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 : چکیذٌ

سیذیم بیز ريی    بٍ مىظًر بزرسی تأثیز تىص ضًری واضیی اس کلزییذ  . َای کطايرسی استضًری یک مطکل در حال تًسعٍ در خاک

در داوطگاٌ آساد اسالمی ياحذ مطیُذ در   پضيَطیای، لزيفیل بزگ گیاٌ تزیتیکالٍ در کطت گلخاوٍقىذَای محلًل ریطٍ ي میشان ک تغییزات

درصذ، فتًپزیًد  32درجٍ ساوتیگزاد، رطًبت وسبی  22دما )ای تکزار در ضزایط گلخاوٍ 3بٍ صًرت یک طزح کامالً تصادفی با  1331سال 

َای گیاَی یک َفتٍ بعذ اس کاضت بذير در خاک با سیوًح مختلیت تیىص    وطاء. صًرت گزفت( ساعت تاریکی 3ساعت ريضىایی ي  11

َفتٍ اعمال تىص، بزخیی اس پارامتزَیای فیشیًلیًصیکی ضیامل      2پس اس . سذیم تیمار ضذوذ مًالر کلزیذمیلی 120ي100،20،0ضًری ضامل 

میًرد   SPSS16افیشار  ل با اسیتفادٌ اس ویز   َای حاصدادٌ. مًرد سىجص قزار گزفتقىذَای محلًل ریطٍ ي میشان کلزيفیل بزگ  تغییزات

 اوجا  ضذ ي ومًدارَا با استفادٌ اس ویز   02/0َا با استفادٌ اس آسمًن تًکی در سوح احتمال تحلیل آماری قزار گزفت ي مقایسٍ میاوگیه دادٌ

 قىذَای محلًل ریطٍ افشایص یافت انمیشداری وتایج بذست آمذٌ وطان داد کٍ با افشایص تىص ضًری بٍ طًر معىی. تزسیم ضذ Excelافشار 

(02/0p≤)  داری کاَص یافت بٍ طًر معىیکلزيفیل بزگ در حالی کٍ میشان(02/0p≤.) 

  Triticosecale wittmack×،کلزيفیل، قىذَای محلًل ریطٍ، تىص ضًری :کلیذیياصگان 

 

 :مقذمٍ

 (Al-Sobhi and Al-Zahrani, 2006). ٟبٖ اعتٞبی ٔحیطی در عطح جتزیٗ تٙؼتزیٗ ٚ ٔتذاَٚؽٛری پظ اس خؾىی اس ٟٔٓ

توٛاٖ ثوٝ لٙوذٞبی    تزیٗ آٟ٘ب ٔیٞبی عبسؽی اعت وٝ اس ٟٔٓاس جّٕٝ اعتزاتضی ٌیبٞبٖ در ٔمبٚٔت در ثزاثز تٙؼ ؽٛری، تجٕغ ٔحَّٛ

ارػ ؽوذ ووٝ   ا٘جبْ ؽوذ، ٌوش   (Calotropis procera) اعتجزقٌیبٜ در پضٚٞؾی وٝ ثز رٚی  (Amirjani, 2011).ٔحَّٛ اؽبرٜ وزد 

در تٙؼ ؽٛری ٔیشاٖ وّزٚفیُ ووبٞؼ   .(Al-Sobhi and Al-Zahrani, 2006)تٙؼ ؽٛری ثبػث افشایؼ ٔیشاٖ لٙذٞبی ٔحَّٛ ؽذ 

در پضٚٞؾی   (Amirjani, 2011).تٛا٘ذ ثٝ ٚاعطٝ وبٞؼ عٙتش وّزٚفیُ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘بؽی اس تخزیت آٖ ثبؽذیبثذ وٝ ایٗ وبٞؼ ٔی ٔی

ٙوبثزایٗ ثوب تٛجوٝ ثوٝ     ث (Amirjani, 2011). ٌشارػ ؽذ وٝ تٙؼ ؽٛری ثبػث وبٞؼ ٔیشاٖ وّزٚفیُ ؽذ  ا٘جبْ ؽذ، ثز٘ج وٝ ثز رٚی

ثزرعوی تویریز توٙؼ ؽوٛری     ٞبی ؽٛر، ایٗ پضٚٞؼ ثب ٞوذ   ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌیبٜ سراػی ٚ ٚعؼت رٚ ثٝ افشایؼ سٔیٗ تزیتیىبِٝ إٞیت

 .ا٘جبْ ؽذای در وؾت ٌّخب٘ٝ شاٖ وّزٚفیُ ثزي ٌیبٜ تزیتیىبِٝلٙذٞبی ٔحَّٛ ریؾٝ ٚ ٔی تغییزاتعذیٓ ثز رٚی  ٘بؽی اس وّزیذ
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 :َامًاد ي ريش

لٙوذٞبی ٔحّوَٛ ریؾوٝ ٚ ٔیوشاٖ وّزٚفیوُ ثوزي ٌیوبٜ         تغییوزات عذیٓ ثز رٚی  ثزرعی تیریز تٙؼ ؽٛری ٘بؽی اس وّزیذثٝ ٔٙظٛر 

 3ثٝ صٛرت یه طزح ووبٔال  تاوبدفی ثوب     1389َ ، پضٚٞؾی در دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ٔؾٟذ در عبایدر وؾت ٌّخب٘ٝ تزیتیىبِٝ

Cدٔب )ای تىزار در ؽزایط ٌّخب٘ٝ
٘ؾوبهٞبی  . ا٘جوبْ ؽوذ  ( عبػت تبریىی 8عبػت رٚؽٙبیی ٚ  16فتٛپزیٛد ٚ % 35، رطٛثت ٘غجی °25

 5ثوٝ ٔوذت    اػٕبَ توٙؼ . تیٕبر ؽذ٘ذٔٛالر ٔیّی 100،50،0ٚ150عذیٓ  ٌیبٞی یه ٞفتٝ ثؼذ اس وبؽت ثذٚر در خبن ثب عطٛح وّزیذ

لٙوذٞبی ٔحّوَٛ ریؾوٝ ٚ ٔیوشاٖ      تغییوزات ٞفتٝ اػٕبَ تٙؼ، ثزخی اس پبرأتزٞبی فیشیِٛٛصیىی ؽوبُٔ   5پظ اس . ٞفتٝ صٛرت ٌزفت

اعوبط  . ثزای عٙجؼ ٔیشاٖ لٙذٞبی ٔحَّٛ ریؾٝ اس رٚػ فُٙ عِٛفٛریه اعیذ اعتفبدٜ ؽوذ . ٔٛرد عٙجؼ لزار ٌزفتوّزٚفیُ ثزي 

ثوذیٗ  . وٙوذ بی ٔحَّٛ ٚ ایجبد تزویت فٛرفٛراَ اعت وٝ ثب فُٙ تِٛیذ یه تزویت وٕپّىظ رٍ٘ی ٔیایٗ رٚػ ٞیذرِٚیش اعیذی لٙذٞ

اضبفٝ ٌزدیذ ٚ ثٝ ٔٙظٛر آساد ؽوذٖ لٙوذٞبی ٔحّوَٛ،    % 70ِیتز اتبَ٘ٛ ٔیّی 10ٚ ثٝ آٖ  عبئیذٌٜزْ اس ٔبدٜ خؾه ریؾٝ را  1/0ٔٙظٛر 

ِیتوز  ٔیّوی  5/0ٞب صب  ؽوذ٘ذ ٚ اس ٔحّوَٛ صوب  ؽوذٜ،     یه ٞفتٝ ٔحَّٛ پظ اس. ٞب ثٝ ٔذت یه ٞفتٝ در یخچبَ لزار دادٜ ؽذِِٛٝ

ظ در عوپ . اضبفٝ ؽذٜ ٚ خٛة ٔخّوٛ  ٌزدیوذ  % 5ِیتز فُٙ ٔیّی 1عپظ . ِیتز رعب٘ذٜ ؽذٔیّی 2ثزداؽتٝ ٚ حجٓ آٖ را ثب آة ٔمطز ثٝ 

رٍ٘ی ثذعت آٔذ وٝ ثٝ ٔزٚر سٔوبٖ ثغوتٝ ثوٝ     ِیتز اعیذ عِٛفٛریه غّیظ ثب فؾبر اضبفٝ ؽذ ٚ ٔحَّٛ سردٔیّی 5سیز ٞٛد ثٝ ٞز ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٝ . ٔیشاٖ لٙذٞبی ٔحَّٛ ٔٛجٛد در آٖ، ؽذت رً٘ ثیؾتز ؽذ ٞوب ؽوذت ر٘وً حبصوّٝ ثوب اعوتفبدٜ اس دعوتٍبٜ        پظ اس عزد ؽذٖ ٕ٘ٛ٘و

َ . ٘ب٘ٛٔتز خٛا٘ذٜ ؽذ 485در طَٛ ٔٛج ( /1100UVؽیٕبدسٚ ٔذَ )اعپىتزٚفتٛٔتز   ٔیشاٖ جذة حبصّٝ ٔتٙبعت ثب ؽذت رً٘ ٔحّوٛ

 اس (1956)وّزٚفیوُ ثوٝ رٚػ آر٘وٖٛ     ٔیشاٖ تؼییٗ ٔٙظٛر ثٝ(. 1378٘ضاد ٚ ٘جفی، خبٚری)ٚ ٘یش ٔتٙبعت ثب غّظت لٙذٞبی ٔحَّٛ ثٛد 

ُ  تب ؽذ عبئیذٜ% 80 اعتٗ ثب ثزي ثبفت تز اس ٌزْ 2/0 .ؽذ اعتفبدٜ ثزي تزثبفت  َ  ٚارد ٚ آساد آٖ وّزٚفیو  توب  اعوتخزاج . ٌوزدد  ٔحّوٛ

 25 ثٝ اعتٗ ثب ٔحَّٛ حجٓ ٚ ؽذ عب٘تزیفٛص rpm4000 در دلیمٝ 10 ٔذت ثٝ حبصُ ٔحَّٛ. یبفت ادأٝ ً٘ر ثی ٔحَّٛ یه حاَٛ

ٚ ) اعوپىتزٚفتٛٔتز  دعوتٍبٜ  تٛعوط  ٘وب٘ٛٔتز  663 ٚ 645 ٞبی ٔٛج طَٛ در آٖ ٘ٛری جذة ٔیشاٖ ٚ ؽذ رعب٘ذٜ ِیتزٔیّی َ  ؽویٕبدس  ٔوذ

1100/UV )ٜطجك ٚسٖ ثبفت تز ٌزْ ثز وّزٚفیُ ٌزْٔیّی حغت ثز وّزٚفیُ ٔیشاٖ. ؽذ ٌیزیا٘ذاس  َ ٖ  ٞوبی فزٔوٛ ٗ  ثوزای  آر٘وٛ  تخٕوی

  (Arnon, 1956). ؽذ ٔحبعجٝ سیز صٛرت ثٝ وّزٚفیُ ٔیشاٖ

 :  آرٖ٘ٛ فزَٔٛ

V:  حجٓ وُ اعتٗ ٔازفی 

FW: ٚسٖ ثبفت تز 

AB :ٔیشاٖ جذة ٘ٛر 

ٚ  05/0ٞب ثوب اعوتفبدٜ اس آسٔوٖٛ توٛوی در عوطح احتٕوبَ       دٜٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دا SPSS16افشار ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْتحّیُ آٔبری دادٜ

 .صٛرت ٌزفت Excelافشار تزعیٓ ٕ٘ٛدارٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ

 

 :وتایج ي بحث

لٙذٞبی ٔحّوَٛ ریؾوٝ ؽوذ     ٔیشاٖ درداری ؽٛری ثبػث افشایؼ ٔؼٙیتٙؼ ٞبی حبصُ ثیبٍ٘ز آٖ ثٛد وٝ آ٘بِیش ٚاریب٘ظ دادٜ٘تبیج 

(05/0p≤ .) ٗلٙذٞبی  ٔیشاٖعذیٓ ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ وٕتزیٗ  ٔٛالر وّزیذٔیّی 150لٙذٞبی ٔحَّٛ ریؾٝ در ٌیبٜ تحت تیٕبر  ٔیشاٖثیؾتزی

 (. 1ٕ٘ٛدار)ٔحَّٛ ریؾٝ ٔزثٛ  ثٝ ٌیبٜ ؽبٞذ ثٛد 
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 تزیتیکالٍقىذَای محلًل ریطٍ گیاٌ  درصذسذیم بز  َای مختلت کلزیذاثز غلظت(: 1)ومًدار 

 .است 02/0دار در سوح احتمال ی عذ  يجًد اختالف معىیيف مطتزک وطان دَىذٌدر َز ستًن حز
 

ػّت تجٕوغ  (Amirjani, 2011).  ؽٛ٘ذٞبی ٔٛجٛد در عَّٛ ٔیٞب ٚ پزٚتئیٗ لٙذٞبی ٔحَّٛ عجت تٙظیٓ اعٕشی، پبیذاری غؾبه

وٙذ تب پتب٘غویُ  لٙذٞبی ٔحَّٛ را ایجبد ٔیتجشیٝ ؽذٜ ٚ ( ٘ؾبعتٝ)لٙذٞبی ٔحَّٛ در طی تٙؼ ؽٛری ایٗ اعت وٝ لٙذٞبی ٘بٔحَّٛ 

در پضٚٞؾوی ووٝ ثوز رٚی ثوز٘ج      .(Al-Sobhi and Al-Zahrani, 2006)اعٕشی را حفظ وزدٜ ٚ خطز دٞیذراتبعیٖٛ را وبٞؼ دٞذ 

 ا٘جبْ ؽذ، ٌشارػ ؽذ وٝ تٙؼ ؽٛری ثبػث افشایؼ ٔیشاٖ لٙذٞبی ٔحَّٛ ؽذ وٝ ثوب ٘توبیج حبصوُ اس تحمیوك حبضوز ٔطبثموت دارد      

.(Amirjani, 2011)  ٗداری در ؽوووٛری ثبػوث ووبٞؼ ٔؼٙوووی    تٙؼ ٞبی حبصُ ثیبٍ٘ز آٖ ثٛد وٝ آ٘بِیش ٚاریب٘ظ دادٜ٘تبیج ٕٞچٙی

در ٌیوبٜ   ثزي وّزٚفیُٔزثٛ  ثٝ ٌیبٜ ؽبٞذ ثٛد ٚ وٕتزیٗ ٔیشاٖ  ثزي وّزٚفیُثیؾتزیٗ ٔیشاٖ (. ≥05/0p)ؽووذ  ثزي وّزٚفیُٔیووشاٖ 

  (.2ٕ٘ٛدار )داری ثب ٌیبٜ ؽبٞذ داؽت عذیٓ ٔؾبٞذٜ ؽذ وٝ اختال  ٔؼٙی وّزیذ ٔٛالرٔیّی 150تحت تیٕبر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیاٌ تزیتیکالٍ بزگ کلزيفیلسذیم بز میشان  َای مختلت کلزیذاثز غلظت(: 2)ومًدار 

 .است 02/0دار در سوح احتمال ی عذ  يجًد اختالف معىیدر َز ستًن حزيف مطتزک وطان دَىذٌ
 

ثوٝ ٍٞٙوبْ توٙؼ اس آ٘وشیٓ     ( آ٘شیٓ وبتبِیش وٙٙذٜ پزِٚیٗ) ٛأُ وبٞؼ وّزٚفیُ، رلبثت ٚ پیؾی ٌزفتٗ آ٘شیٓ ٌّٛتبٔیٗ ویٙبساس ػ یىی

عبس ٌّٛتبٔبت ثیؾتز ثٝ ٔاز  پزِٚیٗ ثزعوذ ٚ  ؽٛد تب پیؼثبؽذ وٝ ثبػث ٔیٔی( اِٚیٗ آ٘شیٓ ٔغیز ثیٛعٙتش وّزٚفیُ) ٌّٛتبٔبت ِیٍبس
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 Calotropis)ٌیوبٜ اعوتجزق   در پضٚٞؾوی ووٝ ثوز رٚی    (Amirjani, 2011).  ثوب ٔحوذٚدیت ٔٛاجوٝ ؽوٛد    ثٙبثزایٗ ثیٛعٙتش وّزٚفیُ 

procera)  تحمیوك حبضوز    ؽوذ ووٝ ثوب ٘توبیج حبصوُ اس      در ثزي وبٞؼ ٔیشاٖ وّزٚفیُ ثبػثا٘جبْ ؽذ، ٌشارػ ؽذ وٝ تٙؼ ؽٛری

 .(Al-Sobhi and Al-Zahrani, 2006) ٔطبثمت دارد
 

 :کلیگیزی وتیجٍ
ووبٞؼ  ریؾٝ ؽذ در حبِی وٝ ثبػوث  لٙذٞبی ٔحَّٛ ٘ؾبٖ داد وٝ تٙؼ ؽٛری ثبػث افشایؼ ٔیشاٖ  پضٚٞؼ حبضزحبصُ اس  ٘تبیج

ٞبی ثزای آٌبٞی اس عبسٚوبرٞبی ٔمبٚٔت ٚ افشایؼ تحُٕ در ثزاثز تٙؼ، درن ٚ ؽٙبخت ارزات ٔختّف تٙؼ .ؽذثزي  وّزٚفیُ ٔیشاٖ

 .دی ٌیبٞبٖ سراػی ضزٚرت دارصٔحیطی ثز فیشیِٛٛ
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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 soluble sugars variations of root and chlorophyll content of leaf 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). One week triticale seedlings exposed to 0, 50, 100 and 150 mM 

NaCl for 5 weeks and assayed for some physiological parameters including soluble sugars 

variations of root and chlorophyll content of leaf. Data were exposed to statistical analysis using 

SPSS 16 software. Results showed that with increasing salinity significantly increased soluble 

sugars variations (p≤0.05) while caused reduction chlorophyll content of leaf (p≤0.05).  
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