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 مقاله پژوهشی 
های ثیر باکتریأتحت ت ،بادامو بیوشیمیایی  بهبود برخی خصوصیات رشدی

 خراسان رضویهای بادامستانقلیاپسند  و ، قلیا و شورشورریزوسفری  
 

 4تربقان و مهرنوش اسکندری 3، بهرام عابدی *2فر ، علی تهرانی 1طرقبهغالمحسین خلیلی 

 
 ( 5/12/1399تاریخ پذیرش:    -27/7/1399دریافت:  )تاریخ  

 

 چکیده 

 16dS و 8 ،4 ،2) مختلف  هایشوری با شور خاک نوع چهار  ثیرأ گیـرد. تمی قرار شوری به حـساس باغی درختان  زمره در بادام

1-m )جداسازی  قلیاپسند و شورو  قلیاپسند شورپسند، از سه گروه باکتریشاهد استریل شده  و باکتری جدایه دو تلقیح همراهه ب

  خاک،  قلیائیت و شوری شرایط تحت بادام GN پایهشوری در  به مقاومت القاء بر خراسان رضوی هایبادامستان ریزوسفر شده از

ایندول  میانگین  بیشترین  شد.  بررسی تری  فسفاتتولید  انحالل  اسید،  اگزوپلیاستیک  و  معدنی   برای   بترتیب  ساکاریدهای 

  برگ،  مساحت  گیاهان،  ارتفاع  داریمعنی  طوربه  خاک  شوری  شورپسند مشاهده گردید.  و  شوروقلیاپسند  قلیاپسند،  هایجدایه

ارتفاع گیاه )  را کاهش داد.کل    و  نامحلول  محلول،  قند  ،ها  ریشه  و  هواییاندام  خشک  و  تر  وزن ( در گروه  cm2/61بیشترین 

 هوایی   اندام  تروزن  در  را  افزایش  بیشترین  شورپسند  هایباکتریشورپسندها و کمترین آن در گروه قلیاپسندها مشاهده شد.  

  به  هاریشه  به   هوایی   اندام  تر  وزن  نسبت.  بود  حداکثر  قلیاپسند  و  شور  های باکتری  گروه   در   هاریشه  تروزنلیکن    ، شدند  موجب

  و شور هایباکتری بیشتر ثیرأ ت  بیانگر که  بود74/0 و 87/0 ، 86/0 ها قلیاپسند   و شور و  قلیاپسند  شورپسند، گروه سه برای ترتیب

ها افزایش درصد رطوبت ریشه  موجبقلیاپسند    و  های شورتلقیح باکتری  .بود  هوایی  اندام  رشد  به  نسبت  هاریشه  رشد  بر  قلیاپسند

های شوروقلیاپسند بر  طورکلی، به کارگیری باکتریبه  گردید.  ( 8و    dS m16-1  بترتیببا شوری باال )  هایی خاکو اندام هوایی در  

قلیاپسندها و هابهبود رشد ریشه افزایش خصوصیات مورفولوژیکی و  بترتیب    هاشورپسند  ،  ت  بیوشیمیاییبر  بیشتری أ بادام  ثیر 

 داشتند.

 

 هوایی به ریشهگیاه، پرولین، قند کل، کلروفیل، نسبت وزن اندامهای بهبود دهنده رشد  باکتری: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

  تهدیدی   روزافزون  طور  به  خاک  و  آب  قلیائیت  و  شوری

 خشـکنیمـه  و  خشـک  مناطق   در  کشاورزی  برای  جدی

  قلیائیت،   و  شوری  تنش .  شودمی  محسـوب  ایـران  هماننـد 

 کشاورزی  تولیدات  کاهش  عوامل  مهمترین  از  یکی  عنوان  به

 از  بسیاری  موضوع  که  است  سال  100  حدود  از  بیش

(. 1394  انوشه،پیرسته  و  رنجبر )  است  بوده  جهانی  تحقیقات

  کویری   و  شور  وسیع  مناطق  دارای  که  است  کشوری  ایران

 از ( کیلومترمربع 204800 برابر) درصد 5/12 حدود و است

  هستند،   قلیایی   و  شور  هایخاک  دارای  کشورکه  هایزمین

 و  رادباقری)  دارند  قرار  خشک نیمه  و  خشک  مناطق  در

 (.  1386 همکاران،

  دنیا   هایمیوه  خشک  مهمترین  و  ترینقدیمی  از  یکی   بادام

  کریمی، )  است  افزایش  حال  در  آن  تولید  میزان  که  است

  مناطق   اکثر  در   که  است  سال   های سال   ایران  در(.  1394

  ند اشده  کاشته  دیم  صورت  به بادام  درختان  کوهستانی  نیمه

        الکتریکی   هدایت  تا  بادامدرخت    (.1371  کفش،)زرین
1-dS m  5 /1  در  ،گرددنمی   مشاهده  آن  عملکرد  در  یکاهش  

 میزان   به 8/4 در  و %25 میزان به  dS m 8/2-1 در که  حالی

 عملکرد از صددرصد میزان تا dS m 7-1  در سرانجام و 50%

  قادر  نیز  آبیاری در(. 1371 کفش،زرین)  شودمی کاسته آن

 میزان  و   نماید   مقاومت   لیتر  در   کلر  گرم  1/1  تا   حداکثر  است

 خاک  شوری  شبیه  آب  شوری  به  نسبت  آن  عملکرد  کاهش

 متحمل  هایپایه  انتخاب  بنابراین  (.1371  کفش،زرین)  است

 عوارض  کاهش   منظور  به  مناسبی   بـسیار  اسـتراتژی  بادام،  در

خاک  نـواحی  در  مخصوصاً  شوری  از  ناشی و  های  خشک 

با توجه به می باشد، لیکن این استراتژی    کشور  و قلیایشور

و    های مبتال به نمکخاکگستره و میزان  افزایش روزافزون  

 . (1396تربقان، )اسکندری به تنهایی کافی نیست، قلیا

  توانندمی   خاک  ریزجانداران  داده  نشان  اخیر  مطالعات

.  سازند  مقاوم  قلیائیت  و  شوری  تنش  بر  غلبه  برای  را  گیاهان

 بسیار  هایمحیط  در  موجود  قلیاپسند  و   شور  هایباکتری

  برای و شده سازگار باال pH و نمک شرایط به قلیایی و شور

  و  کلریدسدیم  همانند نمک مشخصی مقدار به مطلوب رشد

 . (2009  ،1شنکر   و  وارلوونکس)  دارند  نیاز  سدیمکربنات

 
1. Venkateswarlu and Shanker 

2. Zhuang 

3. Ventosa 

4. Horikoshi 

5. Singh 

  و  هاباکتری ها،آرکیا  دامنه   سه  هر  در  شورپسند  ریزجانداران

  (. 2010  همکاراران،  و  2زوآنگ)دارند    وجود  هایوکاریوت

  تعادل  سلول، درون در نمک زیاد مقدار بوسیله هاشورپسند

 کلرید  خصوص  به  نمک  غلظت  و   کنندمی  ایجاد  اسمزی

  های پروتئین.  رسدمی  مول  5  به  آنها  سلول  درون  در  پتاسیم

  و   پایداری  برای  که  اندشده  سازگار  نحوی  به  شورپسندها

  و   3)ونتوسا  دارند  نیاز  نمک  میزان  این  به  مناسب  فعالیت

    pHمحدوده  در  قلیاپسند  هایباکتری  .(2008  همکاران،

.  کنند می  حفظ  5/9  حدود  را  خود  pH  ،11  تا   9  بین  محیطی

  غشای   در  پروتون  انتقال  هایسیستم  با  هاباکتری  این

(  پروتون  با   سدیم   کنندهتعویض  و   ATP  پمپ)  سیتوپالسمی

  (. 2006 ،4کوشی)هوری  دهند می  ادامه  خود  فعالیت   به

  باشند می   ها باسیلوس  نوع  از  اغلب  زیخشکی  قلیاپسندهای 

  به   قادر  که  ها باکتری  از  دیگر  گروهی (.  1971  کوشی،هوری)

 شور   عنوان به  هستند  نمک  حضور  در  و   قلیا   شرایط  در  رشد

  های روش  ها دارایاین باکتری.  شوندمی  شناخته  قلیاپسند  و

  pH  و   شوری  شرایط  در   رشد  و   بقا   برای  مقاومت   یا  سازگاری

  سلول،   اصلی  فرایندهای  سازیبهینه  شامل  که  بوده  زیاد

 داخل  و  خارج  به  ضروری  عناصر  انتقال  و  نقل  آنزیمی،  تلفیق

 و  5سینگ)  باشندمی  سلولی  غشای  عملکرد  و  سلول

  کاربردی   پتانسیل  که  داده  نشان  مطالعات(.  2010  همکاران،

ریزجانداران این   افزایش  خصوصیات  شوروقلیاپسند،  دیگر 

  با   مقابله  به   منجرکه    است(  PGPHA6)  گیاه  رشد   دهندگی

  همکاران،   و   7سیدکی )  شد  خواهند   های زنده و غیرزندهتنش

همکاران،   و  9استرنز   ؛2007  ،8سامیان  و  سروانکومار  ؛2011

 از  ریزجانداران  این  .(1396  تربقان،اسکندری  ؛2005

  دریایی   هایمحیط  همانند  مختلف،  قلیایی  و  شور  هایمحیط

خاکی    شور  بسیار  هایدریاچه  تا   اندک   شوری  با منابع  و 

قابل    شوروقلیا  های همانند ریزوسفر گیاهان مستقر در خاک

تکثیر    جداسازی  .(1396  تربقان،)اسکندری  باشندمیو 

  بین   از  که  داد  نشان(  2012)  همکاران  و  10ساهای   مطالعه

 دارای  جدایه  شش   قلیاپسند،   و   شور  PGPR  باکتری  گروه   32

  باالترین   SL32  جدایه  و  بودند   فسفات کنندگیحل  توانایی

  لیتر میلی  بر   میکروگرم  32/981  مقدار  با   فسفر کنندگیحل

  آنها همچنین نشان دادند  .داد اختصاص خود به را فسفات

6. Plant Growth Promoting Haloalkalitolerant (PGPHA)  

7. Siddikee 

8. Saravanakumar and Samiyappan 

9. Stearns 

10. Sahay   
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 از  شده  جدا  قلیاپسند  و  شور  PGPR  هایجدایه  از  %50  که

  IAA  تولید  توانایی  دارای  هندوستان  در  سهمبار  دریاچه

  استیک ایندول  تری  و  آمونیاک  تولید  کمی  مقایسه  .بودند

  قلیاپسند   و  شور  و   قلیا   شور،  باکتریایی   های جدایه  در  اسید

  همکاران،   و  تربقاناسکندری)  رضوی  خراسان  هایخاک  از

  تولید   بیشترین  قلیاپسند  های جدایه  داد   نشان(  1396

  نشان   باکتری  گروه  سه  هر   بین  در  را(  0/%055)  آمونیاک

  شوروقلیاپسند   هایجدایه  در   آن  متوسط  برابر  5/9  که  دادند 

  شورپسندها   در  آن  متوسط  برابر  13  و(  %0/0058)

  شوروقلیاپسند   و  قلیا  شور،  هایجدایه  اکثر.  بود(  %0/004)

  درصد   0021/0  و  0001/0  ،0003/0  میانگین  با   ترتیب  به

 و  شور  گروه  در  تولیدی  مقدار  که  بودند  IAA  تولیدکننده

 . بود قلیاپسندها  برابر  5/14  و   شورپسندها   برابر  6  حدود   قلیا

  ساکارید اگزوپلی  مولد  هایباکتری  شناسایی  و  جداسازی

(  1396  اصفهانی و همکاران،شور )مشبکی  هایخاک  بومی

  فروندی  سیتروباکتر توسط ساکارید اگزوپلی نشان داد تولید

  با   همراه(  P<05/0)  داریمعنی  طور  به  ATHM38  سویه

  با   این باکتری  ،نتایج   اساس  بر.  یافت  افزایش  نمک،  افزایش

گرم بر لیتر  0/168 تولید و نمک %25 محیط در رشد توان

 برتر  سویه  عنوان  به  ساعت  24  مدت  در  ساکارید اگزوپلی

  فیزیک   شرایط  بهبود  و  سدیم   مقدار  تغییر  .شد  انتخاب

  و   1آپاهادیا )  ساکاریدهااگزوپلی  تولید  راه  از  ریزوسفر

 . شودمی  گیاه  اسمزی  تنظیم  موجب  ،(2011  همکاران،

  ساکاریدها اگزوپلی  تولید  با  PGPR  هایجدایه  احتمـاالً

 جذب   برای  آن  دسترسی  کاهش  و  سدیم   کردن  پیونـد)

)گیـاه   تغییـر )  دآمیناز  ACC  و (  2004  ،2فوالد   و  اشرف( 

  منفی  اثرات(  گیاه  جذب  برای  پتاسیم  و  سدیم  پذیریانتخاب

  نتیجه  در  و   سـدیم   جذب  کاهش   طریق  از  را  شوری  تنش

       کاهش   گیاهـان  در  سـدیم  بـه  پتاسیم  نسبت  افزایش

  این مطالعه به بررسی   (.2007  همکاران، و  3نادیم )  دهندمی

  قلیاپسند   شورو  و  قلیاپسند  شورپسند،  های باکتری  ثیرأ ت

از   خراسان رضوی   هایبادامستان  ریزوسفر  جداسازی شده 

  شرایط   تحت  بادام  (GN)  پایهشوری در    به  مقاومت  القاء  بر

 خاک پرداخته است. قلیائیت و شوری

 

 هامواد و روش

  شوروقلیاپسند   و  قلیا  شور،  های جدایه   جداسازی  منظور  به

  از   منطقه  چهار  از  خاک به صورت ساده  بردارینمونه  بومی،

 رضوی  خراسان  استان  در  مختلف  هایبادامستان  ریزوسفر

  انجام   متر(سانتی  50–30)   ریزوسفر بادام  عمق   از(  1جدول)

  ثبت   همراه  به  استریل  ظروف   در   ها نمونه  سپس .  شد

  مدت   در  GPS  با  بردارینمونه  محل  جغرافیایی  مشخصات

 به  گرادسانتی  درجه  4  دمای  در  و  ساعت  48  از  کمتر  زمان

  خالص   و  جداسازی.  شدند  نگهداری  و  منتقل  آزمایشگاه

  و   قلیا   شور،  هایاز گروه  یک   هر  ازجدایه    54تعداد    سازی

  کشت   محیط  توسط  خاک  هاینمونه  از  شوروقلیاپسند

 جداسازی،  جهت  .شد  انجام (  2جدول)  آنها  اختصاصی

  یک   به  خاک  گرم  یک )  آب  و   خاک   از  1:1  سوسپانسیون

کوشی، )هوری شد  تهیه(  استریل  مقطر  آب  لیترمیلی

  محیط   روی  بر  فوق   سوسپانسیون  از  میکرولیتر  100.  (2006

  در   هاکشت  محیط.  گردید  پخش  جامد  اختصاصی  کشت

 به  بسته  روز  7  تا  3  مدت  به(  37  تا  C35°)   مناسب  دمای

(  شوروقلیاپسند  قلیاپسند،   شورپسند،)  ریزجانداران  نوع

 توسط  شورپسند  جدایه  26  ترتیب  به.  شدند  گرماگذاری

  جدایه   18  ،(2008)  همکاران  و   ونتوسا  کشت  محیط

  و   (I( )2006)  کوشیهوری  کشت  محیط  توسط  قلیاپسند

 اختصاصی  کشت  محیط  توسط   قلیاپسند  و  شور  جدایه  11

  از   پس  .شدند  جداسازی(  1992  همکاران،  و  4جونز )

 مرتبه  چندین  آنها،  بودن  خالص   از  اطمینان  برای  جداسازی،

 . شدند  بازکشت

  مدت   طوالنی  نگهداری  جهت  شده  سازیخالص  هایجدایه

 سازیذخیره(  1999  کوشی،هوری)   مایع  نیتروژن  روش  به

جدایه  .شدند برترین  انتخاب  جهت  جداسازی،  از  ها پس 

افزایش خصوصیات  تولید برخی  شامل  آنها  رشد    دهندگی 

دساکس   استیکایندول  تری و  )گلیکمن    (، 1995،  5اسید 

 سنجش  (،2004)ونتوسا و همکاران،    ساکارید اگزوپلی  تولید

شرایط    ( 6TCP)   معدنی  های فسفات  حل  توان  کمی در 

 گیری و تعیین گردید. آزمایشگاهی اندازه

بادام    پایه  رشدی  خصوصیات  برخی  بررسی  منظوربه  سپس

GN  بهترین  از  جدایه  دو  شوری خاک،  تنش  شرایط  تحت 

  قلیاپسند   شورپسند،) گروه هر  از شده جداسازی هایجدایه

های دهندهبهبود تولید قابلیت  بیشترین  که(  شوروقلیاپسند  و

 
1. Upadhyay 

2. Asharf and Foolad 

3. Nadeem 

4. Jones 

5. Glickmann and Dessaux 

6. Tricalcium Phosphate  
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 برداری شده از استان خراسان رضوینمونه قلیای و شور هایبادامستان مشخصات جغرافیایی ریزوسفر -1جدول

 محل نمونه برداری منطقه
ارتفاع از سطح  برداری مختصات نمونه

 دریا )متر(
 تعداد نمونه

 جهت درجه  دقیقه ثانیه

جاده سبزوار   -سلیمانیهروستای  1

 قوچان

37 10 15 36 N 1046 1 

 34 10 46 57 E   

بخش ششتمد -روستای کالوش 2

 سبزوار

74 38 02 36 N 1045 1 

 24 33 46 57 E   

3 
 بخش ششتمد -روستای کیزور

85 28 59 35 N 1185 1 

 49 03 45 57 E   

4 
- بخش کوه سرخ -روستای چهلپو

 کاشمر 

89 01 38 35 N 1783 1 

 73 12 31 58 E   

        
N  ،جهت شمالE  جهت شرق 

 

( و شور و  I ،2006 یکوشی ور(، قلیا )ه2004  ، ونتوسا  و همکارانشور )های باکتریایی جدایههای اختصاصی محیط کشت  -2جدول 

 ( 1992جونز و همکاران، قلیاپسند )

 ترکیبات
  مقدار )گرم بر لیتر(  

 شور و قلیاپسند قلیاپسند شورپسند

 - 10 1 گلوکز 

 - 5 - پلی پپتون

 10 5 10 عصاره مخمر

 - 1 - پتاسیم هیدروژن فسفات دی

 1 0/ 2 9/ 6 سولفات منیزیوم آبدار

 5 /18 10* - کربنات سدیم 

 200 - 81 کلرید سدیم 

 - - 7 کلرید منیزیوم آبدار

 - - 0/ 36 کلرید کلسیم

 2 - 2 پتاسیمکلرید 

 - - 0/ 06 کربنات سدیم بی

 - - 0/ 026 برمیدسدیم 

 - - 5 پروتئاز پپتون

 7/ 5 - - کازمینو اسید

 3 - - سدیم سیترات تری

 0/ 00036 - - کلرید منگنز آبدار

 0/ 05 - - سولفات آهن آبدار 

 20 20 15 آگار 

 39/ 90 12/ 21 30/ 85 ( محیط کشتdS m-1هدایت الکتریکی )

pH  9/ 18 8/ 89 7/ 2 محیط کشت 
 pH سازی با محیط کشت قبل از استریلKOH  تنظیم گردید 7/ 2یک نرمال بر روی. 
 ها به محیط کشت اضافه گردیدجداگانه از سایر مواد استریل گردیده و قبل از کشت جدایه.   

 

  هایفسفات  حاللیت  و  اسید  استیکایندولتری)  گیاه  رشدی

  بر  شاهد  همراه  به  داشتند  را(  ساکاریدهااگزوپلی  و  نامحلول

.  شدند  آزمایش  گلخانه  شرایط  در(  GN)  بادام  پایه  روی

با سه    تصادفی  کامل  طرح  پایه  بر  فاکتوریل  قالب  در  آزمایش

  16 و  8 ،4 ،2 ( سطوح مختلف شوری خاک شامل1فاکتور 

  و   قلیاپسند  ( نوع باکتری )شورپسند،2متر،    بر  زیمنسدسی

و  شورو نوع  3  قلیاپسند(  از هر  جدایه  )دو  جدایه(  منتخب 

 نوع   همراه  به  تلقیح  مایهشاهد استریل شده )نوع باکتری( و  

 که   خود  اختصاصی  کشت  محیط  در  مصرفی  هایباکتری

  اجرا GN   بادام   پایه  روی  تکرار  سه  در   (شده بودند   استریل

  خصوصیات   به  توجه  ها، با پایه  بمنظور تهیه بستر کشت  .  شد

  مقدار(  1  شامل  عمده  خصوصیت  دو  باکتریایی   هایجدایه

(  SAR)  سدیم  جذب  نسبت(  2  و(  EC)  الکتریکی  هدایت

  .گرفت قرار توجه مورد خاک
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به   ،پس از بازدیدهای میدانی صورت گرفته در سطح استان

هایی با خصوصیات مد نظر به جهت ودن خاکدلیل فراهم نب

امالح ) از سدیم )ECمیزان کل  قلیائیت ناشی    ، (SAR( و 

  و 8 ،4 ،2 هایشوریمقدار چهار نوع خاک با اقدام به تهیه 

16  1-
m dS      وSAR  و    21/14،  99/14،  69/9های متفاوت

 از ترکیب سه خاک با خصوصیات مختلف  (4)جدول    72/19

  آزمایشات  اساس  بر.  گردیدهای متفاوت نسبت  و  (3)جدول  

  های خاک  ساخت  برای  نظر  مورد  خاک  سه  شده،   انجام

(  2  ای بند گلستان مشهد،رودخانه  ماسه(  1  شامل  ترکیبی

 منطقه  از  معمولی  زراعی  خاک (  3  و  شیرحصار  منطقه  خاک

  زراعی  خاک   با   ایرودخانه  ماسه  ابتدا   در  . بود  مشهد  سحاب

  سپس  و   گردید   مخلوط  1:1  نسبت  به  سحاب  منطقه  معمولی

ترکیبی  شور  هایخاک  مخلوط،  خاک  این  از قلیای    با  و 

  1  با   مخلوط  خاک   واحد   15(  1.  شدند  تهیه  زیر  هاینسبت

  دسی  EC  2  با  شور  خاک  تولید  برای  حصار  شیر  خاک  واحد

  با  مخلوط  خاک  واحد  SAR  69/9،  2  )55و    متر  بر  زمینس

  EC  4  با  شور  خاک  تولید  برای  حصار  شیر  خاک  واحد  10

  خاک  واحد  SAR  99 /14،  3  )55و    متر  بر   زیمنسدسی

 شور   خاک  تولید  برای  شیرحصار  خاک  واحد  32  با  مخلوط

  واحد  SAR  21/14،  4  )2و    متر  بر  زیمنسدسی  EC  8  با

  خاک  تولید  برای  حصار  شیر  خاک   واحد   4  با   مخلوط  خاک

 . SAR 72/19و  متر بر زمینس دسی EC 16 با شور

 هر جدایه در  باکتریایی مایع  تازه  کشت  محیط  توسط  تلقیح

  از  انتقال   هنگام  در   ها نهال  های   ریشه  به   گروه باکتری  هر

  ترکیبی  هایخاک به  بافتی کشت  GN های نهال اولیه بستر

 تلقیح برای(.  1391  فریدحسینی،  و   آستارایی)گرفت    صورت

  باکتریایی   تازه  کشت  محیط  از  لیترمیلی  15  با مقدار  نهال  هر

 لیتر میلی  هر  در  سلول  810  تا  710  حدود  در  جمعیتی  با  مایع

هر نهال تلقیح شده  (.  1392  همکاران،  و   رشیدی)  شد  انجام

ابعاد   با  گلدان  یک  دارای  سانتی  23×17×26در  و    8متر 

گردید. کشت  ترکیبی  خاک   در  آبیاری  میزان  کیلوگرم 

به    لیتر  2430)  بادام  گیاه  آبی  نیاز  اساس  بر  فوق  تیمارهای

  آبشویی  گونه   هیچ  بدون  و(  گلدانی  شرایط  مدت چهار ماه در

مرتبه مقدار آب در هر)  کشت  دوره طول در ها گلدان در

 
 بادام  GN خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه خاک مورد استفاده جهت بستر کشت پایه   -3جدول

 خاک زراعی سحاب  شیرحصارمنطقه  ماسه رودخانه ای واحد پارامتر ردیف 

 70/ 4 70/ 7 99/ 4 % شن 1

 24/ 6 16/ 9 0/ 6 % سیلت  2

 5 12/ 4 0 % رس 3

 لوم شنی لوم شنی شن - بافت خاک  4

5 pH - 55 /8 9 /7 1 /8 

 dS/m 540 /0 32 /60 18 /1 هدایت الکتریکی 6

 34/ 32 44/ 41 31/ 48 % درصد اشباع خاک 7

 3g/cm - - 54 /1 وزن مخصوص ظاهری  8

 0/ 03 0/ 02335 0/ 01915 % نیتروژن کل  9

 mg/L 164 /0 65 /2 86 /7 فسفرقابل دسترس  10

 mg/L 7 /2 25 /11 53 /15 قابل دسترس  پتاسیم 11

 0/ 3483 0/ 2709 0/ 2225 % کربن آلی 12

 0/ 606 0/ 471 0/ 383 % موادآلی  13

 13 49/ 75 10/ 75   % آهک  14

 0/ 2063 5/ 848 5/ 085 % گچ 15

 meq/l 0 99 /526 0 سدیم  16

 meq/l 8 /20 76 40 کلسیم + منیزیم 17

18 SAR - 0 47 /85 0 

19 TDS mg/l 6 /345 43 /38610 2 /755 

 - bar 1944 /0 - 72 /21 - 4248 /0 فشار اسمزی  20

 meq/l 6 /1 8 /0 4 /0 کربنات 21

 meq/l 0 0 0 کربناتبی 22

 meq/l 75 /6 11 /754 75 /14 سولفات 23

 meq/l 2 /1 8 /386 2 /5 کلر  24

 meq/100g 766 /0 134 /7 71 /3 ظرفیت تبادل کاتیونی 25

 1S2C 4S4C 1S4C - طبقه بندی 26
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 بادام  GNبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چهار خاک ترکیبی ساخته شده جهت بستر کشت پایه های  -4جدول 
 16شوری  8شوری  4شوری  2شوری  واحد پارامتر ردیف 

 62 58/ 8 64/ 8 72/ 8 % شن 1

 21 26 22 18 % سیلت  2

 17 15/ 2 13/ 2 9/ 2 % رس 3

 لوم شنی لوم شنی لوم شنی لوم شنی - بافت خاک  4

5 pH - 35 /7 17 /7 98 /6 72 /6 

 dS/m 18 /2 12 /4 00 /8 42 /16 هدایت الکتریکی 6

 24/ 37 23/ 70 23/ 21 24/ 31 % درصد اشباع خاک 7

 - - - - 3g/cm وزن مخصوص ظاهری  8

 0/ 0324 0/ 08945 0/ 0159 0/ 0247 % نیتروژن کل  9

 mg/L 0 72 /6 0 0 فسفر قابل دسترس  10

 mg/L 97 /6 97 /6 97 /6 47 /5 قابل دسترس پتاسیم 11

 0/ 375 1/ 038 0/ 185 0/ 287 % کربن آلی 12

 0/ 648 1/ 789 0/ 318 0/ 494 % موادآلی  13

 52/ 25 19 13/ 5 9/ 5 % آهک  14

 3/ 167 1/ 531 0/ 7775 0/ 4006 % گچ 15

 meq/l 71 0 /124 0 /139 200 سدیم  16

 meq/l 37 /107 9 /136 36 /191 7 /205 کلسیم + منیزیم 17

18 SAR - 69 /9 99 /14 21 /14 72 /19 

19 TDS mg/l 2 /1395 8 /2636 0 /5120 8 /10508 

 - bar 7848 /0 - 483 /1 - 88 /2 - 911 /5 فشار اسمزی  20

 meq/l 4 /0 4 /0 8 /0 9 /0 کربنات 21

 meq/l 4 /0 0 0 0 کربناتبی 22

 meq/l 25 /27 5 /51 0 /100 25 /205 سولفات 23

 meq/l 0 /8 0 /34 4 /82 271 کلر  24

 meq/100g 588 /5 236 /7 178 /11 796 /9 ظرفیت تبادل کاتیونی 25

 C4-S2 C4-S3 C4-S4 C4-S4 - طبقه بندی 26

 

 آب  مقدار  کل  و  برای هر گلدان  لیترمیلی  750  برابر  آبیاری

  روزچهار    دور   با   آبیاری  برای  ماه  چهار  در  گلدان  هر مصرفی

لوله(  بود  لیتر  5/22  برابر آب  از  استفاده  شهری با  کشی 

  انجام   هایگیریاندازه  اساس  بر  همچنین  .پذیرفت  صورت

  خصوصیات   تعیین  بر  مبنی  آزمایشگاهی  مرحله  در  شده

  در  هاجدایه   اثرات  بررسی  برای  گیاه  رشد  دهندگی افزایش

  حیوانی   یا   شیمیایی   از  اعم  کودی  نوع  هیچ  هانهال  مجاورت

ماه پس از انتقال    چهار.  نگردید   مصرف  رشد  دوره  طول  در

بافتی  های  پایه خاککشت  به  تلقیح بادام  و  شور  های 

نهالباکتری رشدی  خصوصیات  برخی  ارتفاع  ها  ها،  شامل 

  ، سطح برگ، (01/0)توسط کولیس با دقت  گیاه، قطر ساقه

برگ،  برگ،    تعداد ،های جانبیتعداد شاخه شاخص  تلفات 

( نهالاندازه،  ( SPADکلروفیل  و  خاک  گیری  سطح  از  ها 

ریشه و  هوایی  اندام  تر  وزن  شدند.  صورت برداشت  به  ها 

  48گیری و پس از قرارگیری در آون به مدت  جداگانه اندازه

 
1. Bates 

2. Dubois 

دمای   و  آنها    گرادسانتی رجه  د  72ساعت  خشک  و  وزن 

مقادیر پرولین   محاسبه گردید.تعیین و  نیز  درصد رطوبت  

محلول1973  همکاران،  و   1بیتس) قند  و    2)دوبویس  (، 

نیز 1986  ،3اشلیگل)  نامحلولو    ( 1956همکاران،   ( و کل 

نمونه گردید.  در  تعیین  شده  آسیاب  و  خشک   آنالیزهای 

  جهت   و   انجام   MSTAT-C افزارنرم  از  استفاده   با   ها داده

معنی  هامیانگین  مقایسه اختالف  حداقل  آزمون    دار از 

(LSD) شد استفاده درصد  پنج احتمال سطح در . 

 

 نتایج و بحث 

توان  - 1 تریبررسی   اسید،  استیکایندولتولید 

ساکاریدها در  اگزوپلی  و   نامحلول  هایفسفات  حاللیت

 هاجدایه

استیک اسید، حاللیت ایندولتریمقایسه میانگین تولید 

3. Sheligl 
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اگزوپلی فسفات و  نامحلول  جدایهساکارید  های  های  در 

ها دارای توان باکتریایی شورپسند نشان داد که اکثر جدایه

تریحل   امپیپی  8/104تا    صفر(  فسفاتکلسیم  کنندگی 

بودند، لیکن  (  H2)  حداکثر( و  H14حداقل )  جدایه  دو   بین

  ، H12،  H10،  H5جدایه شامل    10تنها  )تعداد اندکی از آنها  

H22،  H19،  H15،H17،  H26، H18و  H9  تا   395  حداکثر  با  

  استیک اسید تولید نمودند لایندوتری( ppm 190/7حداقل

  معلوم   گیاه  رشد  محرک  های باکتری  اثر  آنالیز  با .  (5)جدول  

  گیاه   در  نیز  ACC  میزان  IAA  تولید  افزایش  با  کـه  شـد

  آمیناز دی  ACC  وسیله  به  شده   تولید  ACC.  یابدمی  افزایش

 در  هیدرولیز  این  که  شودمی   هیدرولیز  باکتریایی،   آنزیم  یک

 باکتری  هـایسـویه  از  برخی  مانند  هاباکتری  از  برخی  حضور

 آمینو-1  آنـزیم.  شودمی  انجام  فلورسنت  سودومونادس

  تواند می  آمینــاز-د  کربوکســیالت -1-ســیکلوپروپان

  سطح   وسیله  بـدین  و  شکسـته  را  ACC  اتـیلن،  مادهپیش

(.  1998  همکاران،  و  1گلیک)   ـدده  کاهش  را  تنش   یا  اتیلن

به شوری  ب مقاوم  باکتری  دو  و جداسازی  باسیلوس  ررسی 
مقاومت    3باسیلوس و    2لیچنوفورمیس با  ترتیب  و    300به 

مول بر لیتر کلریدسدیم از منطقه ریزوسفر سیب  میلی  400

( از یک خاک شور در کشور  Solanum tuberosumزمینی )

تولید کننده مقدار زیادی  الجزیره نشان داد هر دو باکتری 

گرم بر  میلی  101و    78استیک اسید )به ترتیب  ایندولتری

های متعدد  ها عالوه بر تولید آنزیملیتر( بودند. این باکتری

فسفر  انحالل  و  سیدروفور  تولید  توانایی  آز،  اوره  همانند 

معدنی و خاصیت ضدقارچی زیادی نیز از خود نشان دادند  

  ه د نتولیدکن  ی هاباکتری  تعداد (.2013و همکاران،    4)نبتی

  (. 5)جدول    بین دو خصیصه فوق بود  ساکارید خارجی،پلی

اگزوپلی  محدوده  جدایهتولید  بین  ساکارید  شورپسند  های 

(. چهار جدایه شورپسند  5بود )جدول  ppm  32/50صفر تا  

H11  ،H13  ،H14    وH20  اگزوپلیتولید ساکارید  کننده 

( نشان داد که تلقیح 2004)  همکاران  و   نتایج اشرف  نبودند.

باکتری پلیبا  کننده  تولید  شورپسند  ساکاریدهای  های 

تنش شوری در خارجی می   ابزار مفیدی در کاهش  تواند 

 گیاهان حساس باشد. 

بین   جدایه    18در  قلیاپسند،  و    A17  ،PGPRجدایه  نبود 

توان تولید هیچ یک از خصوصیات بهبوددهنگی رشد گیاه  

تولیدی به   IAAبیشترین مقدار  (.  5را نشان نداد )جدول  

در   ppm  7/801و 1202 ،1355،  1554،  1815ترتیب با  

-اختالف معنی  باA14 و   A16  ،A11، A12  ،A7  هایجدایه

(. مقدار  5مشاهده گردید )جدول  (  >05/0P)ار با یکدیگر  د

های قلیاپسند کمتر اسید در سایر جدایه  استیکتری ایندول

های  که مقدار تولید در مقایسه با جدایه  بود  ppm  2/369از  

  ، A6 ،A2 ، A10 هایجدایه. حداکثر اختالف بسیاری داشت

A9  و  A16  و   6/198  ،6/230  ،6/255  ،2/272  با  بترتیب  

6/155  ppm  معدنی   هایفسفات  انحالل  در  توانایی  بیشترین  

  (. 5  جدول )  دادند  نشان  خود  از  قلیاپسندها  بین  در  را

پلی تولید  جهت  از  شده  جداسازی  ساکارید  قلیاپسندهای 

( و دو جدایه  ppm  8/660)  A16خارجی به استثنا سه جدایه  

A8    وA17  پی صفر  معنی امپیبا  اختالف  و  با  تولید  دار 

معنی  ، (>05/0P)یکدیگر   آماری  یکدیگر  اختالف  با  داری 

در یک  )های حداکثر و حداقل  نداشته و در حد فاصل جدایه

باکتری قلیاپسند    (.5قرار گرفتند )جدول  ( abگروه آماری )

تولید کننده    5توننسسپالنوکوکوس رایفیمقاوم به شوری  

IAA  (264  میلی بر  خصوصیات میکروگرم  دارای  لیتر(، 

لیتر( و  میکروگرم بر میلی  7/16های معدنی )انحالل فسفات

به عنوان منبع   ACCآمیناز )استفاده از  دی  ACCفعالیت  

موالر کلریدسدیم( و  میلی  300تا    100نیتروژن در شوری  

( بود  گندم  رشد  در  بهبود  پتانسیل  و    6راجپوت دارای 

گندم  2013همکاران،   به  باکتری  این  تلقیح   موجب(. 

 63درصدی گیاه گندم تحت تنش شوری،    37افزایش رشد  

تری انحالل  ازکلسیمدرصد  بیش  و  فعالیت    %60فسفات 

ACC  حضور  دی در  )  ACCآمیناز  و گردید  راجپوت 

 (.2013 همکاران،
-ایندولهای شوروقلیاپسند تولید کننده تریتمامی جدایه

اسید اگزوپلی  استیک  )جدول  و  بودند  لیکن5ساکارید   ) ،  

از نشان  فسفات معدنی را    سازیمحلولآنها توانایی    برخی 

مقدار    .دادند جدایه  IAAبیشترین  در   ،HA1هایبترتیب 

HA3،HA2  ،HA5    وHA9    4/381،  8/384،  9/413با  ،

از میان یازده  (.  5بدست آمد )جدول    ppm  8/269و    9/288

جدایه شوروقلیاپسند جداسازی شده تنها نه جدایه توانایی  

های معدنی را داشتند که حداکثر مقدار آن انحالل فسفات

 4/144و  6/180بترتیب با  HA4  و  HA7های در جدایه

 
 

1. Glick  

2. Bacillus licheniformis 

3. Bacillus sp. 

4. Nabti   

5. Planococcus rifietoensis   

6. Rajput 



 های ... طرقبه و همکاران: بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام، تحت تأثیر باکتریخلیلی
 

69 

 (EPS) ساکاریداگزوپلی و (PSB) نامحلول هایفسفات حاللیت  (IAA)  اسید،  استیک ایندولتری غلظت میانگین مقایسه -5 جدول

 قلیاپسند  شورو باکتریایی شورپسند، قلیاپسند و هایجدایه  در تولیدی

 شماره 
 جدایه 

 شماره  شورپسندها 
 جدایه 

 شماره  قلیاپسندها 
 جدایه 

 شوروقلیاپسندها 
IAA 

(ppm ) 
PSB (ppm ) 

EPS 

(ppm ) 

IAA 

(ppm ) 

PSB  

(ppm ) 

EPS 

(ppm ) 

IAA 

(ppm ) 

PSB  

(ppm ) 

EPS 

(ppm ) 

H1 j0000 /0 b79 /98 n640 /3 A1 k6 /158 f3 /140 ab 8 /101 HA1 a9 /413 h0000 /0 ab25 /90 

2H j0000 /0 a8 /104 h45 /20 2A l2 /138 b6 /255 ab4 /135 HA2 b4 /381 gh89 /13 bc46 /78 

3H j0000 /0 gh12 /42 a32 /50 A3 i5 /235 k73 /34 ab73 /93 HA3 b8 /384 h0000 /0 cd97 /67 

4H j0000 /0 gh91 /40 g93 /20 4A l1 /128 l45 /19 ab70 /50 4HA e1 /248 b4 /144 cd71 /71 

5H c0 /125 j06 /26 l867 /7 A5 m2 /111 c4 /226 ab7 /114 HA5 c9 /288 d6 /105 cd54 /64 

6H j0000 /0 klmn21 /21 e99 /31 6A m96 /96 a2 /272 ab8 /128 6HA f4 /231 e89 /63 d03 /60 

7H j0000 /0 p030 /3 c79 /44 A7 d1202 b4 /251 ab6 /488 HA7 fg6 /220 a6 /180 a 8 /102 

8H j0000 /0 fg15 /45 m183 /5 8A m1 /105 m0000/0 b0000 /0 8HA cd6 /280 c2 /122 ab02 /94 

9H i190 /7 c03 /83 d15 /34 A9 f2 /369 d6 /198 ab7 /189 HA9 d8 /269 c2 /122 a6 /102 

10H b5 /133 d88 /77 f95 /22 10A j2 /187 c6 /230 ab3 /143 10HA h3 /197 g22 /22 e00 /23 

11H h97 /14 e67 /56 r0000 /0 A11 b1554 ef7 /141 ab8 /572 HA11 gh1 /213 f89 /38 ab88 /92 

12H a0 /395 jk76 /25 qr5861 /0 12A c1355 j39 /51 ab5 /469 - - - - 

13H j0000 /0 lmn91 /20 r0000 /0 A13 h0 /282 jk45 /44 ab0 /112 - - - - 

14H j0000 /0 p0000 /0 r0000 /0 14A e7 /801 g7 /109 ab7 /311 - - - - 

15H f25 /44 mno79 /18 n319 /4 A15 h2 /290 i61 /73 ab4 /127 - - - - 

16H j0000 /0 klmn21 /21 j60 /11 16A a1815 e6 /155 a8 /660 - - - - 

17H g03 /25 c58 /87 o684 /2 A17 n0000 /0 m0000/0 b0000 /0 - - - - 

18H h86 /13 fg15 /45 p586 /1 18A g1 /338 h28 /90 ab9 /149 - - - - 

19H e10 /68 no88 /17 pq9255 /0 - - - - - - - - 

20H j0000 /0 i15 /35 r0000 /0 - - - - - - - - 

21H j0000 /0 f09 /49 i86 /17 - - - - - - - - 

22H d50 /91 jkl55 /24 b81 /45 - - - - - - - - 

23H j0000 /0 jklm73 /22 k46 /10 - - - - - - - - 

24H j0000 /0 o55 /14 d80 /34 - - - - - - - - 

25H j0000 /0 hi18 /38 h52 /20 - - - - - - - - 

26H h23 /15 jkl64 /23 g15 /22 - - - - - - - - 

C j0000 /0 p0000 /0 r0000 /0 C n0000 /0 m0000/0 b0000 /0 C i0000 /0 h0000 /0 f0000 /0 

Pv 0000 /0 0000 /0 0000 /0 Pv 0000 /0 0000 /0 0000 /0 Pv 0000 /0 0000 /0 0000 /0 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

  HA3و  HA1ام تولید در دو جدایه  پیمقدار آن با صفر پی 

)جدول   گردید  تولید  (. 5مشاهده  بدون     EPSبیشترین 

HA7  (ppm  8/102 )های  دار آماری در جدایهاختالف معنی

( و کمترین مقدار آن در دو جدایه  ppm  6/102)  HA9  و

HA10  (0/23ppm  و  ) HA6   (ppm  03/60و اختالف    ( 

یک آزمایش   ( مشاهده شدند.>05/0P)دار با یکدیگر  معنی

اگزوپلی پنج  اثرات  شدن  روشن  برای  ساکارید  گلدانی 

های باکتریایی بر وزن خشک و جذب  تلقیحی بوسیله سویه 

و کلسیم   های گندم کشت  بوسیله گیاهچهپتاسیم، سدیم 

شد   انجام  متوسط  شوری  با  خاک  یک  در  و  شده  )اشرف 

ها از خاک ریزوسفر گندم در یک . باکتری(2004همکاران،  

 
1. Aeromonas hydrophila/caviae 

  /   آئروموناس هیدروفیالخاک شور جداسازی شده و شامل  
 )سویه  2باسیلیوس اینسولیتوس (،  MAS-765)سویه    1کاویا 

MAS17  جنس و  ،  MAS617های  )سویه  باسیلوس( 

MAS620    وMAS820 بودند. تلقیح، به طور قابل توجهی )

( و اندام هوایی  %527تا    149های گیاه )وزن خشک ریشه

( را افزایش داد  %790تا    176)  R/S  ( و نسبت%281تا    85)

 MAS617ها به جز  (. تمامی سویه 2004)اشرف و همکاران،  

باکتری   R/Sنسبت جمعیتی  تراکم  همانند  تولید  را  های 

ساکاریدها در رایزوپلن افزایش دادند و هردو  کننده اگزوپلی

معنی پارامترها همبستگی  ساکاریدهای  این  مقدار  با  داری 

داشتند. تلقیح، جذب سدیم را R/S نامحلول در آب در 

2. Bacillus insolitus 
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های سدیم  ها محدود نمود که مربوط به اتصالبوسیله ریشه

تأثیر شوری  یا به اثرات بهبود دهندگی کلسیم تحت  R/Sبه  

ها در گیاهان تلقیحی  بود. کاهش جذب سدیم بوسیله ریشه

غیرفعال   کاهش  علت  به  احتماال  شاهد  گیاهان  به  نسبت 

آوندچوبی )آپوپالستی( به علت سهم بزرگتر جریان سدیم به  

ناحیه ریشه که با خاک در تیمارهای تلقیحی پوشیده شده  

 (. 2004باشد )اشرف و همکاران، بود، می 

 ،(ppm  35/ 90و    11/587  ،53/284) IAA میانگین تولید

PSB  (55/127  ،99/73    19/40وppm)   و  EPS  (93/213 ،

جدایه  (ppm  98/15و    13/77 در  قلیاپسند،  بترتیب  های 

که احتماال مناسب    شوروقلیاپسند و شورپسند حداکثر بود. 

)جدول    کشت  محیط  pHو    ECبودن   و  2قلیاپسندها   )

و   شور  گروه  در  یکدیگر  با  پارامتر  دو  این  تناسب  سپس 

میانگین  قلیاپسندها نسبت به گروه شورپسندها به افزایش  

خصوصیات بهبوددهندگی رشد آنها در محیط کشت کمک  

 نمود.

 صفات   برخی  بر  خاک  شوری  مختلف  سطوح  ثیرأت  - 2

 (GN  پایه ) و بیوشیمیایی بادام  مورفولوژیک

ان،  ارتفاع گیاهداری از به طور معنیبا افزایش شوری خاک  

، قند  هامساحت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه

لیکن بیشترین (.  6کاسته شد )جدول  محلول، نامحلول و کل 

هوایی  اندام  رطوبت  ریشه  (67/%7)  درصد  به    ( 68/%6)  و 

دار با  و اختالف معنی  m dS-1  12و    8ترتیب در تیمارهای  

)جدول   شد  مشاهده  تیمارها   از  بسیاری  در  (.6سایر 

  و   2نوتیساکیس   ؛1998 همکاران،  و  1االعذب )  تحقیقات

  و   پورمومن  و  2008 همکاران،  و   3راحمی  ؛ 1997  همکاران،

-شاخص  که  است  شده  گزارش  (ب  والف    1394همکاران،  

 تنه،  قطر  طولی،  رشد  جمله   از  بادام  مورفولوژیکی  ایه

 خشک  و   تر   وزن  ها،ریشه  گسترش  حوزه  و   ها برگ  ضخامت

  این   علت  که  یابند می   کاهش  شوری،  افزایش  با  گیاهان

  و   یونی  سمیت  به  مربوط  معموالً  را  عملکرد  و  رشد  کاهش

 خاک  محلول  اسمزی  پتانسیل  افزایش  از  ناشی  خشکی  تنش

  های سلول  در  آب  جذب  کارایی  شوری،  افزایش   با.  انددانسته

 ریشه  هایسلول  در  خصوصاً  سلولی  ماسآ  تا  رفته  باالتر  ریشه

 حفظ  دارند،  قرار  خاک  شوری  تنش  معرض  در  مستقیماً  که

  تنش   اثر  پژوهشی،  در(.  1381  زاده،اسالم  و  خلدبرین)  گردد

 
1. El-Azab 

2. Noitsakis 

3. Rahemi 

  های ژنوتیپ  از  برخی   در   شناسیریخت  خصوصیات  بر  شوری

 گزارش  و   بررسی  GF677  پایه  روی   شده   پیوند   بادام   انتخابی

  های شاخص  آن،  غلظت  افزایش  و  شوری  تنش  اعمال  با  شد

  کل،   برگ  تعداد  شاخه،  قطر   شاخه،  ارتفاع  شامل  رشدی

  برگ   سطح  اصلی،  شاخه  روی  برگ  تراکم   سبز،  برگهای  تعداد

 خشک  و   تر  وزن  برگ،  خشک  و  تر  وزن  برگ،   سطح  نسبت  و

  های  ژنوتیپ تمامی در ریشه، خشک و تر وزن هوایی، اندام

  (. 1394  همکاران،  و  پورمومن)   یافتند  کاهش   مطالعه،  مورد

ساقهمقدار  بیشترین   و  قطر  جانبی  شاخه  تعداد    شاخص ، 

  نشان  که  آمد   بدست  dS m  4-1  سطح  در شوری  کلروفیل

  وجود  با   متوسط  تا  کم  سطوح  در  شوری  مثبت  اثر  دهنده

  سایر   نتایج   با   که  بود  پتاسیم  و  فسفر  نیتروژن،  فراهمی

  راد، معین  ؛ 1995  ، 4پسراکلی)   داشت  مطابقت   محققان

ساقه  کمترین  (.  1386  تربقان،اسکندری  ؛1385 در قطر 

کلروفیل و شاخه جانبی    شاخصو برای    m dS  16-1شوری  

آمد    m dS  8-1در شوری    قطر  کمترین  (.6)جدولبدست 

مومن  در  شاخه بررسی    (1398)  ایمانی   و  پورمطالعه  در 

تیمار  در  بادام  ژنوتیپ  شش  و  آبیاری  آب  شوری       سطوح 
1-m dS  6،  رین تعداد برگ و بیشترین تکم.  گردید   مشاهده

  (. 6مشاهده شد )جدول    m dS 8-1ن نیز در شوری  آتلفات  

  و   تعداد  کاهش   با   گیاه   آبی،  تنش  شرایط  در  معمول  طور  به

  کاهش   را  خود  کننده  فتوسنتز  سطح  برگ،  کردن  کوچک

  فتوسنتزی   ظرفیت  برگ،  سطح  کاهش  دنبال   به  و   دهدمی

  برگ   بیشتر  تلفات  موجب  رویداد   این   و  یابد می  کاهش   گیاه 

  نژادیان عالی )   گردد می  کننده  فتوسنتز  سطح  کاهش   و

در   (.1397  همکاران،  و   بیدآبادی پرولین  مقدار  بیشترین 

 بر  شوری   سطوح  افزایش  بابدست آمد.    m dS  16-1شوری  

  افزایش .  شودمی  افزوده   سبز  دربافت   پرولین  تجمع  میزان

 موجب  هاالکترولیت  خروج  کاهش  اثر  در  پرولین  تولید

  تحمل  و   K+انتخابی   جذب  و   برگ   آب   نسبی  میزان  افزایش

و  (.  2011  همکاران،  و  5گروئر )  شودمی  تنش  به غالمی 

( بررسی 1388راحمی  در  تنش   هفته  10  اثرات  (    اعمال 

  موالرمیلی   70  و   60،  40،  30،  15  صفر،  های)غلظت  شوری

 پایه  مورفولوژیکی  و  فیزیولوژیکی  خصوصیات  بر  طعام(  نمک

و اندازه   درشرایط گلخانه  GF677  بادام-هلو  هیبرید  رویشی

   کلروفیل،   شامل میزان  فیزیولوژیکی  پارامترهای  برخی  گیری

4. Pessarakli 

5. Grover 
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 ( GNثیر سطوح مختلف شوری خاک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشمیایی بادام )پایه أ ت -6جدول

 تیمار 
 ارتفاع گیاه 

(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 
 تعداد برگ

-تعداد شاخه

های جانبی  

 )فرعی(

 تلفات برگ

 )ریزش برگ(

 مساحت برگ 

(2cm ) 

مقدار 

 کلروفیل 

 ن یپرول
µmol g 

1-DW 

 قند محلول% 

S2 24 /88 a 514 /6 b 70 /65 a 185 /4 ab 222 /4 bc 39 /34 a 94 /35 b 16 /18 b 479 /3 a 

S4 22 /69 b 265 /8 a 22 /59 c 593 /4 a 333 /4 b 58 /30 b 69 /38 a 86 /14 c 026 /3 b 

S8 78 /54 c 255 /6 b 93 /16 d 778 /3 b 56 /29 a 906 /5 d 90 /17 d 06 /12 d 7441 /0 c 

S16 20 /29 d 746 /4 c 70 /61 b 074 /4 b 741 /3 c 10 /12 c 94 /33 c 25 /20 a 7111 /0 c 

valueP 0000 /0  0000 /0  0000 /0  0049 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  

LSD 319 /1  3716 /0  9960 /0  4398 /0  5646 /0  373 /2  8393 /0  069 /1  1628 /0  

S2 = 21شوری-m dS  ،S4  = 41شوری-m dS   ،S8  = 81شوری-m dS   ،S16  = 161شوری-m dS  

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

 ( GNثیر سطوح مختلف شوری خاک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشمیایی بادام )پایه  أ ت - )ادامه( 6جدول

 تیمار 

قند نا 

    محلول%

 

 %قند کل

 

وزن تراندام 

 ( g) هوایی

وزن خشک 

اندام 

 ( g)هوایی

رطوبت اندام 

 هوایی  

)%( 

 وزن تر ریشه

(g) 

وزن خشک 

 ریشه

(g) 

 رطوبت ریشه 

)%( 

S2 495 /5 a 963 /8 a 09 /36 a 85 /15 a 07 /56 b 84 /34 a 11 /19 a 14 /45 c 
S4 195 /1 b 334 /4 b 69 /24  b 37 /10 b 00 /58 b 51 /30 b 89 /16 b 86 /44 c 
S8 4773 /0 c 223 /1 c 54 /10 c 523 /3 c 70 /67 a 40 /15 c 444 /6 c 68 /58 b 

S16 4381 /0 c 151 /1 c 684 /4 d 923 /1 d 91 /57 b 10 /11 d 540 /3 d 63 /68 a 
valueP 0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  

LSD 2267 /0  3173 /0  3798 /0  2685 /0  809 /2  5063 /0  5760 /0  886 /2  
S2 = 21شوری-m dS  ،S4  = 41شوری-m dS   ،S8  = 81شوری-m dS   ،S16  = 161شوری-m dS  

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 
گیری نتیجه  هاکربوهیدرات  و   کلر  پتاسیم،   سدیم،  پرولین،

کاهش    کلروفیل   میزان  نمک  غلظت  افزایش  با   که  نمودند

 افزایش  با   نیز  ساقه  طول  و  شاخساره  خشک  وزن.  یافت

 محلول  قندهای  میزان  مقابل  در.  یافت  کاهش  نمک  غلظت

 آن از  پس ولی   داشت کاهش نمک  موالرمیلی 45 غلظت  تا

  میلی   60  غلظت  تا  گردید  مشاهده   همچنین.  یافت  افزایش

  توانایی   حل  قابل  مواد  تجمع  با  پایه  این  طعام  نمک  موالر

  تنش   با   رویارویی   و  اسمزی  پتانسیل   کاهش   در  بهتری

  کلر   و  پتاسیم  سدیم،  پرولین،  میزان.  بودند  دارا  را  اسمزی

  های غلظت  در  هااسمولیت  تجمع  و   رشد  ولی   یافت  افزایش

 هایون  سمیت  خاطر  به  که  داشت  کاهش کلرید سدیم  باالتر

  و   غالمی)  بود  فتوسنتز،  دادن  قرار  ثیرأ ت  تحت  احتماالً  و

 (.1388 راحمی،

و    مورفولوژیک  صفات  برخی  بر  نوع باکتری  ثیرأت  - 3

 (GN  پایه )   بیوشیمیایی بادام

)  بیشترین در  (  %2/1و قند محلول )(  cm2/61ارتفاع گیاه 

آن کمترین  و  شورپسندها  قلیاپسندها    ها گروه  گروه  با  در 

معنی   تنظیم   بین  در  .(7)جدول    مشاهده شد دار  اختالف 

   شوند، می  ترشح  و  تولید  هاباکتری  توسط  که  رشد  های کننده

  طول   افزایش   در  مؤثری  بسیار  نقش   IAA  ویژه به  و   هااکسین

  گیاه   در  تمایز   و   سلولی   تقسیم  تحریک  گیاهی،  هایسلول

  ارتفاع   افزایش  میانگین(.  2008  همکاران،  و  1استپانووا)  دارند

  شورقلیاپسند   و   قلیاپسند  شورپسند،  هایسویهدر    گندم

خراسانقلیا  و  شور   هایخاک  از  شدهجداسازی  رضویی 

  5/16  و8/13 ،24/8 برابر  بترتیب( 1396 تربقان،اسکندری)

های  که عکس افزایش ارتفاع پایه  بود   شاهد  به  نسبت  درصد

ت تحت  بودأ بادام  باکتری  نوع    احتمالی   علل  از  یکی  .ثیر 

در  ارتفاع  افزایش   گروه   در  GN  بادام  هاینهال  گیاه 

 نسبت  گروه  این  در  تولیدی  IAA  مقدار  بودنکم  شورپسندها

)جدول    قلیاپسندها   و   شوروقلیاپسندها   به حداقل    (. 5بود 

مساحت   برگ،  و  تعداد  گروه    شاخصآن  در  کلروفیل 

  با   سازگاری  برای  (.7قلیاپسندها بدست آمد )جدول  شورو

    پسند افراطی  هایباکتری  خارجی،  اسمزی  فشار  افزایش

  عالئم   از  که(  سدیم  خصوصا)  ها یون  تجمع  به  توانندمی

  زاده، اسالم  و  خلدبرین)  است  برگ  ریزش  گیاه  در  آن  تجمع

  تنظیم ساخت یا تجمع یا  و خارجی محیط از( 1381

 
1. Stepanova 



 1400پاییز و زمستان  ، 2، شماره 6جلد                                                                                                           کاریهای میوهپژوهش

 

72 

 ( GNثیر نوع باکتری بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام )پایه أت -7جدول

 تیمار 
 ارتفاع گیاه 

(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 
 تعداد برگ

تعداد شاخه 

های جانبی  

 )فرعی(

 تلفات برگ

 )ریزش برگ(

 مساحت برگ 

(2cm ) 

مقدار 

 کلروفیل 

 ن یپرول
µmol g 

1-DW 
 قند محلول% 

H 32 /61 a 399 /6 a 72 /51 a 250 /4 a 250 /9 b 27 /20 ab 83 /32 a a07 /17 a229 /2 

A 40 /59 b 357 /6 a 67 /51 a 111 /4 a 389 /9 b 27 /22  a 63 /31 b b22 /15 c738 /1 

HA 36 /60 ab 579 /6 a 28 /49 b 111 /4 a 75 /12 a 69 /19 b 39 /30 c a71 /16 b003 /2 

valueP 0055 /0 3491 /0 0000 /0 - 0000 /0 0375 /0 0000 /0 0003 /0 0000 /0 

LSD 143 /1 3218 /0 8626 /0 3809 /0 4890 /0 055 /2 7268 /0 9261 /0 1410 /0 

H ،شورپسندها =A ،قلیاپسندها =HA شوروقلیاپسندها = 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

 ( GNثیر نوع باکتری بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام )پایه أت -)ادامه( 7جدول

 تیمار 
 قند نا محلول% 

 
 % قند کل

 
وزن تراندام  

 ( g) هوایی
وزن خشک اندام  

 ( g)هوایی

درصد رطوبت  

 اندام هوایی 

 

 تر ریشه وزن 

(g ) 
 وزن خشک ریشه 

(g ) 
درصد رطوبت  

 ریشه 

H a843 /2 a027 /5 83 /19 a 188 /8  a 09 /60 ab 84 /22  b 61 /11  a 68 /51  b 
A b101 /2 b929 /3 53 /19 a 334 /8 a 78 /57  b 44 /22  b 02 /11  b 65 /56  a 

HA c7575/0 c753 /2 64 /17 b 232 /7 b 89 /61  a 61 /23  a 86 /11  a 65 /54  a 
valueP 0000 /0 0000 /0 0000 /0 0000 /0 0050 /0 0000 /0 0042 /0 0008 /0 

LSD 1971 /0 2748 /0 3289 /0 2326 /0 433 /2 4385 /0 4988 /0 499 /2 
H ،شورپسندها =A ،قلیاپسندها =HA شوروقلیاپسندها = 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

  
(.   1396  تربقان،اسکندری)  بپردازند  اسمزی  های کننده

  ، ریزوبیومزنی  مایه  با(  2014)  همکاران  و   1ماتیوانان

  مایه   دادند  نشان  زمینی  بادام   به   باسیلوس  و   سودوموناس

 3/1  فتوسنتزی  سطح  عنوان  به  را  برگ   سطح  باکتریایی   زنی

  باالتر   تولید  میزان  با   قلیاپسندها   داد.  افزایش  برابر

  برگ   سطح  و  عرض  ( طول،5)جدول    PGPHA  خصوصیات

(.  6 جدول)شدند  موجب  GN بادام هاینهال در را  بیشتری

  IAA  تولید  بودن  باالتر  دلیل  به  شور و قلیاپسند  هایباکتری

به درافزایش  خصوصیات  سایر  نسبت  رشد    آنها   دهندگی 

  سطح   نتیجه  در  و   عرض  طول،  کاهش   موجب(  5  جدول)

شورپسندها   با  مقایسه  در  برگ دارای-   حتی    میانگین   که 

  - بودند  رشد   دهندگیافزایش  خصوصیات  تمامی   ترپایین

با  باکتری  توسط  رشد  کنندهتنظیم  مواد  تولید  .شدند ها 

رشد  توانایی افزایندگی    از   یکی  تواندمی   گیاه،  خصوصیات 

  این   تأثیر  توضیح  برای  پیشنهادی  هایسازگاری  ترینموجه

  فوالد،   و  اشرف)  باشد  کلروفیل  میزان  افزایش  بر  هاباکتری

  کلروفیل   درصدی   18  افزایش  سبب  باکتری  وجود(.  2006

محمدی )  در ریحان شد  باکتری   بدون  شرایط  به  نسبت  کل

نشان داد گروه باکتری   نتایج(.  1396همکاران،    و  بابازیدی

بیشترین افزایش را در وزن تر اندام هوایی   های شورپسند  

(g8/19( قند نامحلول ،)موجب%0/5( و قند کل )%8/2 ) 

تر    در   ، شدند وزن  باکتریریشهحالیکه  گروه  در  های  ها 

)جدول    گرم  6/23با   قلیاپسندشورو بود  در  (.  7حداکثر 

( مشخص شد که توانایی  2000و همکاران )  2مطالعه زهیر

همانند  باکتری ریزوسفری  پوتیدا  های  و  سودوموناس 

در تولید اکسین    3انتروباکتر کلوآک  وباسیلیوس سابتلیس  

(IAA بر حسب نوع باکتری و شرایط محیط کشت متفاوت )

باکتری نیز  حاضر  مطالعه  در  در  است.  شوروقلیاپسند  های 

ایندول اکسین زیادتری  مقایسه با دو گروه دیگر ترکیبات 

(  5در مقایسه با سایر خصوصیات آنها تولید کردند )جدول  

نموده ایجاد  ریشه  رشد  بیشتری در  افزایش  بنابراین    اند. و 

به  هوایی  اندام  تر  وزن  نسبت  داد  نشان  نتایج  همچنین 

گروهریشه سه  برای  ترتیب  به  و    ها  قلیاپسند  شورپسند، 

ت  74/0و    87/0،  86/0پسند  شوروقلیا بیانگر  که  ثیر  أ بود 

ها نسبت به  بر رشد ریشهپسند  قلیا روهای شوباکتریبیشتر  

. درصد رطوبت اندام هوایی نیز در گروه  بودرشد اندام هوایی  

بود )جدول     زیستی   کودهای   (.7شوروقلیاپسندها حداکثر 

  از  ازتوباکتر  و  سودوموناس  ،آزوسپیریلیوم  هایباکتری  حاوی

 
1. Mathivanan 

2. Zahir    

3. Enterobacter cloacae 
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 ( GNثیر سطوح مختلف شوری خاک و نوع باکتری بر برخی خصوصیات رشدی و صفات بیوشیمیایی بادام )پایه أت  -8جدول

 تیمار 
 ارتفاع گیاه 

(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 
 تعداد برگ

تعداد شاخه 

های جانبی  

 )فرعی(

 تلفات برگ

 )ریزش برگ(

 مساحت برگ 

(2cm ) 

مقدار 

 کلروفیل 

 ن یپرول
µmol g 

1-DW 

 محلول% قند 

 

S2×H 78 /88 a 199 /6 bc 89 /66 b 889 /3 bc 333 /3 f 63 /35 a 90 /35 c 86 /14 d 688 /2 d 

S2×A 78 /87 a 514 /6 bc 89 /66 b 556 /4 ab 111 /4 f 19 /35 a 31 /35 c 12 /21 b 053 /3 c 

S2×HA 17 /88 a 829 /6 b 33 /63 d 111 /4 b 222 /5 e 34 /32 ab 62 /36 c 50 /18 c 694 /4 a 

S4×H 28 /70 b 143 /8 a 22 /64 cd 444 /4 ab 889 /3 f 21 /28 c 75 /40 a 31 /24 a 208 /4 b 

S4×A 06 /66 c 057 /8 a 00 /57 e 444 /4 ab 333 /3 f 79 /32 ab 52 /36 c 32 /11 e 152 /3 c 

S4×HA 33 /71 b 596 /8 a 44 /56 e 889 /4 a 778 /5 e 73 /30 bc 80 /38 b 957 /8 f 719 /1 e 

S8×H 11 /53 e 066 /6 c 22 /26 g 111 /4 b 44 /19 c 816 /7 f 65 /22 e 500 /9 ef 722 /1 e 

S8×A 33 /57 d 473 /6 bc 33 /17 h 111 /4 b 89 /29 b 658 /8 ef 51 /21 e 223 /8 f 2978 /0 g 

S8×HA 89 /53 e 227 /6 bc 222 /7 i 111 /3 d 33 /39 a 246 /1 g 537 /9 f 44 /18 c 2122 /0 g 

S16×H 11 /33 f 188 /5 d 56 /49 f 556 /4 ab 33 /10 d 443 /9 ef 03 /32 d 59 /19 bc 2989 /0 g 

S16×A 44 /26 g 384 /4 e 44 /65 bc 333 /3 cd 2222 /0 g 44 /12 de 19 /33 d 21 /20 bc 4478 /0 g 

S16×HA 06 /28 g 666 /4 de 11 /70 a 333 /4 ab 6667 /0 g 43 /14 d 62 /36 c 94 /20 b 387 /1 f 

valueP 0000 /0  0583 /0  0000 /0  0012 /0  0000 /0  0027 /0  0000 /0  0000 /0  0000 /0  

LSD 285 /2  6436 /0  725 /1  7617 /0  9779 /0  111 /4  454 /1  852 /1  2819 /0  

S2 = 21شوری-m dS ،S4 = 41شوری-m dS   ،S8 = 81شوری-m dS ،S16 = 161شوری-m dS ،H=  ،شورپسندهاA=  ،قلیاپسندهاHA=  شوروقلیاپسندها 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

 ( GNثیر سطوح مختلف شوری خاک و نوع باکتری بر برخی خصوصیات رشدی و صفات بیوشیمیایی بادام )پایه أت  -)ادامه(  8جدول

 تیمار 
قند نا 

 % محلول

 %قند کل

 

وزن تراندام 

 ( g) هوایی

وزن خشک 

اندام 

 ( g)هوایی

درصد  

رطوبت اندام 

 هوایی 

 

 وزن تر ریشه

(g) 

وزن خشک 

 ریشه

(g) 

درصد  

 رطوبت ریشه

S2×H 372 /8 a 06 /11 a 09 /37 a 23 /16 a 22 /56 b 00 /33 b 11 /18 b 09 /45 d 
S2×A 939 /6 b 997 /9 b 17 /37 a 68 /16 a 11 /55 bc 34 /33 b 35 /18 b 93 /44 d 

S2×HA 173 /1 d 833 /5 c 01 /34 b 65 /14 b 87 /56 b 18 /38  a 85 /20 a 41 /45 d 
S4×H 706 /1 c 911 /5 c 35 /26 c 88 /10 c 66 /58 b 65 /28 e 49 /15 c 85 /45 d 
S4×A 6147 /0 ef 108 /4 d 46 /24 d 46 /10 c 39 /57 b 89 /31 c 48 /17 b 91 /45 d 

S4×HA 264 /1 d 982 /2 e 26 /23 e 776 /9 d 94 /57 b 98 /30 d 72 /17 b 83 /42 d 
S8×H 9756 /0 de 698 /2 e 74 /10 g 534 /3 e 22 /69 a 94 /17 f 205 /8 d 53 /54 c 
S8×A 2833 /0 fg 5967 /0 gh 88 /11 f 976 /3 e 28 /67 a 10 /15 g 782 /5 e 18 /62 b 

S8×HA 1622 /0 g 3756 /0 h 002 /9 h 060 /3 f 62 /66 a 16 /13 h 345 /5 ef 34 /59 bc 
S16×H 3189 /0 fg 6200 /0 gh 134 /5 i 101 /2 g 27 /56 b 77 /11 i 619 /4 f 26 /61 b 
S16×A 5656 /0 f 014 /1 g 612 /4 ij 224 /2 g 33 /51 c 422 /9 j 478 /2 h 56 /73 a 

S16×HA 4300 /0 fg 819 /1 f 306 /4 j 443 /1 h 12 /66 a 10 /12 i 523 /3 g 04 /71 a 
valueP 0000 /0  0000 /0  0000 /0  0003 /0  0004 /0  0000 /0  0000 /0  0026 /0  

LSD 3942 /0  5496 /0  6578 /0  4651 /0  865 /4  8770 /0  9976 /0  998 /4  
S2 = 21شوری-m dS ،S4 = 41شوری-m dS  ،S8 = 81شوری-m Sd  ،S16 = 161شوری-m dS ،H=  ،شورپسندهاA=  ،قلیاپسندهاHA=  شوروقلیاپسندها 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

  جذب   سطح  افزایش  موجب  گیاهان،  ریشه  با  همیاری  طریق

 آب   جذب  طریق  از  ایریشه  گسترده  شبکه  با  و  شده  رطوبت

  درگیاه   آب  نسبی  مقدار  و  برگ  سطح  افزایش  موجب  امالح،  و

های  افزاینده  با  تلقیح (.1990 ،1سپرنت و  سپرنت)  شوندمی

  آب   مصرف  کارآیی  افزایش  موجب  ازتوباکتر  و  ریزوبیومرشد  

 
1. Sprent and Sprent 

 منطقه  در  ایمزرعه  شرایط  در  برگ  در  آب  نسبی  مقدار  و

 (.1391  همکاران، و خسروی) شد بروجرد

 بر   خاک و نوع باکتری   شوری   مختلف  سطوح  ثیر أت   - 4

بادام  مورفولوژیک  صفات  برخی بیوشیمیایی   پایه )  و 

GN) 
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با افزایش شوری از ارتفاع گیاهان کاسته شد و قلیاپسندها  

و   گیاه  ارتفاع  در  افزایش کمتری  دیگر  گروه  به دو  نسبت 

)جدول   دادند  نشان  خود  از  مختلف  شوری    (. 8سطوح 

  از   برخی  با   تلقیح  که  داد  نشان  ذرت  گیاه   روی  بر  آزمایشی

 دارمعنی  افزایش  به  منجر  سودوموناس  باکتری  هایسویه 

  شاهد   با  مقایسه  در  ذرت  کل   توده  وزیست  ریشه  وزن  ارتفاع،

 میزان  کاهش   طریق  از  ها سویه  این   رسد می  نظر   به.  شد

  گیاه   ریشه  رشد   افزایش  موجب  ها ریشه  در  اتیلن  بازدارندگی 

  نیز   را  ساقه  رشد  و  عملکرد  آن،  بهبود  با   نتیجه  در  و   شده

  می   نظر  به(.  2006  همکاران،  و  1شاهارونا )  دادند   افزایش

  های نهال   در  گیاه  ارتفاع  افزایش   احتمالی  علل  از  یکی  رسد

  IAA  مقدار  بودن  کم  شورپسندها،   گروه   در  GN  بادام

  قلیاپسندها   و شور و قلیاپسندها به نسبت گروه این تولیدی

(. بیشترین قطر ساقه و تعداد شاخه جانبی  5باشد )جدول  

باکتری در سطح شوری  بدون اختالف معنی  4دار در نوع 
1-dS m  شوری افزایش  اوقات برخی (.8بدست آمد )جدول 

  و  شوری  نوع   به  توجه  با  ویژه  شرایط  در  سطحی  یک  تا

  های شاخص  برخی  بر  منفی  اثر  تنها  نه  آن،  یونی  ترکیب

 دارد   ایتغذیه  اثر  حدودی  تا  بلکه  نداشته  گیاه  رشدی

  همکاران،   و   تربقاناسکندری  ؛1385  تربقان،اسکندری)

حداقل تعداد برگ و تعداد شاخه جانبی در شوری (.  1386

8  1-dS m    (.  8و گروه شوروقلیاپسندها بدست آمد )جدول

 در   اتیلن   تولید  افزایش   موجب  شوری  تنش   که شده  گزارش

  ها اندام  پیری  گلبرگ،   و  برگ  ریزش  نتیجه  در  و  شده  گیاهان

  ناشی   تنش  کاهش.  شودمی  موجب  را  گیاه  زودرس  مرگ  و

  ها تنش  آثار  از  برخی  کاهش  موجب  تواندمی  اتیلن  سطح  از

  فتوسنتزی   باالی  تلفات  از  یکی  حقیقت،  در.  گردد  گیاهان  بر

 و  است  ریشه  ترشحات  طریق  از  درصد   40  حدود   در  گیاه

  تولید   ماده پیش  که  بیشتر  ACC  که   است  بدیهی   بنابراین

  گیاه   هایریشه  از  تواندمی  باشد، می  تنش  شرایط  در  اتیلن

  باکتریایی  آمینازدی ACC  آنزیم توسط سپس و شود خارج

  معنی   بدان  این.  گردد  هیدرولیز  کتوبوتیرات  آلفا  و  آمونیوم  به

  فاصله   موجب  گیاه  هایریشه  از  ACC  بیشتر  ترشح  که  است

 برای  ACC  مقدار  و  شده  گیاه  در  اتیلن  سنتز  مسیر  از  گرفتن

  یابد می   کاهش   اکسیداز  ACC  توسط  اتیلن  به  تبدیل

  برگ   ریزش  آن  نتیجه  در  که(  2011  همکاران،  و   سیدکی )

در شوروقلیاپسندها    IAAلیکن تولید بیشتر    .یابد می  کاهش

ریشه5)جدول   از  آن  جذب  احتماال  و  منابع  (  مطابق  ها 

( همکاران، 2011  همکاران،  و  سیدکیموجود  و  ساهای   ،  

برگ  بیشتر  ( موجب افزایش سطح اتیلن گیاه و تلفات  2012

گردید.  شوروقلیاپسندها  گروه  برگ،    در  بیشترین مساحت 

وزن تر و خشک اندام هوایی با افزایش شوری کاهش داشت 

این کاهش   بود درهای شورباکتری  درو  بیشتر   وقلیاپسند 

به صورت معکوس   باکترینوع  ثیر  أ حالیکه این روند تحت ت

ت  در با  وزن  مشابه  ریشه  خشک  و  باکتری  أ ت ر  نوع  ثیر 

داد )جدول  7جدول) رخ  و   . (8(  تر  بطوریکه حداکثر وزن 

باکتری در  ریشه  شد خشک  مشاهده  شوروقلیاپسند    . های 

و   قلیاپسند  شورپسند،  گروه  سه  خصوصیات  بررسی 

 
1. Shaharoona 

-شوروقلیاپسند در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که جدایه

 خصوصیات  تولیدکنندگی  میزان  نظر  از  شوروقلیاپسند  های

همچنین   .داشتند  برتری  دیگر   گروه   دو   بر  رشد،   افزاینده

این جدایهأ ت   شوروقلیاپسند   و   قلیاپسند  شورپسند،  هایثیر 

  حدود   در  ترتیب  به  گندم،  گیاه  عملکرد  افزایش  موجب

نسبت  2/44  و   6/43  ،3/30   گردید   شاهد   به  درصد 

گونه   شوری  به  مقاومت   بررسی  (. 1396تربقان،  )اسکندری

 .Amygdalus scoparia, A  شامل  وحشی،   بادام   ایه

Arabica, A. elaegnifolia, A. haussknechtii  تنش  تحت 

  های غلظت  با  کلریدسدیم  محلول  با  آبیاری  از  ناشی  شوری

  نشان   مولمیلی  100  و   75  ، 50  ، 25  شاهد،   شامل   مختلف

  رویشی،   فاکتورهای  مقادیر  نمک  غلظت  افزایش  با  که  داد

  پرولین  تجمع  و   کاهش  گیاه   زیتوده  و  گیاهی  هایرنگیزه

  جذب   کاهش  موجب  شوری  تنش  افزایش.  یافت  افزایش

  منیزیم،  جذب  افزایش  و  پتاسیم   و  منگنز  آهن،  روی،  مس،

  و   )جهانبازی  گردید  کلسیم  و  فسفر  نیتروژن،  کلر،  سدیم، 

تیمار    (.1393  همکاران، در  نیز  کلروفیل  مقدار  حداکثر 

و گروه شورپسندها مشاهده شد )جدول    dS m-1  4شوری  

شوری  (.8 )سطوح  در  زیاد  و  کم  (  16و    dS m  2-1های 

(  8و    dS m  4-1های متوسط )شوروقلیاپسندها و در شوری

ت کلروفیل  مقدار  افزایش  بر  بیشتری أ شورپسندها  ثیر 

  ها، آنزیم  مانند  گیاه  فتوسنتزی  ترکیبات  بر  نمک  داشتند.

  و همکاران،   2سلطانا )  گذاردمی  ثیرأ ت   کاروتنوئید  و  کلروفیل

  افزایش   که  کردند  عنوان(  2008)  همکاران  و  ایزانلو  .(1999

   مکانیسمی  عنوان  به  تواندمی   ایریشه  رشد   و  کلروفیل  میزان

2. Sultana 
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 محسوب  غیرزنده  هایتنش  برابر  در  گیاه  مقاومت  جهت

 . گردد

و  باکتری  نوع  و  خاک شوری مختلف   سطوح ثیر أ ت - 5

بر  جدایه   و   مورفولوژیک  صفات  برخی   نوع 

 (GN  پایه )   بادام  بیوشیمیایی

  و   S2×A7 ،  S2×H10  تیمارهای  در  بترتیب  ارتفاع  بیشترین

S2×HA9  معنی اختالف  یکدیگر  دارای  با    ( >05/0P)دار 

آمد      شدن   اضافه  رسدمی  نظر  به  (.9)جدول    بدست 

  کود   صورت  به(  PGPR)   رشد  کنندهتسریع  هایباکتری

  سبب   خاک،  میکروبی  جمعیت  درصد   10  اندازه  به  زیستی

  شرایط   که  شده  خاک   آنزیمی  ترشحی  های فعالیت  افزایش

  در   آوردمی  فراهم  بیشتر  غذایی   عناصر  شدن  جذب  برای  را

 فتوسنتز  فرآیند  طی  در  بیشتری  آسیمیالته  مواد  نتیجه

  سلولی   تورژسانس  طی  در  سلولی  هایدیواره  ساخت  جهت

 شودمی  گیاه  ارتفاع  افزایش  موجب  و  فراهم  گیاهان  در

  میانگین   بودن  باالتر  به  توجه  با(.  2014  همکاران،  و   1حسن )

 ppm)  قلیاپسند   هایجدایه  در  اسید  استیکایندولتری

  افزایش (  5جدول  )  باکتری  دیگر  گروه  دو  به  نسبت(  11/587

میتوجیه  قلیاپسند   های جدایه  در  ارتقاع   نماید. پذیر 

  ، S4×HA7تیمار  و تعداد شاخه جانبی در   گیاه   قطر  بیشترین

از    (.9شد )جدول    مشاهده  66/5  و  mm  18/9  با استفاده 

افراطیباکتری قلیائیت های  و  شوری  شرایط  با  که  پسند 

باال همانند اند در شرایط شورییافتهخاک سازگاری     های 
1-dS m  16    ثیرگذار بوده و سبب افزایش تعداد برگ  أت  8و

 شوری  افزایش  با   (.9گردید )جدول      dS m  16-1در شوری  

 بیشترین(. 9 جدول) شد کاسته گیاهان خشک و تر وزن از

  تیمارهای   در  بترتیب  گیاه  خشک  و  تر  وزن

S2×A7،S2×H10 ،  S2×H22  و  S2×A11  اختالف  با   

  قلیاپسند   و  شور  هایایزوله  .شد  مشاهده   یکدیگر  با   دارمعنی

PGPR  هند  در  گجرات  منطقه  خاک  از  شده  جداسازی 

  سودوآلکالیجنس   سودوموناس  و   پوملیس   باسیلیوس  شامل

 را  شوری  تنش  اثرات  توانستند(  2013  ،2سابرامانیان  و  جها)

 Orayza)  برنج  شوری  تحت  گیاهان  در  شالیزار  های خاک  در

sativa  )افزایش   %16  موجب  هاباکتری  این.  بخشند  هبودب  

 وزن  افزایش  %27  بیشتر،  مانی زنده  قدرت  %8  زنی،   جوانه  در

  های برنج  همچنین  و   شدند  گیاه  ارتفاع  افزایش  %31  خشک،

 نیتروژن،  غلظت  %26  افزایش  موجب  PGPR  با  شده  تلقیح

  غلظت   حالیکه  در   ، شدند  گیاه   در   پتاسیم  %31  و   فسفر  %16

 گیاه  در  شوری  شرایط  تحت   %36  کلسیم  و  %71  سدیم

  شوری   افزایش  با  (.2013  سابرامانیان،  و  جها)  یافت  کاهش

 تر  وزن  مقدار  بیشترین.  شد  کاسته  ریشه  خشک  و  تر  وزن  از

  و    S2×HA9تیمارهای  در   گرم  6/38  و   9/39  با  ریشه

S2×HA7  جدایه  دو  بین  دارمعنی  اختالف  با  HA9  و  HA7   

  نسبی   رطوبت  درصد  بیشترین  (.9  جدول)  شد  مشاهده

(.  9  جدول )  شد   مشاهده   شوری  باالترین  در  هاریشه

  7/71  و  9/71  با  بترتیب   S16×A11 ،S16×HA9تیمارهای

 اختصاص  خود  به  را  ریشه  رطوبت  درصد  بیشترین  درصد

  موجب   شوروقلیاپسند  هایباکتری  داد  نشان  نتایج .  دادند

  ها ریشه  و   هوایی   اندام   رطوبت  درمقدار  افزایش  بیشترین

 نمودند  گزارش(  1996)  3هرناندز   و  گارسیا  (.9  جدول)  شدند

  اسمزی   قدرت  با  بیولوژیکی  فعالیت  بر  منفی  اثر  شوری  که

  رشد   بر  سمی   اثر  به   تواندمی   که   دارد(  کم  آب  پتانسیل )   زیاد

  .شود  داده  نسبت  شورپسند  هایباکتری  بر  جز  به  میکروبی

بیشترین مقدار پرولین و کلروفیل و قند محلول در تیمار  

S4×H10    جدول( شد  مجموع  (.9مشاهده    بررسی   در 

  GN  پایه  بادام   هاینهال و بیوشیمیایی    رشدی  خصوصیات

 بیشترین  HA7  و   A7  ،  H10،  HA9هایجدایه  که داد  نشان

بیوشیمیایی  صفات  و   رشد  افزایش  بر  ثیرأ ت   مورفولوژیک و 

  الذکر فوق   هایجدایه  در  همچنین(.  9  جدول)  داشتند  بادام

 ،85/0  برابر  بترتیب(  R/S)  شاخساره  و  ریشه  تر  وزن  نسبت

 ریشه  رشد  افزایش  دهنده نشان   که  بود  98/0  و  31/1  ،83/0

گروه   هایجدایه  در به  نسبت  و  شوروقلیاپسند  دیگر  های 

  .بود ها در بهبود روابط آبی گیاه باکتریبرتری این دسته از 
 

 گیری کلی نتیجه

باکتریبه کارگیری جدایه افراطی های منتخب  بومی    های 

پسند در این بررسی با دارا بودن خصوصیات افزایندگی رشد 

بادام   پایه  مقاومت  افزایش  به  کمک  توانایی  در    GNگیاه 

  بترتیب   شرایط تنش شوری و قلیائیت خاک را نشان دادند.

 توان  جنبه  از  شورپسندها  و   شوروقلیاپسندها  قلیاپسندها، 

  دهندگی افزایش  خصوصیات  تولید  مقدار  و  تولیدکنندگی

شوروباکتری.  داشتند  برتری  گیاه  رشد به   های    قلیاپسند 

تری تولید  بودن  باالتر  به استیک ایندولدلیل  نسبت  اسید 

سایر خصوصیات بهبوددهندگی رشد، موجب افزایش رشد  

 
1. Hassan 

2. Jha and Subramanian 

3. Garcia and Hernandez 
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 (GN پایه) و صفات بیوشیمیایی بادام رشدی خصوصیات برخی  بر جدایه نوع و باکتری نوع خاک،  شوری مختلف سطوح ثیرأت  -9جدول 

 تیمار 
 ارتفاع گیاه 

(cm ) 

 قطر ساقه 

(mm ) 
 تعداد برگ 

تعداد شاخه های  

 جانبی )فرعی( 

 تلفات برگ 

های )برگ

 ریزشی( 

 سطح برگ 

(2cm ) 

شاخص  

 کلروفیل 

 پرولین 
1-µmol g DW 

S2× H0 67/87  bcd 527/6  fghijk 33/66  e 333/3  efg 333/4   jklm 60/34  abcde 84/35 ghij 74/15  ijk 

S2× H10 33/91  b 327/6  ghijk 67/73  ab 667/4  abcd 667/3  lmno 02/34  abcde 72/34   hijkl 95/11  lm 

S2× H22 33/87  cd 743/5  ijklm 67/60  gh 667/3  def 000/2  opq 29/38  a 12/37  defgh 90/16  ij 

S2× A0 33/84  de 047/6  hijkl 33/67  de 000/5  abc 667/2  mnop 96/34  abcd 88/35  fghij 18/17  hij 

S2× A7 67/95  a 630/6  fghij 67/61  gh 333/4  bcde 000/4  klmn 92/35  abc 19/35  hijk 90/18  efghi 

S2× A11 33/83  e 867/6  efgh 67/71  bc 333/4  bcde 667/5  ijk 67/34  abcde 88/34  hijkl 28/27  b 

S2×HA0 67/87  bcd 277/6  ghijk 33/67  de 667/3  def 000/4  klmn 98/31  abcde 24/37  defgh 447/8   nopq 

S2×HA7 67/85  de 370/7  defg 00/66  e 000/4  cdef 000/6  ij 46/28  defg 24/39  cd 41/20  defg 

S2×HA9 17/91  bc 840/6  efghi 67/56  j 667/4  abcd 667/5  ijk 59/36  ab 37/33  jkl 66/26  b 

S4× H0 50/68  g 627/7  cdef 33/73  ab 333/5  ab 667/3  lmno 17/24  fgh 08/41  bc 31/18  fghi 

S4× H10 33/75  f 590/8  abc 67/57  ij 667/3  def 667/5  ijk 20/29  cdefg 84/41  ab 29/34  a 

S4× H22 00/67  g 213/8  abcd 67/61  gh 333/4  bcde 333/2  nop 25/31  abcdef 32/39  cd 35/20  defgh 

S4× A0 33/62  i 783/7  bcde 67/57  ij 667/3  def 667/2  mnop 58/35  abcd 17/41  bc 12/12  lm 

S4× A7 00/73  f 783/8  ab 00/65  ef 000/5  abc 333/3  lmno 90/30  bcdef 31/39  cd 36/10  mnop 

S4× A11 83/62  hi 603/7  cdef 33/48  l 667/4  abcd 000/4  klmn 88/31  abcde 09/29  m 48/11  lmn 

S4×HA0 00/73  f 040/8  bcd 00/53  k 667/4  abcd 667/4  jkl 41/30  bcdef 86/36  defgh 370/7  opq 

S4×HA7 33/47  f 180/9  a 00/56  j 667/5  a 667/5  ijk 07/34  abcde 16/41  bc 370/5  qr 

S4×HA9 67/66  gh 567/8  abc 33/60  ghi 333/4  bcde 000/7  i 72/27  efg 39/38  def 13/14  jkl 

S8× H0 67/51  kl 933/4  lmnop 00/18  p 667/3  def 00/22  f 5800/0  m 27/10  p 187/7  pq 

S8× H10 67/50  l 860/6  efgh 33/36  m 000/5  abc 33/17  gh 641/4  lm 39/13  o 77/10  mn 

S8× H22 00/57  j 403/6  ghijk 33/24  o 667/3  def 00/19  g 23/18  hij 74/43  a 54/10  mno 

S8× A0 67/55  j 660/5  jklmn 00/12  q 000/4  cdef 33/29  d 830/2  m 26/14  o 44/11  lmn 

S8× A7 33/61  i 860/6  efgh 00/35  m 000/4  cdef 00/16  h 26/22  ghi 92/40  bc 36/10  mnop 

S8× A11 00/55  jk 900/6  efgh 000/5  s 333/4  bcde 33/44  a 8867/0  m 367/9  p 877/2  r 

S8×HA0 00/55  jk 533/6  fghijk 333/8  r 667/3  def 67/43  a 289/1  m 12/15  o 73/21  cde 

S8×HA7 00/56  j 677/6  efghij 33/13  q 667/3  def 00/40  b 448/2  m 49/13  o 94/20  def 

S8×HA9 67/50  l 470/5   klmno 000/0  t 000/2  h 33/34  c 0000/0  m 000/0  q 66/12  klm 

S16× H0 33/25  pq 503/4  op 33/56  j 000/4  cdef 000/1  pqr 52/13  jk 67/36  efgh 27/16  ij 

S16× H10 67/34  n 943/4  lmnop 00/63  fg 333/5  ab 333/3  lmno 14/13  jk 18/39  cde 19/21  def 

S16× H22 33/39  m 117/6 hijk 33/29  n 333/4  bcde 67/26  e 673/1  m 23/20  n 31/21  def 

S16× A0 67/22  q 630/4  mnop 33/60  ghi 000/3  fgh 3333/0  qr 01/12  jk 49/32  l 53/20  def 

S16× A7 83/29  o 217/4  p 00/66  e 333/2  gh 3333/0  qr 15/10  kl 09/33  kl 27/17  ghij 

S16× A11 83/26  op 307/4  p 00/70  cd 667/4  abcd 000/0  r 16/15  ijk 98/33  ijkl 82/22  cd 

S16×HA0 00/28  op 983/4  lmnop 00/76  a 333/5  ab 3333/0  qr 12/18  hij 62/35  ghij 99/15  ij 

S16×HA7 17/29  op 467/4  op 33/74  ab 000/4  cdef 3333/0  qr 19/10  kl 04/38  defg 11/22  cde 

S16×HA9 00/27  op 547/4  nop 00/60  hi 667/3 def 333/1  pqr 98/14  jk 19/36  fghi 71/24 bc 

valueP 0000/0  0296/0  0000/0  0004/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  
LSD 958/3 115/1 988/2 319/1 083/1 120/7 518/2 208/3 

S2 = 21شوری-m dS   ،S4  = 41شوری-m dS، S8  = 81شوری-m dS ، S16  = 161شوری-m dS، H ،شورپسندها =A ،قلیاپسندها =HAشوروقلیاپسندها = 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

ها، نسبت ریشه به اندام هوایی و درصد رطوبت گیاه و  ریشه

آب در    نسبی  مقدار  و  آب  مصرف  کارآیی   افزایش  نهایت  در

باکتری شدند.  اسمزی  تنش  با  مواجه  شورپسند  گیاه  های 

جدایه   تH10)خصوصاً  بیشترین  پرولین،  أ (  افزایش  بر  ثیر 

در دادند،  نشان  را  کربوهیدرات  میزان  و  حالیکه    کلروفیل 

ت باکتری قلیاپسند  مورفولوژی أ های  صفات  بر  بیشتری  ثیر 

همانند سطح برگ نشان دادند. 
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  پایه )  و صفات بیوشیمیایی بادام  رشدی  خصوصیات  برخی  بر  جدایه  نوع  و  باکتری  نوع  خاک،   شوری  مختلف  سطوح  ثیرأت  -)ادامه(   9جدول 

GN ) 

 قند کل%  قند نا محلول%  قند محلول%  تیمار 
وزن تراندام  

 ( gهوایی)

وزن خشک  

اندام  

 ( gهوایی)

درصد رطوبت 

 اندام هوایی )%( 

 وزن تر ریشه 

(g ) 

وزن خشک  

 ریشه 

(g ) 

درصد رطوبت 

 ریشه )%( 

S2× H0 833/2  cd 03/10  a 87/12  a 45/36  cd 02/16  bc 04/56  ghij 08/31  gh 48/16  ef 99/46  ghijk 

S2× H10 647/2  cde 460/7  c 10/10  b 68/37  ab 61/16  b 88/55  ghij 37/32  efg 58/18  bc 55/42  jk 
S2× H22 583/2  cde 623/7  c 21/10  b 16/37  bc 07/16  bc 75/56  ghij 56/35  bc 29/19  b 75/45  hijk 
S2× A0 223/2  efg 393/8  b 62/10  b 19/37  bc 04/16  bc 81/56  fghij 32/34  cd 87/17  bcde 93/47  ghijk 
S2× A7 953/2  c 797/5  e 757/8  c 70/38  a 85/17  a 86/53  hij 26/32  efg 35/18  bcd 10/43 ijk 

S2× A11 983/3  b 627/6  d 61/10  b 62/35  d 14/16  bc 66/54  hij 45/33  de 83/18  bc 75/43  ijk 
S2×HA0 594/4  a 8733/0  ghijklm 467/5  e 33/35  d 12/15  d 20/57  fghij 65/38  a 26/21  a 02/45  hijk 
S2×HA7 667/4  a 177/1  ghi 740/5  de 38/36  cd 55/15  cd 21/57 fghij 96/35  b 43/19  b 97/45  hijk 
S2×HA9 823/4  a 470/1  g 293/6  de 31/30  e 28/13  e 19/56  ghij 93/39  a 87/21  a 24/45  hijk 
S4× H0 553/3  b 920/2  f 473/6  d 17/26  gh 38/11  f 54/56  ghij 30/27  i 01/15  fg 03/45  hijk 

S4× H10 560/4  a 063/1  ghijk 617/5  de 25/25  h 38/10  gh 83/58  defgh 87/32  def 48/17  cde 80/46  ghijk 
S4× H22 510/4  a 133/1  ghij 643/5  de 64/27  f 89/10  fg 63/60  defgh 78/25  j 97/13  g 71/45  hijk 
S4× A0 633/4  a 9800/0  ghijkl 607/5  de 42/26  g 12/11  fg 87/57  efghi 68/38  a 44/22  a 99/41  k 
S4× A7 007/3  c 3707/0  lmno 377/4  f 36/29  e 90/12  e 06/56  ghij 31/32  efg 93/17  bcde 47/44  ijk 

S4× A11 817/1  fgh 4933/0  jklmno 340/2  ijk 61/17  k 357/7  j 25/58   efghi 68/24  j 05/12  h 26/51  fghi 
S4×HA0 300/2   ef 090/1  ghij 393/3  gh 69/23  i 996/9  hi 79/57  efghi 07/31  gh 70/18  bc 80/39  k 
S4×HA7 217/1  ij 407/2  f 617/3  fg 66/23  i 877/9  hi 22/58  efghi 50/30  h 73/16  def 18/45  hijk 
S4×HA9 640/1  hi 2967/0  mno 937/1  jkl 42/22  j 457/9  i 82/57  efghi  37/31  fgh 72/17  bcde 50/43  ijk 
S8× H0 780/1  gh 8633/0  ghijklm 643/2  hij 370/6  o 255/1  q  13/80  a 33/14  m 829/5  lmn 21/59  def 

S8× H10 870/1  fgh 8200/0  ghijklmn 693/2  ghij 97/12  l 934/4  l 83/61  defgh 39/18  l 937/8  ij 10/51  fghij 
S8× H22 517/1  hij 243/1  gh 757/2  ghij 89/12  l 413/4  l 70/65  bcde 09/21  k 850/9  i 28/53  fgh 
S8× A0 4800/0  lm 1800/0 no 6600/0  mn 567/9  n 577/2  mn 01/73  ab 99/13  mn 307/5  lmnop 15/62  cde 
S8× A7 2200/0  lm 3133/0  lmno 5467/0  mn 15/17  k 240/6  k 62/63  cdefg 30/19  l 887/7  jk 93/58  def 

S8× A11 1933/0  lm 3567/0  lmno 5833/0  mn 933/8  n 111/3  m 21/65  bcdef 03/12  qrs 151/4  nopq 46/65  bcd 
S8×HA0 3067/0  lm 1300/0  o 4400/0  n 590/9  n 747/2  m 06/71  bc 67/13 mnop 094/6  lm 44/55  efg 
S8×HA7 2700/0  lm 09333/0  o 3633/0  n 99/10  m 573/4  l 02/58  efghi 41/13 mnopq 570/5  lmno 92/57  def 
S8×HA9 06000/0  m 2633/0  mno 3233/0  n 427/6  o 861/1  nopq 77/70  bc 40/12  opqr 370/4  mnopq 64/64  bcd 
S16× H0 2900/0  lm 2467/0  mno 5400/0 mn 933/3  r 373/2  mno 45/38  k 72/12  nopqr 673/6  kl 61/47  ghijk 

S16× H10 2167/0  lm 3133/0  lmno 5300/0  n 577/5  opq  337/2 mnop 69/57  efghi 72/10  st 604/3  pq 14/66  bcd 
S16× H22 3900/0  lm 3967/0  klmno 7900/0  mn 890/5  op 593/1  opq 67/72  ab 85/11  rs 579/3  pq 02/70  bc 
S16× A0 3633/0  lm 5833/0  hijklmno 9500/0  mn 387/4  r 940/1  nopq 20/55  ghij 236/9  t 767/1  r 38/80  a 
S16× A7 4567/0  lm 5033/0  ijklmno 9600/0  mn 680/4  qr 313/2  mnop 95/49  ij 343/9  t 966/2  qr 51/68  bc 

S16× A11 5233/0  lm 6100/0  hijklmno 133/1  lmn 767/4  pqr 420/2  mn 84/48  j 687/9  t 703/2  qr 87/71  ab 
S16×HA0 6500/0  kl 7333/0 lmno 033/1  lmn 063/4  r 560/1  pq 91/60  defgh 85/13  mno 921/3  opq 61/71  b 
S16×HA7 123/1  jk 3667/0 lmno 487/1  klm 863/4  pqr 597/1  opq 02/67  bcd 22/12  pqrs 718/3  pq 83/69  bc 
S16×HA9 387/2  de 5500/0  ijklmno 937/2  ghi 992/3  r 173/1  q 42/70 bc 22/10  t 930/2  qr 67/71  b 

valueP 0000/0  0000/0  0001/0  0000/0  0000/0  0002/0  0000/0  0000/0  0006/0  
LSD 4883/0 6828/0 9519/0 139/1 8056/0 427/8 519/1 728/1 657/8 

S2 = 21شوری-m dS   ،S4   = 41شوری-m dS   ،S8   = 81شوری-m dS  ،S16  = 161شوری-m dS ،H=  ،شورپسندهاA=  ،قلیاپسندهاHA = شوروقلیاپسندها 

 . هستند %5 سطح در دارمعنی  اختالف دارای ،(LSD) دارمعنی  اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون هر در غیرمتشابه حروف با هامیانگین

 

 منابع 

 ی در گندم. رساله دکتر  یپسند موثر در کاهش تنش شوریا شوروقل  هاییباکتر  ییو کارا  ی. جداساز1396م.    تربقان،یاسکندر

 مشهد.  ی دانشگاه فردوس  یعی، و منابع طب یخاک، دانشکده کشاورز یولوژیب

  آبیاری   آب  سولفات  به  کلر  آنیونی   هاینسبت  تأثیر.  1386.  صدوقی، س  و.  م  تربقان،اسکندری  ،.ر.ع  آستارایی،  ،.م  تربقان،اسکندری

 .  تبخیر کاهش و آبیاری سراسری سمینار نهمین. جو گیاه عملکرد و عملکرد اجزای بر نیتروژن کود و
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  و   عملکرد خاک،  شیمیایی  خصوصیات   بر  نیتروژن  و  آبیاری  آب  سولفات  به  کلر  آنیونی  هاینسبت  . تأثیر1385تربقان، م.  اسکندی

  فردوسی   دانشگاه  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  خاک،  ارشد رشته علومنامه کارشناسیجو. پایان  گیاه  عملکرد  اجزای

 .مشهد

 اسید استیک  ایندول  تری  و  آمونیاک  تولید   کمی  مقایسه.  1396.  بشارتی، ح  و .  ا  فتوت،  ،. ع  آستارایی،  ، .ا  لکزیان،   ،.م  تربقان،اسکندری

 .58-41(: 1)6.  تجربی جانوری شناسیزیست .خاک  قلیاپسند و شور و  قلیا  شور، باکتریایی  هایجدایه در

 . ص 223. مشهد نشر انتشارات. کاربرد  و بازاریابی  آوری،فن. بیولوژیک کودهای. 1391. فریدحسینی، ع.ر و . ر.آستارایی، ع

   ،  .littoralis  A  گندمی  علف  گونه  سه  علوفه  کیفیت  بررسی  .   1386.  م   امیرخانی،  و .  م  مصداقی،   ، .ق  تیلکی، دیانتی   ،. ا  راد،باقری

Aeluropus lagopoides  و distans    Puccinellia  سازندگی   و  پژوهش(.  گلستان  استان)  برون  اینچه  قلیایی  و  شور  منطقه  در  

 . 163-157 :(  3)20باغبانی،  و زراعت در

در   یبه تنش شور   یمقاومت چهار گونه بادام وحش  یسه. مقا1393م.    ی،خ. و حجت  ی،طالبنصر، م.، ثاقبینیح.، حس  ی،جهانباز

 . 278-267 (:3)67 ،یعیطب یستز یطمح یه. نشریاریاستان چهارمحال و بخت

 و   ریزوبیوم  تلقیح  تیرأ ت  .1391.  حیدری، م  و.  ح  ،نادیان.  ع.ق  معزی،  الهی،  .،پ  احمدی،  ،.م  کوشکی،  ،. م  ،داشادی  ،.ه  خسروی،

 خرداد  11-9. مزرعه در آب مدیریت ملی همایش اولین. بروجرد در آبیاری کم شرایط تحت باقال  عملکرد و رشد بر ازتوباکتر

 .کرج آب،  و خاک تحقیقات مؤسسه ،1391

 ص. 500شیراز،  دانشگاه انتشارات. عالی گیاهان  معدنی  تغذیه. 1381. ط  زاده،اسالم و.  ب خلدبرین،

  طبیعی   منابع   و  کشاورزی  آموزش  تحقیقات.  زیستی  کودهای  تهیه  دستورالعمل.  1392  . ه،  خارستانی  و .  پ  زشکپور،  ، .ز  رشیدی،

 . ص 190(. تاک)

  علوم   مجله.  زراعی  گیاهان   تولید   بهبود  بر   تأکید   با   ایران  در  شوری  تحقیقات  به  نگاهی  .1394.  انوشه، هپیرسته  و.  ح.غ  رنجبر،

 . 178-165 :(2)17. ایران زراعی

 .ص 375حاصلخیزی خاک و تولید. انتشارات دانشگاه تهران. . 1371کفش، م. زرین

  غذایی   عناصر  غلظت  و   رشد  و   خاک   شوری  بر  آب  شوری  و   مقدار  تأثیر.  1397.  ملکی، ع  و .  م  حسنی،  ، . ا  بیدآبادی، نژادیانعالی 

 . 651-641(: 3)49ایران،  خاک  و آب تحقیقات. گلدان در اسفناج

  یشی رو  یهپا  یکیو مورفولوژ  یزیولوژیکیف  یاتبر خصوص  یمسد یدکلر  یاثرات تنش شور  ی. بررس1388م.    ی، م. و راحم  ی،غالم

 . 31-21، (1)1 یاهی، گ یداتتول  یآوربادام. مجله فن - هلو یبریده

  152مشهد.  . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد  (بلوطشاه  و  پکان  فندق،  گردو،   بادام،   پسته،)   هامیوه  خشک  .1394کریمی، ح.ر.  

 ص.

 مرفولوژیک   هایویژگی  بر  آزوسپیریلوم  باکتری  تأثیر.  1396.  ناز، م و فلک.  ج.م  زارع،  ،.م  براری،  ،.ع   حاتمی،  ،.ه   بابازیدی،محمدی

  –   سلولی  بیوتکنولوژی  هایتازه  مجله.  شوری  تنش  شرایط  در(  Ocimum basilicum)  ریحان  دارویی  گیاه  فیزیولوژیک  و

 . 67- 57(: 29)8 ،مولکولی

  ساکارید  اگزوپلی  مولد   هایباکتری  شناسایی   و  جداسازی  .1396  هودجی، م. و عطاآبادی، م.   ، پور، آ.طهمورث  اصفهانی، ف.، مشبکی

 . 47-37 (:1)5 ، شناسی خاکشور. فصلنامه زیست هایخاک بومی

 به  توجه با آبیاری آب شوری متفاوت مقادیر به پسته وحشی  و زراعی ارقام بذری هاینهال سازگاری بررسی. 1385. راد، حمعین

 .88-75  (: 1)11 بیابان،.  رشد هایشاخص

  هایپژوهش  نشریه.  بادام  انتخابی   های ژنوتیپ  از  تعدادی   رشدی  هایویژگی  بر  شوری  تنش   اثر.  1398.  ایمانی، ع  و .  ع  پور،مومن

 . 46-29 :(2)26. گیاهی تولید

اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از  .  1394پور، ع،. بخشی، د.، ایمانی، ع. و رضایی، ح.  مومن

 . 152-137(: 2)7آوری تولیدات گیاهی، . فنGF677های انتخابی بادام پیوند شده روی پایهژنوتیپ 

های  اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم.  1394پور، ع،. بخشی، د.، ایمانی، ع. و رضایی، ح.  مومن

 .216- 197(: 1)17زراعی کشاورزی، . بهGF677 پیوند شده روی پایه  1-16، تونو و ژنوتیپ 12بادام شاهرود 
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