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 : چکیذُ

سیذین بیز رٍی    بزرسی تأثیز تٌص ضَری ًاضیی اس کلزییذ  هٌظَر  بِ. ّای کطاٍرسی استضَری یک هطکل در حال تَسعِ در خاک

 در سیال هطیْذ  احیذ  در داًطگاُ آساد اسالهی ٍپضٍّطی  ،ایهتز بزگ گیاُ جَ در کطت گلخاًِفیلٍسٌجص هیشاى سذین ریطِ ٍ عذد کلز

 11درصذ، فتَپزییَد   32درجِ ساًتیگزاد، رطَبت ًسبی  22دها ) ایتکزار در ضزایط گلخاًِ 3صَرت یک طزح کاهالً تصادفی با  بِ 1331

با سطَح هختلف تٌص ضَری ًطاءّای گیاّی یک ّفتِ بعذ اس کاضت بذٍر در خاک . صَرت گزفت( ساعت تاریکی 3ساعت رٍضٌایی ٍ 

بزخی اس  ،ّفتِ اعوال تٌص 2پس اس  .ّفتِ صَرت گزفت 2اعوال تٌص بِ هذت  .تیوار ضذًذسذین  هَالر کلزیذهیلی 100،20،0ٍ120ضاهل 

 افیشار ّای حاصل با استفادُ اس ًزمدادُ .هَرد سٌجص قزار گزفت هتز بزگفیلٍهیشاى سذین ریطِ ٍ عذد کلز ضاهل فیشیَلَصیکی پاراهتزّای

SPSS16 اًجام ضذ ٍ ًوَدارّیا   02/0 احتوال ّا با استفادُ اس آسهَى تَکی در سطحی قزار گزفت ٍ هقایسِ هیاًگیي دادُهَرد تحلیل آهار

داری هیشاى سذین ریطِ افشایص ًتایج بذست آهذُ ًطاى داد کِ با افشایص تٌص ضَری بِ طَر هعٌی .تزسین ضذ Excelافشار با استفادُ اس ًزم

 (.≥02/0p)داری کاّص یافت هتز بزگ بِ طَر هعٌیفیلٍعذد کلزافشایص تٌص ضَری با کِ در حالی ( ≥02/0p)یافت 

 .Hordeum vulgare L بزگ، هتزفیلٍعذد کلز ،سذین ریطِ ،تٌص ضَری :ٍاصگاى کلیذی

 

 :هقذهِ

 (Atlassi Pak et al., 2009).ثبؽیذ  وٙٙذٜ رؽذ ٚ تِٛیذ ٔحصٛالت وؾبٚرسی ٔیی  تزیٗ عٛأُ ٔحذٚدؽٛری یىی اس اصّیتٙؼ 

یبثیذ ویٝ ویبٞؼ جیذة عٙبصیز      ٞبی ٌیبٜ افیشایؼ ٔیی  ٞبی عٕی ثٝ ثبفتثب افشایؼ تٙؼ ؽٛری در ٔحیط ریؾٝ، جذة ٚ ا٘تمبَ یٖٛ

 ,Hamada and El-Enany)ٞبی عذیٓ ٚ وّز را ثیٝ د٘جیبَ دارد   یٛ٘ی ٚ عٕیت ٘بؽی اس ا٘جبؽتٍی یٖٛضزٚری، ثٝ ٞٓ خٛردٖ تٛاسٖ 

ٝ  عذیٓٔیشاٖ  افشایؼوٝ تٙؼ ؽٛری ثبعث ا٘جبْ ؽذ، ٌشارػ ؽذ  وّشا ثز رٚیدر آسٔبیؾی وٝ  1994).  Atlassi Pak et) ؽیذ  ریؾی

(al., 2009.  ؽذ فیُٚوّز ٔیشاٖ وبٞؼوٝ تٙؼ ؽٛری ثبعث ا٘جبْ ؽذ، ٌشارػ ؽذ  ِٛثیب ٚ ٘خٛددر آسٔبیؾی وٝ ثز رٚی(Hamada 

.(and El-Enany, 1994 ثٝ عٙٛاٖ یه جٛٙبثزایٗ ثب تٛجٝ ثٝ إٞیت ث     ٗ ٞیبی ؽیٛر، اییٗ    ٌیبٜ سراعی ٚ ٚعیتت رٚ ثیٝ افیشایؼ سٔیی

ٛ  فیُٚعذیٓ ثز رٚی عٙجؼ ٔیشاٖ عذیٓ ریؾٝ ٚ عذد وّز تٙؼ ؽٛری ٘بؽی اس وّزیذ ثزرعی تأثیزپضٚٞؼ ثب ٞذف   ٔتز ثزي ٌییبٜ جی

 . ا٘جبْ ؽذ ایدر وؾت ٌّخب٘ٝ
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 :ّاهَاد ٍ رٍش

ٔتز ثیزي ٌییبٜ جیٛ در    فیُٚز رٚی عٙجؼ ٔیشاٖ عذیٓ ریؾٝ ٚ عذد وّزعذیٓ ث عی تأثیز تٙؼ ؽٛری ٘بؽی اس وّزیذثزر ثٝ ٔٙظٛر

تىزار در ؽیزایط   3در لبِت یه طزح وبٔالً تصبدفی ثب  1331در عبَ  ٔؾٟذدر دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ، پضٚٞؾی ایوؾت ٌّخب٘ٝ

Cدٔب ) ایٌّخب٘ٝ
 تیٕبرٞب ؽبُٔ عطٛح وّزییذ . ا٘جبْ ؽذ( عبعت تبریىی 3عبعت رٚؽٙبیی ٚ  16ٚ فتٛپزیٛد % 35، رطٛثت ٘غجی °25

 پبرأتزٞیبی ثزخیی اس   ،ٞفتٝ اعٕیبَ تیٙؼ   5پظ اس . ٞفتٝ صٛرت ٌزفت 5اعٕبَ تٙؼ ثٝ ٔذت . ثٛدٔٛالر ٔیّی 100،50،0ٚ150عذیٓ 

اؽیت  پیظ اس اتٕیبْ دٚرٜ تیٕیبر، لجیُ اس ثزد     .ٔٛرد عٙجؼ لزار ٌزفتٔتز ثزي فیُٚٔیشاٖ عذیٓ ریؾٝ ٚ عذد وّز ؽبُٔ فیشیِٛٛصیىی

ُ  عذد ،(MINOLTACO-LTD JAPAN)ٔذَ  SPAD-502 ٔتزوّزٚفیٌُیبٞبٖ ثٝ وٕه دعتٍبٜ  ٝ  وّزٚفیی ٌیبٞیبٖ ٔیٛرد    ٔتیز ٕٞی

ثیذیٗ ٔٙظیٛر   . اثتذا خبوغتز تز ٌیبٞی تٟیٝ ؽیذ  .اعتفبدٜ ؽذ( 2001)اس رٚػ رایبٖ  ریؾٝ عذیٓثزای عٙجؼ ٔیشاٖ  .ٔطبِتٝ تتییٗ ؽذ

عیبعت در   43اعیذ ٘یتزیه غّیظ ثٝ آٖ اضبفٝ ؽذ ٚ ثٝ ٔیذت   ِیتزٔیّی 10عبییذٜ ؽذ، عپظ  وبٔالًریؾٝ  ٌزْ ثبفت خؾه 5/0ٔمذار 

عبعت رٚی اجبق ثزلی دارای تزٔٛعتبت ثب حیزارت ٔالییٓ لیزار دادٜ ؽیذ تیب تٕیبْ        2دٔبی آسٔبیؾٍبٜ لزار دادٜ ؽذ، عپظ ثٝ ٔذت 

ثخبرات اعیذی، ٔحَّٛ ثی رٍ٘ی ثذعت آٔذ وٝ حجٓ آٖ  پظ اس خبرج ؽذٖ وبُٔ. ای رً٘ ثٝ آرأی خبرج ؽٛدثخبرات اعیذی لٟٜٛ

ؽٛد، چٙذ ثبر ثب اعتفبدٜ اس وبغذ صبفی، صبف ٌزدییذ  ٘بٔیذٜ ٔی Digestرعب٘ذٜ ٚ ٔحَّٛ حبصُ وٝ  ِیتزٔیّی 100را ثب آة دیٛ٘یشٜ ثٝ 

ٝ   فّیٓدعتٍبٜ ثٝ ٚعیّٝ ریؾٝ  ٚ اس آٖ ثزای عٙجؼ ٔیشاٖ عذیٓ اعیتفبدٜ ٌزدییذ    JENWAY PEP7ای ٔیذَ  فتٛٔتز ییب ٘ٛرعیٙش ؽیتّ

(Rayan et al., 2001) .ٜافشار ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْتحّیُ آٔبری دادSPSS16 ٜٞب ثب اعتفبدٜ اس آسٔیٖٛ تیٛوی در   ٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ داد

 .صٛرت ٌزفت Excelافشار ٚ تزعیٓ ٕ٘ٛدارٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ 05/0عطح احتٕبَ 

 

 :بحثٍ  ًتایج

 داری افیشایؼ یبفیت  ثٝ طٛر ٔتٙیی ریؾٝ  در، ٔیشاٖ عذیٓ ؽٛریتٙؼ ٞب ٘ؾبٖ داد وٝ ثب افشایؼ یش ٚاریب٘ظ دادٜ٘تبیش حبصُ اس آ٘بِ

(05/0p≤) . ٗٔییشاٖ عیذیٓ ریؾیٝ    ٚ وٕتیزیٗ   ٔؾبٞذٜ ؽیذ  عذیٓ وّزیذ ٔٛالرٔیّی 150تیٕبر  ٌیبٜ تحت درٔیشاٖ عذیٓ ریؾٝ ثیؾتزی

 .(1ٕ٘ٛدار) ٔزثٛط ثٝ ٌیبٜ ؽبٞذ ثٛد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جَگیاُ هیشاى سذین ریطِ سذین بز  کلزیذّای هختلف غلظت اثز(: 1)ًوَدار 

 .است 02/0 احتوالدار در سطح ی عذم ٍجَد اختالف هعٌیدر ّز ستَى حزٍف هطتزک ًطاى دٌّذُ
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Naٞبی در تٙؼ ؽٛری، ا٘تمبَ وبتیٖٛ ریؾٝایؼ ٔیشاٖ عذیٓ عّت افش
+ ٚ K

Naثب یه پزٚتئیٗ ٔؾتزن اعت وٝ  +
ثیزای ؽیبرػ    +

Kثٝ درٖٚ عَّٛ ثب 
 .(Atlassi Pak et al., 2009)ٕ٘بیذ وٝ ٘تیجٝ آٖ افشایؼ جذة عذیٓ ٚ وبٞؼ جذة پتبعیٓ اعیت  رلبثت ٔی +

ا٘جبْ ؽذ، ٌشارػ ؽذ وٝ تٙؼ ؽٛری ثبعث افشایؼ ٔیشاٖ عیذیٓ ؽیذ ویٝ ثیب ٘تیبیش حبصیُ اس        ِٛثیب ٚ ٘خٛددر پضٚٞؾی وٝ ثز رٚی 

تیٙؼ  ٞبی حبصیُ ثییبٍ٘ز آٖ ثیٛد ویٝ     ٚاریب٘ظ دادٜ آ٘بِیشٕٞچٙیٗ . (Hamada and El-Enany, 1994) تحمیك حبضز ٔطبثمت دارد

ٔتز ثزي ٔزثٛط ثیٝ ٌییبٜ ؽیبٞذ    فیُٚثیؾتزیٗ عذد وّز(. ≥05/0p)ٔتز ثزي ؽییذ فیُٚداری در عذد وّزؽییٛری ثبعث وبٞؼ ٔتٙییی

داری ثب ٌیبٜ ؽیبٞذ  عذیٓ ٔؾبٞذٜ ؽذ وٝ اختالف ٔتٙی ٔٛالر وّزیذّیٔی 150تیٕبر ٔتز ثزي در ٌیبٜ تحت فیُٚثٛد ٚ وٕتزیٗ عذد وّز

  (.2ٕ٘ٛدار )داؽت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جَگیاُ هتز بزگ فیلٍعذد کلزسذین بز  کلزیذّای هختلف غلظت اثز(: 2)ًوَدار 

 .است 02/0 احتوالدار در سطح ی عذم ٍجَد اختالف هعٌیدر ّز ستَى حزٍف هطتزک ًطاى دٌّذُ

 

ثٝ ٍٞٙبْ تٙؼ اس ( آ٘شیٓ وبتبِیش وٙٙذٜ پزِٚیٗ) دیٍز اس عٛأُ وبٞؼ وّزٚفیُ، رلبثت ٚ پیؾی ٌزفتٗ آ٘شیٓ ٌّٛتبٔیٗ ویٙبسیىی 

عبس ٌّٛتبٔبت ثیؾتز ثٝ ٔصزف پزِٚیٗ ؽٛد تب پیؼثبؽذ وٝ ثبعث ٔیٔی( اِٚیٗ آ٘شیٓ ٔغیز ثیٛعٙتش وّزٚفیُ) آ٘شیٓ ٌّٛتبٔبت ِیٍبس

ا٘جبْ  وّشادر پضٚٞؾی وٝ ثز رٚی . (Hamada and El-Enany, 1994) وّزٚفیُ ثب ٔحذٚدیت ٔٛاجٝ ؽٛد ثزعذ ٚ ثٙبثزایٗ ثیٛعٙتش

 Atlassi Pak et) وٝ ثب ٘تبیش حبصُ اس تحمیك حبضز ٔطبثمت دارد ؽذؽٛری ثبعث وبٞؼ ٔیشاٖ وّزٚفیُ تٙؼ وٝ ، ٌشارػ ؽذ ؽذ

(al., 2009. 

 

 :گیزی کلیًتیجِ

ویبٞؼ عیذد    ؽیذ در حیبِی ویٝ ثبعیث     ریؾٝعذیٓ ؾبٖ داد وٝ تٙؼ ؽٛری ثبعث افشایؼ ٔیشاٖ ٘ پضٚٞؼ حبضزحبصُ اس  ٘تبیش

ثزای آٌبٞی اس عبسٚوبرٞبی ٔمبٚٔت ٚ افشایؼ تحُٕ در ثزاثز تٙؼ، درن ٚ ؽٙبخت اثزات ٔختّی    .ؽذثزي  (SPAD) ٔتزوّزٚفیُ

 .ی ٌیبٞبٖ سراعی ضزٚرت داردصٞبی ٔحیطی ثز فیشیِٛٛتٙؼ
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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 the amount of sodium of root and chlorophyll meter (SPAD) 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). The seeds were germinated in soli. One week barley seedlings exposed to 0, 

50, 100 and 150 mM NaCl for 5 weeks and assayed for some physiological parameters including 

the amount of sodium of root and chlorophyll meter (SPAD) in leaf. Data were exposed to 

statistical analysis using SPSS16 software. Results showed that with increasing salinity 

significantly increased the amount of sodium of root (p≤0.05) while caused reduction chlorophyll 

meter (SPAD) in leaves (p≤0.05). 
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