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اکسیذاس ریطِ ٍ سذین بز رٍی هیشاى فعالیت آًشین پزضَری ًاضی اس کلزیذ  تٌص تأثیزبزرسی 

 ایدر کطت گلخاًِ(Triticosecale wittmack×)  تزیتیکالِریطِ گیاُ  سٌجص هیشاى سذین
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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

هطْذ در داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ پضٍّطی  ،ایدر کطت گلخاًِ سیذاس ریطِ ٍ سٌجص هیشاى سذین ریطِ گیاُ تزیتیکالِاکفعالیت آًشین پز

درصاذ،   32درجِ سااًتیگزاد، رطَبات ًسا ی     22دها ) ایتکزار در ضزایط گلخاًِ 3صَرت یک طزح کاهالً تصادفی با  بِ 1331 در سال

با سطَح هختلف ًطاءّای گیاّی یک ّفتِ بعذ اس کاضت بذٍر در خاک . صَرت گزفت( تاریکیساعت  3ساعت رٍضٌایی ٍ  11فتَپزیَد 

 ضاهل فیشیَلَصیکی بزخی اس پاراهتزّای ،ّفتِ اعوال تٌص 2پس اس . تیوار ضذًذسذین  هَالر کلزیذهیلی 100،20،0ٍ120تٌص ضَری ضاهل 

هاَرد   SPSS16 افشارّای حاصل با استفادُ اس ًزمدادُ .د سٌجص قزار گزفتهَر هیشاى سذین ریطِ اکسیذاس ریطِ ٍهیشاى فعالیت آًشین پز

 اًجام ضذ ٍ ًوَدارّا با استفادُ اس ًازم  02/0 احتوال ّا با استفادُ اس آسهَى تَکی در سطحتحلیل آهاری قزار گزفت ٍ هقایسِ هیاًگیي دادُ

ِ  هیشاى فعالیت آًشین پزداری تٌص ضَری بِ طَر هعٌی ًتایج بذست آهذُ ًطاى داد کِ با افشایص. تزسین ضذ Excelافشار  ٍ   اکسایذاس ریطا

 (.≥02/0p)افشایص یافت هیشاى سذین ریطِ 

 Triticosecale wittmack×، سذین ریطِ ،اکسیذاس ریطِآًشین پز ،تٌص ضَری  :ٍاصگاى کلیذی

 

 :هقذهِ

توٌؼ   (Ding et al., 2008).ثبؽوذ  ت وؾوبٍرسی هوی  وٌٌذُ رؽذ ٍ تَلیذ هحصَال تزیي عَاهل هحذٍدؽَری یىی اس اصلیتٌؼ 

ؽوَد ووِ ایوي تزویجوبت تغوبرت سیوبدی را اس  زیوك        هی ّبی آساد اوغیضىبی هحیطی عجت تَلیذ رادیىبلّ ؽَری ّوبًٌذ دیگز تٌؼ

ووِ در ٌّگوبم   اعوت   یوتبسٍاوغویذٍرد  اوغویذاس زپآًشین  .وٌٌذٍ اعیذّبی ًَولئیه ثِ علَل ٍارد هی ّبّب، پزٍتئیي اوغیذاعیَى چزثی

ّبی دفوبعی گیوبُ   ّبی هتفبٍت در هىبًیغن ؽَد ٍ ثب اوغیذاعیَىهی ،ّبی آساد اوغیضى تَلیذ ؽذُآٍری رادیىبلثزٍس تٌؼ هَجت جوع

اًجبم ؽذ، گشارػ ؽذ وِ تٌؼ ؽَری ثبعث افشایؼ هیشاى فعبلیوت   ولن در پضٍّؾی وِ ثز رٍی (Amirjani, 2010). وٌذ ؽزوت هی

 هیوشاى  در آسهبیؾی وِ ثز رٍی عَیب اًجبم ؽذ، گشارػ ؽذ وِ تٌؼ ؽَری ثبعث افشایؼ (Ding et al., 2008). ؽذ وغیذاسپزاآًشین 

ّبی ؽَر، ثِ عٌَاى یه گیبُ سراعی ٍ ٍععت رٍ ثِ افشایؼ سهیي تزیتیىبلِ ٌبثزایي ثب تَجِ ثِ اّویتث .(Amirjani, 2010)ؽذ عذین 

عذین ثز رٍی هیشاى فعبلیت آًوشین پزاوغویذاس ریؾوِ ٍ عوٌجؼ هیوشاى       ؼ ؽَری ًبؽی اس ولزیذتٌ تأثیزثزرعی ایي پضٍّؼ ثب ّذف 

 .اًجبم ؽذای عذین ریؾِ گیبُ تزیتیىبلِ در وؾت گلخبًِ
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 :ّاهَاد ٍ رٍش

ریؾوِ   اوغیذاس ریؾِ ٍ عٌجؼ هیشاى عذینعذین ثز رٍی هیشاى فعبلیت آًشین پز تٌؼ ؽَری ًبؽی اس ولزیذ تأثیزثزرعی  ثِ هٌظَر

 3در لبلت یه  زح وبهالً تصبدفی ثوب   1389در عبل  هؾْذدر داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ، پضٍّؾی ایگیبُ تزیتیىبلِ در وؾت گلخبًِ

Cدهب ) ایؽزایط گلخبًِتىزار در 
ًؾوبهّبی  . اًجوبم ؽوذ  ( عبعت تبریىی 8عبعت رٍؽٌبیی ٍ  16فتَپزیَد ٍ % 35، ر َثت ًغجی °25

 5اعووبل توٌؼ ثوِ هوذت     . تیوبر ؽذًذهَالر هیلی 100،50،0ٍ150 اس وبؽت ثذٍر در تبن ثب عطَح ولزیذعذینگیبّی یه ّفتِ ثعذ 

اوغیذاس ریؾِ ٍ هیوشاى  هیشاى فعبلیت آًشین پز ؽبهل فیشیَلَصیىی ثزتی اس پبراهتزّبی ،ّفتِ اعوبل تٌؼ 5پظ اس . ّفتِ صَرت گزفت

( 1992)آدام ٍ ًلغَى ؽوبرح   هه گیزی هیشاى فعبلیت آًشین پزاوغیذاس ثِ رٍػسُثِ هٌظَر اًذا .هَرد عٌجؼ لزار گزفت عذین ریؾِ

 1ظ اس ؽغتؾوَ ثوب آة همطوز ثوب     تبسُ را پ ریؾِگزم اس ثبفت  1/0ًیبس ثِ تْیِ هحلَل حبٍی عصبرُ آًشیوی ثَد ثِ ایي تزتیت وِ اثتذا 

هوَالر ثوب    1/0لیتز هحلَل ثبفز فغوفبت  هیلی 10پتبعین جبهذ ثِ  لزیذزم وگ 6/0وِ ثب افشٍدى )هَالر  8/0پتبعین  لیتز هحلَل ولزیذهیلی

8/6 pH= ثوب اعوتفبدُ اس   دلیمو  10دٍر در دلیموِ ثوِ هوذت     7000در ّبٍى چیٌی عبئیذُ ٍ هخلَط حبصل ثب عوزعت  ( گزددتْیِ هی ِ

عبلیت آًشین ولیِ هزاحل وبر در ظوزف  ثِ هٌظَر حفظ ف. عبًتزیفَص گزدیذ، VS-15000 CFN II)هذل  (Visionدار عبًتزیفَص یخچبل

 50هیىزٍلیتز گبیبوَل ٍ عوپظ   50هَالر ٍ  1/0لیتز هحلَل ثبفز فغفبت یلیه 3هیىزٍلیتز عصبرُ آًشین،  50عپظ ثِ . یخ اًجبم گزفت

اعوپىتزٍفتَهتز  ًوبًَهتز ثوب اعوتفبدُ اس     436اضبفِ ؽذ ٍ ثالفبصلِ تغییزات جذة ًَری در  َل هَج % 3هیىزٍلیتز ّیذرٍصى پزاوغیذ 

 . (Mac-Adam and Nelson sharp, 1992)دلیموِ ثجوت گزدیوذ    3ثبًیِ ثِ هوذت   15در فَاصل سهبًی ( UV/1100ؽیوبدسٍ هذل )

ثذیي هٌظَر همذار . اثتذا تبوغتز تز گیبّی تْیِ ؽذ. اعتفبدُ ؽذ( 2001)ٍ ّوىبراى  Rayanاس رٍػ  ریؾِ عذینهیشاى  عٌجؼ ثزای

عوبعت در دهوبی    48اعیذ ًیتزیه غلیظ ثِ آى اضبفِ ؽذ ٍ ثِ هوذت   لیتزهیلی 10، عپظ وبهالً عبییذُ ؽذ ِریؾگزم ثبفت تؾه  5/0

عبعت رٍی اجبق ثزلی دارای تزهَعتبت ثب حزارت هالین لزار دادُ ؽوذ توب تووبم ثخوبرات      2آسهبیؾگبُ لزار دادُ ؽذ، عپظ ثِ هذت 

رًگی ثذعت آهذ ووِ حجون آى را ثوب     ؽذى وبهل ثخبرات اعیذی، هحلَل ثیپظ اس تبرج . ای رًگ ثِ آراهی تبرج ؽَد اعیذی لَُْ

ؽَد، چٌذ ثبر ثب اعتفبدُ اس وبغذ صبفی، صبف گزدیوذ ٍ اس  ًبهیذُ هی Digestرعبًذُ ٍ هحلَل حبصل وِ  لیتزهیلی 100آة دیًَیشُ ثِ 

 Rayan)اعتفبدُ گزدیذ  JENWAY PEP7ای هذل فتَهتز یب ًَرعٌج ؽعلِفلیندعتگبُ ثِ ٍعیلِ  ریؾِآى ثزای عٌجؼ هیشاى عذین 

(et al., 2001. ُافشارّب ثب اعتفبدُ اس ًزمتحلیل آهبری دادSPSS16  ُّوب ثوب اعوتفبدُ اس آسهوَى توَوی در عوط       ٍ همبیغِ هیبًگیي داد 

 .صَرت گزفت  Excelافشارٍ تزعین ًوَدارّب ثب اعتفبدُ اس ًزم 05/0 احتوبل

 

 :ٍ بحث ًتایج

داری ریؾِ ثِ  وَر هعٌوی   پزاوغیذاسفعبلیت آًشین  هیشاى، ؽَریتٌؼ ّب ًؾبى داد وِ ثب افشایؼ ًتبیج حبصل اس آًبلیش ٍاریبًظ دادُ

 ٍ هؾبّذُ ؽذ عذین ولزیذ هَالرهیلی 150 گیبُ تحت تیوبر ریؾِ درپزاوغیذاس ثیؾتزیي هیشاى فعبلیت آًشین . (≥05/0p) یبفت افشایؼ

 .(1ًوَدار)ریؾِ هزثَط ثِ گیبُ ؽبّذ ثَد  پزاوغیذاسلیت آًشین ووتزیي هیشاى فعب
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 تزیتیکالِریطِ گیاُ  پزاکسیذاسفعالیت آًشین  سذین بز هیشاى کلزیذّای هختلف غلظت اثز(: 1)ًوَدار 

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

احتوبالً ثِ ایي دلیل اعت وِ تٌؼ ؽوَری ثبعوث افوشایؼ تَلیوذ اًوَا       در  ی تٌؼ ؽَری  پزاوغیذاسفعبلیت آًشین  هیشاى افشایؼ

آعیت ٍارد وزدُ ٍ در ًْبیت هتبثَلیغن علَل  ّبی حیبتی علَلگز ٍ عوی ثَدُ ٍ ثِ ثیَهَلىَلؽَد وِ ثغیبر ٍاوٌؼاوغیضى فعبل هی

 Ding) ؽًَذهی  ّبی اوغیضى فعبل ٍ وبّؼ گًَِ آٍریجوعاوغیذاًی تَد ثبعث ثب فعبلیت آًتی پزاوغیذاسن ًوبیذ ٍ آًشیرا هختل هی

(et al., 2008.  ؽوذ  پزاوغیذاساًجبم ؽذ، گشارػ ؽذ وِ تٌؼ ؽَری ثبعث افشایؼ هیشاى فعبلیت آًشین  عَیبدر پضٍّؾی وِ ثز رٍی 

ّب ًؾبى داد ووِ ثوب   ًتبیج حبصل اس آًبلیش ٍاریبًظ دادُّوچٌیي  .(Amirjani, 2010) وِ ثب ًتبیج حبصل اس تحمیك حبضز هطبثمت دارد

تیووبر   گیوبُ تحوت   درریؾِ  عذین ثیؾتزیي هیشاى. (≥05/0p) داری افشایؼ یبفتثِ  َر هعٌی ریؾِعذین  هیشاى، ؽَریتٌؼ افشایؼ 

 .(2ًوَدار) ثِ گیبُ ؽبّذ ثَد هزثَط ریؾِعذین  ٍ ووتزیي هیشاى هؾبّذُ ؽذ عذین ولزیذ هَالرهیلی 150
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تزیتیکالِگیاُ  ریطِسذین  سذین بز هیشاى کلزیذّای هختلف غلظت اثز(: 2)ًوَدار 

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

Naّبی در تٌؼ ؽَری، اًتمبل وبتیَى ریؾِعذین  هیشاىایؼ علت افش
+  ٍK

Naثب یه پزٍتئیي هؾتزن اعت وِ  +
ثزای ؽوبرػ   +

Kعلَل ثب ثِ درٍى 
در . (Amirjani, 2010)ًوبیذ وِ ًتیجوِ آى افوشایؼ جوذة عوذین ٍ ووبّؼ جوذة پتبعوین اعوت         رلبثت هی +
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س تحمیوك حبضوز   ؽذ وِ ثب ًتوبیج حبصول ا  عذین  هیشاى ایؼذ، گشارػ ؽذ وِ تٌؼ ؽَری ثبعث افشاًجبم ؽ ولنثز رٍی پضٍّؾی وِ 

 (Ding et al., 2008). هطبثمت دارد
 

 :گیزی کلیًتیجِ

اوغیذاس ریؾِ ٍ هیوشاى عوذین ریؾوِ    ًؾبى داد وِ تٌؼ ؽَری ثبعث افشایؼ هیشاى فعبلیت آًشین پز پضٍّؼ حبضزحبصل اس  ًتبیج

ّوبی هحیطوی ثوز    هختلو  توٌؼ  ثزای آگبّی اس عبسٍوبرّبی همبٍهت ٍ افشایؼ تحول در ثزاثوز توٌؼ، درن ٍ ؽوٌبتت اثوزات      .ؽذ

 .ی گیبّبى سراعی ضزٍرت داردصفیشیَلَ
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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 peroxidase enzyme activity of root and sodium content of root in 

triticale (×Tritcosecale wittmack) 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 triticale seedlings 

exposed to 0, 50, 100 and 150 mM NaCl for 5 weeks and assayed for some physiological 

parameters including peroxidase enzyme activity of root and sodium content of root. Data were 

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

significantly increased peroxidase enzyme activity of root and sodium content of root (p≤0.05). 
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