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استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 2 وم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علارشد  دانشجوي کارشناسی1
  مربی پژوهشی مرکز تحقیقات انار دانشگاه فردوسی مشهد3

 7/4/93:  ؛ تاریخ پذیرش3/11/92: تاریخ دریافت

  1چکیده
فتوسـنتز و  . باشد  مورد کشت انار در ایران می     مناطقهاي محیطی در      تنش ینتر  مهمشوري یکی از    

 ایـن   .باشـند   مـی  یاهان در گ  یوشیمیاییو ب  یزیولوژیکی ف هاي  فرایند ینتر  مهماز   یتروژن ن سوخت و ساز  
 ،هـاي فتوسـنتزي   بـر پاسـخ  )  درصـد 1صفر و () EM( مفید جانداران ریز  بررسی اثر ،منظور آزمایش به 

 با )موالر یلی م150 و 100، 50 ،0 (یط شوريا شرتحتکپ  رقم انار شیشهدر  ین و پرولیتروژنغلظت ن
 يهـا   بر پاسخيشورمنفی اثرات تواند  می مفید    ریزجانداران کاربرد ،نشان داد  نتایج .انجام شد  تکرار   4

 غلظت  و فتوسنتزیزان مي،ا  روزنهیتکل، هدا  وb یلکلروف يمحتوا همچنین .دهد را کاهش  يفتوسنتز
 4/51،  6/38 ،3/54،  5/66 یبترت به EMتیمار  و بدون   ) موالر   میلی 150(تحت شرایط شوري     یتروژنن

در این شرایط تنشی سبب کند شـدن   EMکاربرد . کاهش نسبت به تیمار شاهد داشت    ،درصد 1/38و  
 ،درصـد  2/28  و 9/44،  7/39،  52/23،  12/44ترتیـب     بـه  کـه  يطـور   به هصفات مذبور شد   روند نزولی 

زایش سطح شوري موجب افزایش پرولین برگ  همچنین اف  .ندرا نشان داد  نسبت به تیمار شاهد     کاهش  
در بتوانـد   مفیـد  ریزجانـداران  کـاربرد  رسـد   نظر می   به از این پژوهش   دست آمده   نتایج به اساس  بر. شد
  .کپ اثرات مضر شوري را کاهش دهد  انار رقم شیشههاي باغ

  
  يا  روزنهیتهدا، یلکلروف، شیشه کپ پرولین، : کلیديهاي واژه

                                                
  pourian.aref@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
 در اي طـور گـسترده   بـه باشـد کـه    می ي مهم تجاريها یوه از م یکی).Punica granatum L (انار

 ).2010فـر و همکـاران،       تهرانـی ( گـردد  می جهان کشت    یريگرمس یمه و ن  یري از مناطق گرمس   یاريبس
 2500 و در حـدود  داشـته   انـار  ید تول ینهدر زم  سابقه طوالنی  ،جنوبیمنطقه فردوس در استان خراسان      

سـاله انـار بـا بهتـرین کیفیـت توسـط        دارد که هر در این منطقه وجود      )کپ یشهرقم ش (نار  باغ ا هکتار  
 تـرین  مهـم    از شـوري از سـوي دیگـر    ).1998شـهربابکی،   بهزادي(گردد  داران این منطقه تولید می باغ

کـه   منـاطقی  در .دهـد  مـی  قرار تأثیر تحت را کشاورزي تولید محصوالت که باشد می محیطی هاي تنش
 اجتنـاب  غیرقابـل  امـري  نیـز  شدن خـاك  شور دارند، آبیاري کشاورزي نیاز به محصوالت تولید ايبر

شـود   تبـدیل مـی   خـشک  نیمـه  و خشک مناطق در عمده مشکل یک تدریج به به پدیده این که باشد می
ر طو به نجهاري بیا آتحتي اــ ینهــ م ز دــ ص در 20-30 کـه  طـوري  بـه  ،)2005فالورز و همکـاران،     (

 پس آسیا در شور هاي ترین زمین بیش. )2007مات و وانگ، (ند ار دارقرري وـش أثیرـت  تحتنامطلوبی
براساس آمـار موجـود، سـطح کلـی     ). 2000شاهسوند،  (است ایران به پاکستان متعلق  وهند چین، از

 درصـد مـساحت   30شود کـه حـدود     میلیون هکتار تخمین زده می   25هاي شور در ایران حدود        خاك
مهاجر میالنـی،  (شوري است ثیر أت ، تحت کشورمورد آبیاري هاي     درصد زمین  50 متجاوز از    ها و   دشت
 منـاطق تولیـد انـار در ایـران بـا          تر  بیش ،خشک در مناطق خشک و نیمه    ت انار    با توجه به کش    ).1996

  ).2004نائینی و همکاران،  (مشکل شوري مواجه هستند
 )EM( 1مفیـد  ریزجاندارانبه خود جلب کرده روزه  امکودهاي زیستی که توجه بسیاري را        یکی از 

). 1991هیگـا،   (شـد ژاپـن معرفـی     تیراو هیگا از دانـشگاه ریوکیـوس       بار توسط    ین کود اول  ینا. است
هایی از   شامل جمعیتباشد که  مفید میریزجانداران گونه 80گزارش شده که این ماده شامل ترکیبی از 

هـاي قـارچ و    هـاي فتوسـنتزي، رشـته     تـري بـاکتري    تعـداد کـم   هـا،     هاي اسید الکتیک و مخمر      باکتري
هـاي   شـامل بـاکتري   EMهاي اصلی براي تهیه  گونه). 2010مایر و همکاران،   (باشد    ها می   اکتینومیست

ــک   ــید الکتی ، plantarum Lactobacillus، Lactobacillus casei، Streptococcus lactisاس
هـاي   و اکتینومیـست  Candida utilisو  cerevisiae Rhodopseudomonasهاي فتوسنتزي  باکتري

Streptomyces albus  وStreptomyces griseus هـاي   و در نهایت قارچAspergillus oryzae  و
Mucor hiemalis نقش حفاظتی که با توجه به ). 2010مایر و همکاران، (باشد  میEM توانـد در   می

                                                
1- Effective Microorganisms 
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  رقمرهاي بیوشیمیایی بر متغیEM بررسی اثر منظور  بهن پژوهش  محیطی داشته باشد، ای    هاي  تنشبرابر  
  .انار تحت شرایط شوري انجام شدکپ  شیشه

  
  ها مواد و روش

 1390این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مـشهد در تابـستان                
 بـا ترکیـب  ی یهـا  کـشت شـده در گلـدان    کـپ    ساله انار رقم شیشه    2هاي     نهال .به مرحله اجرا در آمد    

. قـرار گرفـت  اسـتفاده  مـورد   درصـد ماسـه شـسته شـده     30 درصد خاك زراعـی و     70 :خاکی شامل 
 4، ) درصـد 1صـفر و  ( EM سـطح  2 تـصادفی بـا   صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً  بهآزمایش  

کلـسیم کلریـد و سـدیم     1:10نـسبت   اعمال تنش شـوري از  براي .انجام شد تکرار   4 و   سطح شوري 
اعمـال تیمارهـا    . شداستفادهموالر  میلی 150 و 100، 50 ،)شاهد (صفر :شاملتنشی  سطح  4 در   لریدک

هـاي مـدنظر شـوري در هـر      و غلظت EM درصد 1که غلظت  نحوي  بهانجام شد، همراه با آب آبیاري 
ت  صـفا تیمارهـا  اعمـال  ماه پس از شـروع  3در نهایت و . ها اضافه شدند  نوبت آبیاري به خاك گلدان    

  .گرفتندذیل مورد ارزیابی قرار 
 دستگاه وسیله به  صبح10-12ساعت  در یمار هر تیافته  توسعه جوان و کامالًيها برگفتوسنتز یزان م

 اي روزنـه  هـدایت  گیـري  اندازه براي شده تازه بالغ هاي برگ از .شدگیري  اندازه LCA-4مدل  فتوسنتز
 یريگ اندازهکجلدال  روش از استفاده با ها برگ در موجود ننیتروژ. شد استفاده 1پرومتر دستگاه وسیله به

درجـه   450دمـاي   در هـضم مراحـل   پـس از  شـده  خـشک و آسـیاب   هاي نمونه .)1996امامی، (شد 
 مقـدار  و گردیـده  تیتـر  رنگـی  يهـا  معـرف  و بوریـک  اسید از استفاده با تقطیر دستگاه، در گراد سانتی

) 1973بیـتس و همکـاران،    (یسـنج  روش رنـگ  اسـتفاده از  بـا   ین پـرول  مقـدار  .محاسبه شـد   نیتروژن
نول  با متـا گیري عصارهاستفاده شد و  بالغ يها برگ ازگیري میزان کلروفیل  براي اندازه. شد یريگ اندازه

 دقیقـه  10مـدت    شد و سـپس بـه  عبور داده از کاغذ صافی     دست آمده   مخلوط به .  درصد انجام شد   99
 666 و 653هاي  میزان جذب نور در طول موج  . ر دقیقه انجام گرفت    دور د  2500سانتریفوژ با سرعت    

در نهایـت نیـز   . انجـام شـد  ) Bio Quest, CE 2502, UK(نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر مـدل  
  ).1998دره و همکاران، (محاسبه گردید و کل  b و a زیر مقدار کلروفیل هاي هابطبراساس ر

  

                                                
1  - Leaf Prometer, Model SC-1, Decagon Devices 
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653666 34076515 A/A/CHLa   
666653 21110527 A/A/CHLb   

bat CHLCHLCHL   
  

  در سـطح احتمـال    هـا  میـانگین  مقایسه. شد استفاده JMP 8.0 افزار نرم از آماريهاي  براي محاسبه
  .گرفت  انجامتوکیآزمون  روش به  درصد و5
  

  نتایج و بحث
ـ .  آمده اسـت   1جدول   صفات در    یانس وار یه تجز یجنتا  مـورد  در تمـام صـفات    EM سـطوح    ینب
 در  ي شده در سـطوح مختلـف شـور        یريگ تمام صفات اندازه  . داشت وجود   داري  یمعن تفاوت   یبررس

 ، کل، فتوسنتزیل، کلروفb یل در کلروفیز ني و شورEMاثر متقابل . دار بود ی درصد معن1سطح احتمال 
 درصـد  5 در سـطح احتمـال   يا  روزنـه یت درصد و در مورد هدا1در سطح احتمال و پرولین   یتروژنن

  .دار بود یمعن
  

  . صفات مورد مطالعه از میانگین مربعاتدست آمده  به جدول تجزیه واریانس-1جدول 

  درجه  منابع تغییرات
  آزادي

کلروفیل 
a 

کلروفیل 
b  

کلروفیل 
  کل

هدایت 
  پرولین  نیتروژن  فتوسنتز  اي روزنه

EM 1  *53/0  **07/3  **7/144  **0/786  **47/0  **73/0  **01/3  
  88/23**  22/1**  00/2**  9/760**  5/431**  37/7**  96/9**  3  شوري

EM ×3   شوري  ns04/0  **93/0  **25/55  *39/24  **06/0  **07/0  **40/0  
  01/0  008/0  005/0  21/7  63/0  05/0  11/0  24  خطاي آزمایش

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1 احتمال سطح در دار معنی** ،  درصد5احتمال  سطح در دار معنی* 
  

 12/44ترتیب  به) موالر میلی 150(شدید شوري  در شرایط تنش EMاستفاده از  : و کلa ،bوفیل کلر
همچنـین  ). 2جـدول  (  و کل را نسبت به تیمار شاهد افـزایش داد      b محتوي کلروفیل     درصد 52/23و  

هش محتوي کلروفیـل در اثـر   کا. دار نشد  معنیa مورد بررسی بر محتوي کلروفیل       عاملکنش دو    برهم
تواند ناشـی از اثـر بازدارنـدگی          گران دیگر می   هاي داده شده از طرف پژوهش       اساس گزارش شوري بر 

، تخریب کلروفیل توسـط تـنش اکـسیداتیو     )2011چوخامپاینگ،  (یافته در کلروپالست     هاي تجمع   یون
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 - نگیزه یا ناپایدار شدن کمپلکس ر1، فعال شدن آنزیم کلروفیالز)2011سونجر و یاسار، (ناشی از نمک 
هـاي   نتـایج ایـن آزمـایش بـا گـزارش         . باشد) 2010ساها و همکاران،    (هاي نمک     پروتئین توسط یون  

  .همخوانی دارد) 2011(نازربیگی و همکاران 
  

  .برگ انار رقم شیشه کپ تحت تنش شوريهاي فتوسنتزي  بر رنگدانه EMاثر  -2جدول 
EM) موالر میلی( شوري )درصد(  کلروفیل b) FW 1-mg g( کل کلروفیل )FW 1-mg g( 

0  bc33/2 b64/7  
50  cd72/1  c38/6  
100  e94/0  d05/4 

0 

150  e78/0  d49/3 

0  a17/4  a99/9 

50  ab43/2  b28/7  
100  de15/1 d62/4 

1  

150  e88/0 d92/3  
 توکی آزموناساس بر درصد 5احتمال  سطح در دار معنی اختالف داراي غیرمشترك حروف داراي هاي میانگین ستون هر در

  .باشند می
  

ترتیب  بهکل کلروفیل  و bترین میزان کلروفیل  بیش ،شود می مشاهده نیز 2 جدول در که گونه همان
 و بـدون شـوري و   EM  درصـد 1 شده با غلظت تیمارگیاهان در  گرم بر گرم وزن تر   یلیم 9/9و   1/4

 EMشوري و بـدون  شدید  در تیماروزن تر  گرم بر گرم     یلیم 4/3و   7/0ترتیب   ها به   ترین میزان آن   کم
 افزایششوري تحت شرایط تنش  را a کلروفیل مقدار EM درصد 1 در این آزمایش تیمار .دست آمد هب

هـا بـه     کلروفیـل در ساخت EM به وضوح اثرات مثبت کاربردنتایج  .دار نبود ، اما این افزایش معنی داد
 میـزان   تر توانست  ادن آب و مواد غذایی بیش     ا قرار د  ب EM .دهد  هنگام اعمال تنش شوري را نشان می      

  .مطابقت دارد )2011(وردیو و همکاران  اله  نتایجبا نتایج این آزمایش کهها را افزایش دهد  ساخت رنگیزه
اي رقـم    و شوري، در میانگین هدایت روزنه EM اثر متقابل سطوح مختلف      1شکل   :اي  هدایت روزنه 

 و EMکاربرد عدم  در صورت ها مشخص کرد  دادهیل و تحل یهتجز. دهد  میانار مورد آزمایش را نشان      

                                                
1- Chlorophyllase 
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ـ   اي کاهش می   تنش شوري مقدار هدایت روزنه     سطحافزایش   دسـت آمـده    هیابد، همچنین طبق نتـایج ب
 دار ی معنـ ي از نظـر آمـار  ي تحت تنش شوریاهان گيا  روزنه یت هدا یزان بر م  EMاثرات مثبت کاربرد    

). 1شـکل   (نمـود تـر    برگ را کميا  روزنهیت کاهش هدا  یزان م EM از   رصد د 1بوده و کاربرد غلظت     
علـت اخـتالل در    باشـد، شـوري در ابتـدا بـه     روزنه، ناشی از اثر اسمزي تـنش شـوري مـی          هاي  پاسخ

ـ  اي  روزنـه   روي هـدایت   ،ABA  سـریع  علـت سـاخت    به آن از پس  آبی گیاه و   هاي  هابطر منفـی   ثیرأت
 در ظـرف  فتوسنتزي هاي بافت در ABA تولیدسریع در  افزایش). 2004 و همکاران،    یکفر(گذارد    می

). 2004 و همکـاران،  یـک فر(موالر نمک گزارش شده اسـت   میلی 100 افزودن پس از  دقیقه 10 مدت
تنظـیم   از ریـشه  هـایی  سـیگنال  توسط ر گیاهان تحت تیمار شوري، به احتمال زیاد       بسته شدن روزنه د   

علت جلوگیري از اختالل  اي به   بر هدایت روزنه   EMاثر افزایشی   ) 2005داویس و همکاران،    (شود    می
هـاي انجـام شـده     آزمایش. بود) 2003( آب بود که مشابه گزارش شو سونگ و همکاران هاي  هابطدر ر 

 یش خاك و افزا   ی ساختمان یاتبهبود خصوص  باعث   EMمشخص نموده که    ) 1993(توسط سانگاکارا   
  .شد آب در خاك ي نگهداریتظرف

 

  
  

  .نش شوريکپ انار تحت شرایط ت رگ رقم شیشهاي ب  بر هدایت روزنهEM اثر -1شکل 
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  نداشـتن کاربردعدم  وسنتز در هر دو حالت کاربرد ودست آمده، روند نزولی میزان فت      هنتایج ب  :فتوسنتز
EM      دست آمده، اضافه نمودن      هطبق نتایج ب  ). 2شکل  (دهد    با افزایش شوري را نشان میEM   بـه آب  

کاهش میزان فتوسـنتز  . ها را در شرایط شوري به تاخیر انداخت    برگ  در آبیاري، فرآیند کاهش فتوسنتز   
مطابقـت  ) 1999( از جمله علی و همکـاران      گران هاي دیگر پژوهش    نش شوري با گزارش   در شرایط ت  

ل  انتقـا به درون سیتوسل شده و موجب +Naپتانسیل اسمزي و نشت  افزایش تنش شوري سبب. دارد
 هـدایت  شوري باعث کـاهش  تنش همچنین) 2005پاریدا و داس، (گردد  الکترون فتوسنتزي میندادن 
آسـیب   منجر به که شده، 1هاي آزاد اکسیژن رادیکالتولید  و افزایش) 2007ژائو و همکاران، (اي  روزنه

بـا تغییـر    نمـک  سـمیت  دیگر، از طرف) 2006طباطبایی، (شود  می ي نوريها سیستمبه  اکسیداسیونی 
پاریـدا و  (گـردد   فتوسنتز می کاهش سبب عوارض پیري پیشرفت و فتوسنتز در ثرؤم هاي آنزیم فعالیت
   بـا افـزایش توسـعه و فعالیـت ریـشه     EMگزارش کردند که ) 1996(یامادا و همکاران ). 2005داس،  

ري از اکـسین و     ثؤ با تولید مقـدار مـ      برخی از ریزجانداران  . ده است موجب افزایش بازده فتوسنتزي ش    
در و  )1991جاگناو و همکاران، (ي  ا یشه و انشعابات ر   ین موئ يها یشه تعداد ر  یش افزا سایتوکنین سبب 

تـر گیـاه فـراهم      و شرایط را براي رشد بـیش    شوند یماز خاك    یی مواد غذا  تر سبب جذب بیش   یتنها
  . همخوانی داردنیز) 2010(همکاران هاي کویزرا و  نتایج این پژوهش با یافته. نماید می

  درصـد 1 و 7/1ترتیـب    حداکثر و حداقل غلظت نیتـروژن بـه       دست آمده    ه طبق نتایج ب   : نیتروژن برگ  مقدار
مـوالر    میلی100 با سطح شوري، EMتیمار بدون در شرایط بدون شوري و     EM درصد   1مربوط به کاربرد    

 را شوري تنش دلیل به گیاهان در روژننیت تجمع در  کاهش)1999(یو گراتن و گرنتیجه گزارش . )3شکل (بود 
ناکاساتین و همکاران، (کند  ایفا می اساسی فتوسنتز نقش فرایند و کلروفیل تولید در نیتروژن. است داده نشان

 کاهش دنبال آن شده و به برگ کلروفیل ذخایر کاهش موجب نیتروژن کمبود گونه دلیل، هر همین به ،)2000
 اثـر  از ناشـی  توانـد  مـی  یتـروژن  نیـزان م کاهش). 1998زاده،  ابراهیم(داشت  خواهد را در پی فتوسنتز شدت

 نیتـرات  آنـزیم   فعالیـت افـت  اثر در نیتروژن سوخت و ساز کاهش نیترات، در جذب کلر یون آنتاگونیسمی
ش شـوري بـر جـذب نیتـروژن گیـاه،       گزارش شده اثر منفی تـن )1999گراتن و گریو، ( برگ باشد ردوکتاز

- هاي دخیل در مسیر جذب        یت آنزیم فعالغییر در    به ت  شدت  به
3NO )بـستگی  )  نیتـرات ردوکتـاز   خصوص  به

بر غلظت نیتروژن برگ در شرایط     EMثیر مثبت   أدهنده ت  نتایج آزمایش نشان  ). 2007دبوبا و همکاران،    (دارد  
سـونگ و  شـو  ( یتریت ردوکتـاز نبا افزایش فعالیت آنزیم تواند  یم EM رسد ینظر م به ).3شکل (شوري بود  

 .موجب افزایش غلظت نیتروژن گردد) 1991هیگا، (افزایش جذب مواد غذایی  ینهمچنو ) 2003، همکاران

                                                
1- Reactive Oxygen Species (ROS) 
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 و افـزایش  EMکـاربرد  عـدم   داد،هـا نـشان     دادهي آماریل و تحل یه از تجز  دست آمده   به یجانت :پرولین
 در ایـن شـرایط باعـث    EM کـاربرد  امـا گـردد   سطح شوري موجب باال رفتن غلظت پرولین برگ می     

تجمع پرولین در گیاهان تحت تنش پاسـخ دفـاعی گیـاه          ). 3شکل  (شود    کاهش این روند صعودي می    
صـرف   .)2007بـایر،   (باشد که با صرف انرژي زیادي همراه است           اسمزي سلول می  براي حفظ فشار    

 یی غذاین عناصر در تامیشه ریی باعث کاهش کارا شوري اسمزي براي مقابله بایم تنظبراي انرژي زیاد
) 1998کافی و اسـتوارت،  (گردد  شود و سبب کاهش رشد اندام هوایی می ها می    براي سایر اندام   و آب 

افتـد در نتیجـه گیـاه     در جذب آب و مواد غذایی تطابق اسمزي به تـاخیر مـی   EMجه به نقش  و با تو  
 .تري را صرف رشد اندام هوایی اختصاص دهد تواند انرژي بیش می
  

 
  

 .کپ انار تحت شرایط تنش شوري بر غلظت پرولین برگ رقم شیشه EM اثر -4 شکل

  
  گیري نتیجه

الر مـو   میلـی 50 صدمه نمـک در سـطوح شـوري بـاالتر از     م ظاهري ناشی ازیدر این آزمایش عال   
  تواند شوري آب آبیـاري را تـا سـطح      کپ انار می    که رقم شیشه   رسد ینظر م   به ینبنابرا؛  مشاهده گردید 

توانـستند بـا جلـوگیري از کـاهش      EM موجـود در  ریزجانـداران . تحمل کند یبه خوب موالر     میلی 50
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طوح پایین تنش شوري، رشد و نمو گیـاه را تحریـک و پاسـخ           ها تحت س    فتوسنتز و بسته شدن روزنه    
این ترکیب با کاهش ساخت پرولین تحـت تـنش از اتـالف انـرژي           . گیاه به تنش را به تاخیر بیاندازند      

تـوان از    مـی رسـد  نظـر مـی   بر ایـن اسـاس بـه   . جلوگیري و سبب صرف انرژي براي رشد گیاه گردید 
  .ت به شوري در انار استفاده نمود افزایش مقاوم مفید، برايریزجانداران
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Abstract1  

Salinity is a most important environmental stresses in a pomegranate-growing 
area of Iran. In other hand, photosynthesis and nitrogen metabolism are the most 
important physiological and biochemical processes in plants. In this experiment, 
influences of effective microorganisms (EM) (0 and %1) on the photosynthetic 
responses of potted pomegranate (shishe-kap cv.) under four levels of salinity 
stress (0 mM, 50 mM, 100 mM and 150 mM salinity includes: NaCl (10 part) and 
CaCl2 (1 part)) with 4 replications were investigated. Results showed that the 
application of EM reduced the negative effects of salinity on photosynthetic 
responses. Also chlorophyll b and total chlorophyll content, stomatal conductance, 
photosynthetic rate and nitrogen concentration under the salt stress (150 mM) 
treatment and 0 EM, reduced 66.5, 54.3, 38.6, 51.4 and 38.1 percent in compared 
with control treatment, respectively. EM application under this stress conditions 
caused slowing downtrend aforementioned traits so 44.1, 23.5, 39.7, 44.9 and 
28.2% respectively reduction compared to treatment control. By increasing the 
level of salinity, increased the amount of leaf praline. In general, on the base of this 
results, it seems that application of EM in pomegranate (shishe kap) orchards  can 
reduce the harmful effects of Salinity. 
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