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اکسیذاس ریطِ فٌلسذین بز رٍی هیشاى فعالیت آًشین پلیًاضی اس کلزیذ  تٌص ضَری تأثیزبزرسی 
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 : چکیذُ

سذین بز رٍی هیشاى  تٌص ضَری ًاضی اس کلزیذ تأثیزبزرسی هٌظَر  بِ. ّای کطاٍرسی استضَری یک هطکل در حال تَسعِ در خاک

هطهْذ  در داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ضٍّطی پ ،ایدر کطت گلخاًِ اکسیذاس ریطِ ٍ سٌجص هیشاى کلز ریطِ گیاُ جَفٌلفعالیت آًشین پلی

درصهذ،   32درجِ سهاًییگزاد، رطَبهت ًسه ی     22دها ) ایتکزار در ضزایط گلخاًِ 3صَرت یک طزح کاهالً تصادفی با  بِ 1331 در سال

سطَح هخیلف با ًطاءّای گیاّی یک ّفیِ بعذ اس کاضت بذٍر در خاک . صَرت گزفت( ساعت تاریکی 3ساعت رٍضٌایی ٍ  11فیَپزیَد 

ّفیهِ اعوهال    2پس اس . ّفیِ صَرت گزفت 2اعوال تٌص بِ هذت  .تیوار ضذًذسذین  هَالر کلزیذهیلی 100،20،0ٍ120تٌص ضَری ضاهل 

 دادُ .هَرد سٌجص قزار گزفهت اکسیذاس ریطِ ٍ هیشاى کلز ریطِ فٌلهیشاى فعالیت آًشین پلی ضاهل فیشیَلَصیکی بزخی اس پاراهیزّای ،تٌص

 ّا با اسیفادُ اس آسهَى تهَکی در سهط   هَرد تحلیل آهاری قزار گزفت ٍ هقایسِ هیاًگیي دادُ SPSS16 افشارصل با اسیفادُ اس ًزمّای حا

ًیایج بذست آهذُ ًطاى داد کِ با افشایص تٌص ضَری بِ طهَر  . تزسین ضذ Excelافشار اًجام ضذ ٍ ًوَدارّا با اسیفادُ اس ًزم 02/0 احیوال

  .(≥02/0p)افشایص یافت ٍ هیشاى کلز ریطِ  ریطِاکسیذاس فٌلپلیشاى فعالیت آًشین داری هیهعٌی

 Hordeum vulgare L . ،کلز ریطِ ،ریطِاکسیذاس فٌلپلی آًشین ،تٌص ضَری  :ٍاصگاى کلیذی

 

 :هقذهِ

تدٌؼ  (Amirjani, 2010).  ثبؽدذ کٌٌذُ رؽذ ٍ تَلیدذ هحودَ ت کؾدبٍرسی هدی     تزیي ػَاهل هحذٍدؽَری یکی اس اصلیتٌؼ 

ؽدَد کدِ ایدي تزکیجدبت تغدبرت سیدبدی را اس  زید         هی ّبی آساد اکغیضىبی هحیطی عجت تَلیذ رادیکبلّ ؽَری ّوبًٌذ دیگز تٌؼ

کدِ در  ی اعدت  کتبسٍاکغدیذٍرد  اکغدیذاس فٌدل پلدی آًشین  .کٌٌذٍ اعیذّبی ًَکلئیک ثِ علَل ٍارد هی ّبّب، پزٍتئیي اکغیذاعیَى چزثی

ّدبی  ّدبی هتادبٍت در هکبًیغدن    ؽَد ٍ ثدب اکغیذاعدیَى  هی ،ّبی آساد اکغیضى تَلیذ ؽذُآٍری رادیکبلٌؼ هَخت خوغٌّگبم ثزٍس ت

اًدبم ؽذ، گشارػ ؽذ کِ تٌؼ ؽَری ثبػث افدشایؼ   عَیب در پضٍّؾی کِ ثز رٍی (Ding et al., 2008). کٌذ دفبػی گیبُ ؽزکت هی

کدِ تدٌؼ ؽدَری    اًدبم ؽذ، گدشارػ ؽدذ    کلنثز رٍی  ی کِپضٍّؾدر  (Amirjani, 2010). ؽذ اکغیذاسفٌلپلیهیشاى فؼبلیت آًشین 

ثِ ػٌَاى یک گیبُ سراػی ٍ ٍعؼت رٍ ثدِ افدشایؼ    خَ ٌبثزایي ثب تَخِ ثِ اّویتث  (Ding et al., 2008).ؽذهیشاى کلز  افشایؼثبػث 

اکغیذاس ریؾدِ  فٌلذین ثز رٍی هیشاى فؼبلیت آًشین پلیع تٌؼ ؽَری ًبؽی اس کلزیذ تأثیزثزرعی ّبی ؽَر، ایي پضٍّؼ ثب ّذف سهیي

 .اًدبم ؽذای ٍ عٌدؼ هیشاى کلز ریؾِ گیبُ خَ در کؾت گلخبًِ
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 :ّاهَاد ٍ رٍش

اکغیذاس ریؾدِ ٍ عدٌدؼ هیدشاى کلدز     فٌلعذین ثز رٍی هیشاى فؼبلیت آًشین پلی تٌؼ ؽَری ًبؽی اس کلزیذ تأثیزثزرعی  ثِ هٌظَر

 3در قبلت یک  زح کبهالً توبدفی ثب  1389در عبل  هؾْذدر داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ، پضٍّؾی ایت گلخبًِریؾِ گیبُ خَ در کؾ

Cدهب ) ایتکزار در ؽزایط گلخبًِ
ًؾدبهّبی  . اًددبم ؽدذ  ( عبػت تبریکی 8عبػت رٍؽٌبیی ٍ  16ٍ فتَپزیَد % 35، ر َثت ًغجی °25

 5اػوبل تدٌؼ ثدِ هدذت    . تیوبر ؽذًذهَ ر هیلی 100،50،0ٍ150 عذین ح کلزیذگیبّی یک ّاتِ ثؼذ اس کبؽت ثذٍر در تبک ثب عطَ

اکغدیذاس ریؾدِ ٍ   فٌلهیشاى فؼبلیت آًشین پلی ؽبهل فیشیَلَصیکی ثزتی اس پبراهتزّبی ،ّاتِ اػوبل تٌؼ 5پظ اس . ّاتِ صَرت گزفت

 اعتابدُ( 1993)ریوًَذ  رٍػ اس ریؾِ اکغیذاس فٌل ن پلیگیزی هیشاى فؼبلیت آًشیُ اًذاسثزای . هَرد عٌدؼ قزار گزفتهیشاى کلز ریؾِ 

گدزم اس   1/0ثدِ ایدي تزتیدت کدِ      .اثتذا ًیبس ثِ تْیِ ػوبرُ آًشیوی ثَد ،ریؾِ اکغیذاس فٌل گیزی هیشاى فؼبلیت آًشین پلیاًذاسُ ثزای .ؽذ

دقیقدِ ثدب اعدتابدُ اس عدبًتزیاَص      10هدذت  دٍر در دقیقِ ثِ  7000را در ّبٍى چیٌی عبئیذُ ٍ هخلَط حبصل ثب عزػت تز ریؾِ  ثبفت

Cّبی آسهبیؼ را در حوبم آة پظ اس تْیِ ػوبرُ آًشیوی، اثتذا لَلِ .دار، عبًتزیاَص گزدیذیخچبل
قزار دادُ ٍ عپظ ثِ تزتیدت ثدِ    °40

ضبفِ گزدیذ ٍ ثِ آًْدب فزصدت   هَ ر ا 02/0لیتز پیزٍگبلل هیلی pH  ٍ2/0; 8/6هَ ر ثب  2/0لیتز هحلَل ثبفز فغابت هیلی 5/2ّز لَلِ 

C دادُ ؽذ تب ثِ دهبی
لیتز ػوبرُ آًشیوی اضبفِ ؽدذ ٍ تیییدزات خدذة    هیلی 2/0در لحظِ تَاًذى خذة آًشین ثِ ّز لَلِ . ثزعٌذ °40

 ,.Reymond et al) ؽدذ اعپکتزٍفتَهتز ثجت  دعتگبُ ًبًَهتز ثب اعتابدُ اس 430در  َل هَج  دقیقِ، 4در فبصلِ سهبًی  اکغیذاس فٌل پلی

در ایدي رٍػ پدظ اس   . غلظت آًیَى کلز در ریؾِ ثِ رٍػ تیتزاعیَى هحلَل اعیذی ثذعت آهذُ ثب ًیتزات ًقزُ تؼییي گزدیدذ  .1993)

درصدذ   10( 4CrO2K)هیکزٍلیتدز هحلدَل کزٍهدبت پتبعدین      100لیتدز اس آى را ثدب   هیلی 25عبسی هحلَل اعیذی ثب عَد، هیشاى  تٌثی

(. 1376غدبساى ؽدبّی،   )ًزهبل تیتز گزدیذُ تب ایٌکِ رًگ قزهش آخزی ظبّز ؽذ  1/0هحلَل ثذعت آهذُ ثب ًیتزات ًقزُ . ذهخلَط گزدی

ٍ  05/0 احتودبل  ّب ثدب اعدتابدُ اس آسهدَى تدَکی در عدط      ٍ هقبیغِ هیبًگیي دادُ  SPSS16افشارّب ثب اعتابدُ اس ًزمتحلیل آهبری دادُ

 .صَرت گزفت  Excelافشارس ًزمتزعین ًوَدارّب ثب اعتابدُ ا

 

 :ٍ بحث ًیایج

 اکغیذاس ریؾِ ثِ  دَر هؼٌدی   فٌل فؼبلیت آًشین پلی هیشاى، ؽَریتٌؼ ّب ًؾبى داد کِ ثب افشایؼ ًتبیح حبصل اس آًبلیش ٍاریبًظ دادُ

 عدذین  کلزیدذ  هدَ ر هیلدی  150 گیبُ تحت تیوبر اکغیذاس ریؾِ در فٌل ثیؾتزیي هیشاى فؼبلیت آًشین پلی. (≥05/0p) یبفت افشایؼداری 

 .(1ًوَدار)ریؾِ هزثَط ثِ گیبُ ؽبّذ ثَد  اکغیذاس فٌل کوتزیي هیشاى فؼبلیت آًشین پلی ٍ هؾبّذُ ؽذ
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 گیاُ جَ اکسیذاس ریطِ فٌل فعالیت آًشین پلی سذین بز هیشاى کلزیذّای هخیلف غلظت اثز(: 1)ًوَدار 

 .است 02/0 احیوالدار در سط  ی عذم ٍجَد اخیالف هعٌیًطاى دٌّذُ در ّز سیَى حزٍف هطیزک
 

احتوب ً ثِ ایي دلیل اعت کِ تٌؼ ؽَری ثبػث افشایؼ تَلیذ اًَاع در  ی تٌؼ ؽَری  اکغیذاس فٌل فؼبلیت آًشین پلی هیشاى افشایؼ

آعیت ٍارد کزدُ ٍ در ًْبیت هتبثَلیغن علَل  لَلّبی حیبتی عگز ٍ عوی ثَدُ ٍ ثِ ثیَهَلکَلؽَد کِ ثغیبر ٍاکٌؼاکغیضى فؼبل هی

 ؽدًَذ هدی   ّبی اکغدیضى فؼدبل  ٍ کبّؼ گًَِ آٍریخوغاکغیذاًی تَد ثبػث ثب فؼبلیت آًتی اکغیذاس فٌل پلیآًشین ًوبیذ ٍ را هختل هی

.(Amirjani, 2010)  فؼبلیدت آًدشین   اًدبم ؽذ، گدشارػ ؽدذ کدِ تدٌؼ ؽدَری ثبػدث افدشایؼ هیدشاى          کلندر پضٍّؾی کِ ثز رٍی

ًتبیح حبصل اس آًدبلیش ٍاریدبًظ   ّوچٌیي  (Ding et al., 2008).کِ ثب ًتبیح حبصل اس تحقی  حبضز هطبثقت دارد  اکغیذاس ؽذ فٌل پلی

 ریؾدِ در کلدز   ثیؾتزیي هیدشاى . (≥05/0p) داری افشایؼ یبفتثِ  َر هؼٌی ریؾِ کلز هیشاى، ؽَریتٌؼ ّب ًؾبى داد کِ ثب افشایؼ دادُ

 .(2ًوَدار) هزثَط ثِ گیبُ ؽبّذ ثَد ریؾِ کلز ٍ کوتزیي هیشاى هؾبّذُ ؽذ عذین کلزیذ هَ رهیلی 150تیوبر  تحت گیبُ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جَ گیاُ ریطِ کلز سذین بز هیشاى کلزیذّای هخیلف غلظت اثز(: 2)ًوَدار 

 .است 02/0 حیوالادار در سط  ی عذم ٍجَد اخیالف هعٌیدر ّز سیَى حزٍف هطیزک ًطاى دٌّذُ
 

ّبی عوی در تٌؼ ؽَری ثِ ایي دلیل اعت کِ ثب افشایؼ تٌؼ ؽَری در هحیط ریؾِ، خذة ٍ اًتقبل یَى ریؾِ کلز هیشاىافشایؼ 

ّدبی  یبثذ کِ کبّؼ خذة ػٌبصز ضزٍری، ثِ ّن تَردى تَاسى یًَی ٍ عویت ًبؽدی اس اًجبؽدتگی یدَى   ّبی گیبُ افشایؼ هیثِ ثبفت
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ذ، گدشارػ ؽدذ کدِ تدٌؼ ؽدَری ثبػدث       در پضٍّؾی کِ ثز رٍی عَیب اًدبم ؽ (Ding et al., 2008).دًجبل دارد  عذین ٍ کلز را ثِ

 (Amirjani, 2010). کلز ؽذ کِ ثب ًتبیح حبصل اس تحقی  حبضز هطبثقت دارد هیشاىایؼ افش
 

 :گیزی کلیًییجِ

اکغیذاس ریؾِ ٍ هیشاى کلز ریؾِ فٌلفؼبلیت آًشین پلیًتبیح حبصل اس پضٍّؼ حبضز ًؾبى داد کِ تٌؼ ؽَری ثبػث افشایؼ هیشاى 

ّدبی هحیطدی ثدز    ثزای آگبّی اس عبسٍکبرّبی هقبٍهت ٍ افشایؼ تحول در ثزاثدز تدٌؼ، درک ٍ ؽدٌبتت اثدزات هختلد  تدٌؼ      . ؽذ

 . فیشیَلَصی گیبّبى سراػی ضزٍرت دارد
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Abstract:  

Salinity is a growing problem in agricultural soils. In order to investigate of effects of salinity 

stress by sodium chloride on polyphenol oxidase enzyme activity of root and chloride content of 

root in barley (Hordeum vulgare L.) in greenhouse culture a experiment as a completely 

randomized design with 3 replications in greenhouse condition (25
°
C, 35% relative humidity, 

photoperiod of 16 hours light and 8 hours darkness). One week barley seedlings exposed to 0, 50, 

100 and 150 mM NaCl for 5 weeks and assayed for some physiological parameters including 

polyphenol oxidase enzyme activity and chloride content in root. Data were exposed to statistical 

analysis using SPSS16 software. Results showed that with increasing salinity significantly increased 

polyphenol oxidase enzyme activity of root and chloride content of root (p≤0.05). 
 

Keywords: salinity stress, polyphenol oxidase enzyme of root, chloride of root, Hordeum 

vulgare L. 


