هیپا یرو

9/0 o11/18 mn13/16 pq11/68 h-k91/18 m-q935/0 t133/0 

1 h01/59 lm83/11 l-n35/16 j-l81/19 m-q931/0 st191/0 

1 h3/58 p-s08/63 f-h6/15 n-p15/13 i-q515/0 qr539/0 

1 o11/13 q-v36/63 b13/99 q-s13/11 i-n113/0 m-p336/0 

8 r16/11 uv81/61 b59/96 st31/93 h-k33/0 k-n819/0 

 GN15 هیپا

9/0 a03/33 j-l11/11 jk33/11 n-q15/18 n-q913/0 g-i6/6 

1 c01/18 k-m51/19 hi11/11 l81/16 j-q591/0 ab5/6 

1 ef93/11 gh11/18 o91/10 h-l93/15 i-p583/0 a11/6 

1 o66/18 ef69/96 pq86/63 ef91/33 gh31/0 p-r165/0 

8 u31/91 cd31/91 st63/61 de16/86 b08/1 j-n319/0 

  شدهوندیپ 61-شاهرود
 GN15 هیپا یرو

9/0 n3/13 o-q53/63 pq63/68 m31/55 q151/0 t995/0 

1 l-n33/50 q-u39/68 o31/63 n-q93/18 pq138/0 r-t116/0 

1 fg1/16 r-u13/63 e-g51/15 p-s95/11 m-q113/0 p-r161/0 

1 d65/15 t-v81/61 jk33/11 r-t01/16 i-m151/0 m-o336/0 

8 d15/11 v39/65 hi11/11 t15/91 g-i815/0 i-l311/0 

 هر در که هاییمیانگین درصد(. یک احتمال سطح در دار معنی **) است ژنوتیپ و شوری متقابل اثر به مربوط صفت، هر برای مربعات میانگین مقدار
  دارند. کدیگری با داریمعنی اختالف درصد یک احتمال سطح در دانکن، آزمون اساس بر هستند، متفاوت حروف دارای صفت هر برای و ستون
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 افزایش باعث GN15 پایه روی بر 61-شاهرود پیوند

 و گردید  شوری باالی سطوح در حتی برگ روی میزان

 متر بر زیمنس دسی هشت شوری در برگ روی مقدار

 داد. نشان را 9/0 سطح به نسبت درصدی 1/11 افزایش

 بر زیمنس دسی هشت شوری سطح در بذری بادام پایه

 11/8 میزان به برگی آهن مقدار کمترین دارای متر

 پایه روی 61-شاهرود پیوندزنی .بود کیلوگرم بر گرم میلی

GF677 پایه به نسبت برگ آهن میزان افزایش باعث 

 رقم در برگ آهن مقدار بیشترین و شد متناظر شاهد

 59/96 میزان به GF677 پایه روی پیوندشده 61-شاهرود

 در ریشه در آهن مقدار بیشترین و کیلوگرم بر گرم میلی

 دست به متر بر زیمنس دسی هشت شوری و GF677 پایه

 عناصر جذب مقدار بر شوری منفی تأثیر (.5 )جدول آمد

 است شده گزارش تر پیش نیز پسته های پایه در غذایی

(Karimi & Tavallai, 2017). 

 سطح افزایش که داد نشان ها میانگین مقایسه نتایج

 افزایش باعث متر بر زیمنس دسی هشت تا 9/0 از شوری

 پیوندک و پایه ترکیبات همه در برگ سدیم مقدار دار معنی

 بادام و GN15 پیوند بدون های پایه گردید. بررسی مورد

 باالترین متر بر زیمنس دسی هشت شوری سطح در تلخ

 1/1 و 08/1 مقادیر با ترتیب به را برگ در سدیم تجمع

 را درصدی 155 و 111 ترتیب به افزایش که دادند نشان

 داشتند. متر بر زیمنس دسی 9/0 شوری سطح به نسبت

 بیشترین دارای نیز تلخ بادام بر پیوندشده 61-شاهرود رقم

 باال شوری سطوح در برگ در سدیم یون تجمع مقدار

 سایر به نسبت متر( بر زیمنس دسی هشت و شش)

 نشان نتایج مجموع در بود. بررسی مورد پیوندی های پایه

 و GF677 های پایه بر پیوندشده 61-شاهرود رقم که داد

GN15 شش شوری سطوح در کمتری سدیم مقدار تترا و 

 بررسی (.9 )جدول داشتند متر بر زیمنس دسی هشت و

 پایه ترکیب و شوری سطوح متقابل تأثیر میانگین مقایسه

 در که داد نشان نیز ریشه سدیم مقدار بر پیوندک و

 پیوندشده 61-شاهرود و GF677 تلخ، بادام تترا، های پایه

 سدیم مقدار ،شوری سطوح افزایش با ،تلخ بادام پایه بر

 افزایش داری معنی صورت به شاهد سطح به نسبت ریشه

 در ارقام این در ریشه سدیم مقدار بیشترین و کرد پیدا

 در آمد. دست به متر بر زیمنس دسی هشت شوری سطح

 و GF677 تترا، های پایه بر پیوندشده 61-شاهرود رقم

GN15 بر زیمنس دسی چهار تا شوری سطح افزایش با 

 شوری سطح از و کرد پیدا افزایش ریشه سدیم مقدار ،متر

 مقدار متر، بر زیمنس دسی هشت تا زیمنس دسی چهار

 هشت شوری در و کرد پیدا کاهش ریشه سدیم

 رقم رسید. خود مقدار کمترین به متر بر زیمنس دسی

 کمترین دارای GF677 پایه بر پیوندشده 61-شاهرود

 در ریشه سدیم مقدار و بود ریشه در سدیم تجمع مقدار

 متر بر زیمنس دسی هشت و چهار ،9/0 شوری سطح

 آمد دست به درصد 819/0 و 539/0 ،133/0 برابر ترتیب به

 توسط القاشده شوری معرض در گیاهان وقتی (.9 )جدول

Na داخل به رو جریان گیرند، قرار سدیم کلرید
Cl و +

-، 

K نظیر ها یون سایر انتقال
Ca و +

 سازد می مختل را +2

(Kamiab et al., 2012). شوری به گیاه تحمل رو این از 

 و جذب شامل که پتاسیم ای تغذیه وضعیت به      ًشدیدا 

K انتقال
 بستگی شود، می گیاهی های اندام بین و درون +

  دارد.

 سدیم، کلرید با شوری تنش مقدار افزایش هنگام

Ca مقدار
 پیدا کاهش ها برگ در داری معنی صورت به +2

Ca بین شدید رقابت که کند می بیان که کرد
Naو +2

 رخ +

 ناحیه در نمک های یون افزایش آن، کنار در است. داده

 رشد و داده کاهش را جذب میزان است ممکن ریشه

 .(Chartzoulakis et al., 2002) سازد محدود را ریشه

 Karimi & Nowrozy (2017) نتایج با تحقیق این نتایج

 های سلول در پالسمایی غشای نفوذپذیری دارد. مطابقت
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 که گیرد قرار شوری تأثیر تحت است ممکن گیاهی

 به رو جریان و خارجی های یون داخل  به رو جریان

 دهد می افزایش را سیتوسولی محلول مواد خارج

(Bastam et al., 2013). ،همچنین NaCl باعث 

 کاهش و (Santos, 2004) سلولی دیواره شدگی سخت

 & Nabil) گردد می پالسمایی غشای آبی هدایت

Coudret, 1995). قیتحق جینتا Nabil & Coudret 

Na های یون مقدار وقتی که داد نشان نیز (1995)
 از +

 ریشه ناحیه در تجمع واسطه به یا آب شوری طریق

 غذایی عناصر برای گری انتخاب کرد، پیدا افزایش

 کرد. پیدا کاهش دار معنی صورت به

 بادام پیوند بررسی، مورد تیمارهای بین در درمجموع

 نسبت بهتری شرایط ،GF677 پایه روی61-شاهرود رقم

 افزایش با همچنین داشت. پیوندی ترکیبات سایر به

 و بیشترین متر، بر زیمنس دسی هشت تا 9/0 از شوری

 در ترتیب به ریشه خشک وزن در کاهش مقدار کمترین

 GN15 پایه و (درصد 8/93) /تترا61-شاهرود ترکیب

 مقدار بیشترین و کمترین شد. مشاهده (درصد 5/61)

 شاهد پایه در ترتیب به نیز اصلی شاخه خشک وزن کاهش

 GN15شاهرود/ ترکیب و درصد( 1/98) بذری تلخ بادام

 در نکروزگی میزان بیشترین شد. مشاهده درصد( 3/13)

 کمترین و درصد( 38/18) بذری تلخ بادام شاهد پایه

 درصدGF677 (3/3 )/61-شاهرود ترکیب در نیز آن مقدار

 نشت میزان در تغییر بیشترین و کمترین داد. رخ

 و درصدGF677 (31/90 ) شاهد پایه در ها الکترولیت

GN15 (39/11 )نیز سدیم بررسی است. داده رخ درصد 

 در ترتیب به آن تغییر بیشترین و کمترین که داد نشان

 و (درصد 1/56) GF677 هیپا یرو شدهوندیپ 61-شاهرود

 نتایج شد. مشاهده (درصد 81) بذری تلخ بادام شاهد  پایه

 عناصر میزان شوری تنش افزایش با که داد نشان همچنین

 در بیشتر افزایش با سپس و افزایش ابتدا در برگ و ریشه

 نتایج اساس بر دهند. می نشان کاهشی روندی تنش، شدت

 و ترین متحمل GF677/61-شاهرود ترکیب حاصله،

 به ترکیب ترین حساس بذری بادام /61-شاهرود ترکیب

 باشند. می شوری تنش
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Abstract 
Almond is highly sensitive to salt stress and one way to reduce the negative effects of this type of stress is to select a 

tolerant rootstock/scion. Keeping these in mind, the present experiment investigates the effects of salinity stress on 

some morphological, physiological, and nutritional traits of almond rootstocks with the help of a factorial experiment, 

conducted at Horticultural Research Institute in 2017, which was based on a completely randomized design with two 

factors (eight levels of rootstock/scion compositions and five levels of salinity) and in three replications. Results 

show that by increasing salinity from zero to eight ds/m, the highest and lowest amount of reduction in root dry 

weight can be observed in ‘Shahrood 12’/Tetra (37.8%) and GN15 (14.5%), respectively. Also, the lowest and 

highest dry weight loss in the main branch can be seen in bitter almond seedling (38.2%) and ‘Shahrood 12’/ GN15 

(47.9%), respectively,with the highest amount of necrosis, observed in bitter almond seedling (28.98%) and the 

lowest value in ‘Shahrood 12’/GF677 (9.9%). Based on the experiment, the lowest and highest changes in electrolyte 

leakage occurred at the rootstock of GF677 (30.74%) and GN15 (42.93%) with the lowest and the highest changes in 

sodium belonging to ‘Shahrood 12’/GF677 (51.2%) as well as bitter almond seedling (82%), respectively. The results 

also show that by increasing salinity stress, the amount of root and leaf nutrient elements ascends initially, then to 

drop as salinity levels are increased further. Based on the results, ‘Shahrood 12’/GF677 is the most tolerable 

combination and ‘Shahrood12’, grafted on bitter almond seedling, is the most sensitive to salt stress.  
 

Keywords: Graft, morphological traits, NaCl, nutritional elements, physiological traits. 

 
 

 
 


