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 چکيده
 خسوارت  .دارد محصوو   کیفیت و گیاه عملکرد بر زيانباری اثرات که است غیرزيستی مهم هایتنش از شوری تنش

 بسویاری  عملکورد   یاجوزا  و عملکورد  بور  منفی تأثیر ضمن که است اسمزی و يونی تنش بروز طريق از گیاهان در شوری
 اجوزای  عملکورد   بور  شووری  توأثیر  بررسوی  منظور به .دهدمی قرار تأثیر تحت را گیاهان نمو و رشد در دخیل فرآيندهای

بلوو   طور   قالو   در آزمايشی آزاد  رقم (.Cicer arietinum L) نخود گیاه بر پتاسیم و سديم عناصر غلظت و عملکرد
 ریشوو  تیمارهوای  .شود  انجوا   تکرار چهار با بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی گلخانه در تصادفی کامل های
 بور  منفوی  اثور  شووری   آزمايش نتايج اساس بر .بود متر بر دسی زيمنس9 و 7  5  3  1 شامل سديم کلريد منبع از خا 
 ايون  در متور   بور  زيمونس  دسوی 9) شووری  سطح بیشترين کهطوریبه  داشت نخود برگ سطح و برگ تعداد بوته  ارتفاع

 سوطح  یدرصد36/58 برگ  تعداد یدرصد84/15 ارتفاع  یدرصد44/22 کاهش موج ترتی  به شاهد به نسبت آزمايش
 اجوزای  بر شوری اثر همچنین .شد برگ سديم غلظت یدرصد75/76 افزايش و برگ پتاسیم غلظت یدرصد72/59 برگ 

 یدرصد33/33 کاهش باعثترتی  به متر بر زيمنسدسی9 به يک از شوری افزايش که داد نشان آزمايش اين در عملکرد
 کول  خشوک  وزن یدرصود 34/39 و دانه100 وزن یدرصد44/44 بوته  در دانه عملکرد یدرصد83/59 بارور  فغال تعداد
 مشاهده متر بر زيمنس دسی7 شوری در آزمايش اين در نخود شدهگیریاندازه صفات بر شوری اثرات بیشترين .شد نخود
 .شد

 

 کل خشک وزن ه دان عملکرد خا   شوری برگ  سطح بوته  ارتفاع کليدی: کلمات
 

   1 مقدمه
 اثورات  کوه  است غیرزيستی مهم هایتنش از شوری تنش
 در شووری  .دارد زراعی تمحصوال کیفیت و عملکرد بر زيانباری
 خشک هوای و آب در خصوصاً دنیا کشاورزی مناطق از بسیاری

 تولیود  و اسوتقرار  محدودکننوده  مهوم  عوامول  از  خشوک نیمه و
 برآوردها . Turan et al., 2009) ودرمی شماربه زراعی گیاهان
 درصد6 با برابر هکتار میلیون800 از بیش که است آن از حاکی
 حدود و بوده شوری مختلف سطو  تأثیر تحت جهان هایزمین
 هسوتند  مواجه شوری مشکل با کشت تحت اراضی از درصد23
(FAO, 2011 . دنیوا  خشوک نیموه  و خشک مناطق جزء ايران 

 کوم  مقودار  و بوودن پراکنوده  منواطق  ايون  در .شودمی محسوب
 سوطحی  اليوه  در امال  تجمع سب  زياد تبخیر و جوی نزوالت
 شووری  زراعی  گیاهان در . Kafi et al., 2011) شودمی خا 

 بسوویاری  اجووزای عملکوورد و عملکوورد بوور منفووی تووأثیر ضوومن
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موی  قرار تأثیر تحت را گیاهان نمو و رشد در دخیل فرآيندهای
 رشد مختلف هایجنبه بر شوری . Boem et al., 1994) دهد
 کواهش  زنی جوانه تأخیرافتادنبه و کاهش موج  و گذاشته اثر

 گوردد موی  خشوک  مواده  تولیود  کواهش  و هوايی هایاندا  رشد
(Munns & Tester, 2008 . تورين سوريع  بورگ  سطح کاهش 

 توسوعه  شووری   سوطح  افوزايش  بوا  و است شوری به گیاه پاسخ
 دنبا  به . Munns & Tester, 2008) گرددمی متوقف هابرگ

 فتوسونتز  کول  ظرفیوت  و نوور  جوذب  میزان برگ  سطح کاهش
 هوای فورآورده  توأمین  کواهش  سوب   امر اين که يابدمی کاهش

 تولیود  نتیجوه   در .گوردد موی  بورگ  رشود  برای الز  فتوسنتزی
 در سووختگی  هاینشانه و شده مواجه مشکل با جديد هایبرگ
 . Munns & Tester, 2008) شوود موی  مشاهده غبال هایبرگ

 سطح در کاهش واقع در که برگ سطح و برگ تعداد در کاهش
 وزن کواهش  عوامول  از يکوی  تواندمی خود باشد می فتوسنتزی

 و اسوت  سواقه  و ريشه رشد مانع شوری تنش .باشد گیاه خشک
 هوای غلظوت  در و عملکرد و رشد کاهش با شوری کم غلظت در
 بوه  منجر طوالنی مدت برای شوری معرض در ارگرفتنقر با باال
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 تسهیم و انتقا  بر شوری . Munns, 2005) شودمی گیاه مرگ
 امور  ايون  کوه  گوذارد موی  تأثیر گیاه مختلف هایاندا  در عناصر
 .گوردد موی  زايشوی  و رويشوی  هوای انودا   در کیفیت افت سب 

 نقوش  کوه  است گیاهان رشد برای ضروری مغذی عنصر پتاسیم
 و دارد هوا سولو   پوروتیین  تولید و اسمزی فشار ايجاد در صلیا

 شوود موی  عنصور  اين فعا  جذب در اختال  سب  سديم کلريد
(Aminpanah & Soroushzadeh, 2005 . از مانع سديم لذا 

 بوا  سوديم  رقابوت  ايون  بور  عالوه .گرددمی سلو  انتخابی جذب
 اوانوی فر دلیول  )بوه  سولو   درون اتصوا   هایمحل برای پتاسیم
 غیرفعوا   جوذب  کواهش  سوب   پتاسیم  به نسبت سديم بیشتر
 بوا  واکووللی  پتاسویم  تبواد   رابطوه  ايون  در .گرددمی عنصر اين

 سوازی ذخیوره  بورای  احتموالی  مکانیسوم  يک عنوانبه را سديم
 در . Mansour et al., 1993) کننود می ذکر واکولل در سديم
 توسط تاسیمپ جذب از سديم يون غالبیت شوری  باالی سطو 
 پاسخ . Baghalian et al., 2008) است نموده جلوگیری گیاه

 و سومیت  میوزان  بوه  و بووده  متفواوت  شووری  تونش  به گیاهان
 خسارت .ددار بستگی تنش زمان مدت و نمک اسمزی پتانسیل
 کوه  اسوت  اسمزی و يونی تنش بروز طريق از گیاهان در شوری
 در اخوتال   و هوا يوون  ويژه سمیت اثر آب  میزان کاهش معاد 
 ,Shabala & Al_Azawi) باشود موی  غوذايی  عناصور  جوذب 

2000; Munns & Tester, 2008 . 
  يکسواله  دولپوه   گیواهی  (.Cicer arietinum L) نخوود 

 بووا و باشوودمووی Leguminosae حبوبووات خووانواده بووه متعلووق
 در حبوبوات   کول  میوان  در تولیود  نظر از رتبه سومین بودندارا

 ,.Roy et al) شودمی کشت امريکا شما  و ترالیااس اروپا  آسیا 

 هفوتم  جايگواه  دانه  تن هزار200 از بیش تولید با ايران . 2010
 بوودن داراة واسوط  به زراعی نخود .دارد را محصو  اين کشت در

 مهمی نقش خشک  وزن درصد30 تا 18) پروتیین باالی میزان
 گیاه اين میتاه بر عالوه .دارد پروتیین کمبود کردنبرطرف در
موی  گیواه  ايون  دا   و انسان برای تغذيه مهم منبع يک عنوانبه

 خشوک  منواطق  در ويوژه  به خا  حاصلخیزی مديريت در تواند
  ايون وجوود   بوا  . Sharma, 1982; Juda, 1984) نمايد کمک

 کیفیوت  و عملکورد  توانود موی  شووری  کوه  اسوت  شده مشخص
 دهود  هشکوا  را شووری  بوه  متحمول  ارقا  حتی نخود محصو 

(Asha Dhingra, 2007 . کوه  ایمطالعوه  در Kafi et al, 

 متغیرهووای بوور شوووری توونش تووأثیر بررسووی جهووت (2011)
 افوزايش  کردنود  گوزارش   دادنود  انجوا   نخود ارقا  فیزيولوژيک

 و b و a کلروفیول  غلظوت  افوزايش  موجو   سوديم  کلريد میزان
 از ناشوی  شووری  تونش  اين وجود  با .شد نخود در کاروتنولیدها

 bکلروفیول  به aکلروفیل نسبت بر داریمعنی تأثیر سديم کلريد
 در هوا ژنوتیوپ  بوین  همچنوین  .نداشوت  مختلف هایژنوتیپ در

 بوه  سوديم  نسبت و سديم محتوی نظر از شوری مختلف سطو 
 نظور  از اما داشت  وجود داریمعنی اختالف هوايی اندا  پتاسیم
 Arefian et al, (2012) .نبووود دارمعنووی اخووتالف پتاسوویم

 هموه  رِت و  وزن شووری   تونش  شودت  افوزايش  بوا  کردند گزارش
 تونش   زموان  مودت  افزايش با و يافت کاهش نخود هایژنوتیپ
 فرآينوودهای بررسووی .شوود نیووز بیشووتر وزن  کوواهش شوودت

 گیاه مديريت جهت تنش به پاسخ در موفولوژيک و فیزيولوژيک
 ايون  .اسوت  ربرخوردا ایويژه اهمیت از شوری شرايط در زراعی
 غلظوت  بور  شووری  مختلف سطو  تأثیر مطالعه هدف با تحقیق
 رقوم  نخوود  عملکورد  اجوزای  و عملکرد پتاسیم  و سديم عناصر
 بوا  ههو مواج در محصوو   ايون  هوای واکنش شناخت جهت آزاد 

 .شد انجا  شور شرايط
 

 هاروش و مواد
 کشوواورزی دانشووکده تحقیقوواتی گلخانووه در تحقیووق ايوون
 بوا  تصوادفی  کامول  هوای بلوو   طور   قال  در  بیرجند دانشگاه
 چهوار  در متور   بور  دسی زيمونس 9 و 7  5  3  1 شوری سطو 
 09/8 معاد  pH  شنی لومی نوع از خا  بافت .شد انجا  تکرار

 از آبیواری  بورای  و متور  بر زيمنسدسی يک الکتريکی هدايت و
 بر زيمنسدسی350 از کمتر الکتريکی هدايت با شدهتصفیه آب
 درصود ابتودا  خوا    شووری  اعموا   برای .شد استفادهمترنتیسا

 رطوبوت  درصدسپس و تعیین آزمايشگاه در خا  اشباع رطوبت
 کلريود  منبوع  از الز  نموک  مقدار و آمد دستبه زراعی ظرفیت
 Stephen فرموو   از شووری  سوطو   بوه  رسویدن  بورای  سديم

 .شد محاسبه  (2008
(1    )×6401-(dSm Ec (mg/L)= TDS1-dSm 5 < Ec when 

800 )×1-(dSm Ec (mg/L)= TDS 1-dSm 5 > Ec when 
 اسوتفاده  متور سانتی25 قطر با هايیگلدان از آزمايش اين در

 بعد و بود کیلوگر  5/4 کدا  هر در شدهريخته خا  وزن که شد
  آزموايش  طوی  در .ماند باقی بوده سه تعداد گلدان هر در  کتنُ از

 ظرفیوت  رطوبوت  درصود اساس بر هاگلدان روزانه توزين با آبیاری
 محیطی شرايط .گرفت صورت شدهتصفیه آب از استفاده با زراعی
 روز طوو   شوامل  و شد کنتر  گیاهان رشد فصل طو  در گلخانه

 تووا 55 محوودوده در نسووبی رطوبووت سوواعت 8 شوو  طووو  و 16
 درجوه 15 و روز در گوراد سانتی درجه25 حدود دمای و درصد75

 تا شدنخشک از قبل هابوته نهايی ارتفاع .بود ش  در گرادسانتی
 در .شود  گیوری اندازه مترسانتی حس  بر کشخط با ساقه انتهای
 يوک  هوای بورگ  نخوود   هایغالف زردشدن از قبل گلدهی اواخر
 سوطح  بورگ   تعوداد  شمارش ضمن و برداشت  کامل طوربه بوته
 بورگ  سوطح  سنجش دستگاه توسط آزمايشگاه در بالفاصله 1برگ

                                                           
1 Leaf Area 
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(Area Leaf Meter  مد  انگلستان کشور ساختLi-Cor.LI-

 قسومت  کول  خشوک   وزن تعیوین  جهت .شد گیریاندازه 1300
 دمووای در آون در سوواعت48 موودت بووه و شووده برداشووت هوووايی

 001/0 دقوت  بوا  ترازوی با سپس و داده قرار گرادسانتی درجه70
 گلودهی  ايول او در عناصور  گیریاندازه جهت .شد گیریاندازه گر 

 سوپس  و برداشوت  گیواه  يافتوه توسعه هایبرگ آخرين از تعدادی
 سواعت 48 مودت  به گرادسانتی درجه 60 دمای با آون در هانمونه
-Hamada & EL) روش بوه هوا  سازی نمونهآماده .گرديد خشک

Enany (1994  توسوط  پتاسویم  و سوديم  عناصور  مقودار  و انجا 
 Atomic Absorbtion)شوووعله  اتموووی جوووذب دسوووتگاه

(ContrAA-700) اساس بر PPM بعود  همچنین .گرديد قرالت 
 گیوری  اندازه کل خشک وزن و برداشت هابوته کامل  زردشدن از

 وزن و گیوری انودازه  بوته در دانه عملکرد و شمارش هاغالف تعداد
 از اطمینوان  و آزمايش پايان از پس .شد محاسبه بوته در دانه100
 افوزار نور   از اسوتفاده  بوا  آنهوا  تحلیول  و زيهتج ها داده بودننرما 
 آزموون  بوا  هوا میوانگین  مقايسوه  و انجوا    8 )نسخه SAS آماری
LSD هوا شکل .شد انجا  درصدپنج داریمعنی احتما  سطح در 

 .گرديد رسم Excelافزارنر  از استفاده با
 

 بحث و نتایج
 سوطو   کوه  داد نشوان  آزموايش  اين واريانس تجزيه نتايج

 بوتوه  نهوايی  ارتفاع بر  P≤01/0) داریمعنی اثر شوری مختلف
 . 1 )جدو  داشت نخود گیاه

 عود   ايجواد  جوذب  قابول  آب کواهش  طريق از شوری تنش
 سوب   هوا يون برخی یسمّ اثرات و غذايی عناصر جذب در تعاد 
 .دهود موی  کواهش  را آنها رشد و شده گیاهان متابولسیم در تغییر

 اثور  کورد  گوزارش   Jomea-Bidokht 2013) ارتبوا   همین در
 کمتورين  و بوود  دارمعنی نخود گیاه ارتفاع کاهش بر شوری تنش
 دسوی 7) آزموايش  در شدهتعیین شوری بیشترين در نخود ارتفاع

 در Arefian et al, (2012) همچنوین  .بوود  متور   بور  زيسمنس
 پونج  مورفوفیزيولوژيوک  خصوصویات  بور  شووری  تنش اثر بررسی
 ارتفاع تنش  شدت افزايش با کردند ارشگز نخود مختلف ژنوتیپ

 شودت  تونش   زموان  مودت  افزايش با و کاهش هاژنوتیپ در گیاه
 کاهش سب  شوری هاگزارش از بسیاری بر بنا .شد بیشتر کاهش
   Zea mays  (Cicek & Cakirlar, 2002) ذرت سواقه   طو 

 ,.Helianthus annuus  (Holmstrom et al) آفتووابگردان

 ,.Sesamum indicum  (Mahmood et al) دکنجو  و  2000

 تخصویص  و هوا سولو   مناسو   تورژسوانس  عد  .شودمی  2003
 شودن کوتواه  شووری   تونش  با مقابله جهت سنتزشده مواد بیشتر
 توانود موی  همگی  تنش از فرار هایمکانیسم نیز و گیاه رشد دوره
 ارتفواع  کواهش  نتیجوه  در و هوا سلو  عادی توسعه و رشد از مانع

 شوری تنش شرايط تحت رشد کاهش . Jose, 2002) شوند اهگی
 شوری تأثیر از ناشی خود که فتوسنتز میزان کاهش به توانمی را

 داد نسووبت  اسووت غیرشوویمیايی و شوویمیايی هووایمکووانیز  بوور
(Munns & Tester, 2008 . موی  رشود  کواهش  ايون  همچنین

 شکواه  موجو   کوه  شوری تنش اثر در شدهءالقا خشکی به تواند
 را گیواه  نهايوت  در و شوود موی  رشود  محویط  در اسمزی پتانسیل
  کنود موی  اسمزی تنظیم برای يونی ترکیبات از استفاده به مجبور
 .باشد مربو 

 شووری  مختلف سطو  که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 داشوت  نخوود  گیواه  بورگ  تعوداد  بور   P≤01/0) داریمعنی اثر

 سوطو   در نخوود  برگ دادتع میانگین مقايسه نتايج . 1 )جدو 
 کاهش برگ تعداد شوری افزايش با که داد نشان شوری مختلف
 در بورگ  تعوداد  بیشوترين  نتوايج  اين اساس بر . 1 )شکل يافت

 شووری  در بورگ  کمتورين  و متور  بور  دسی زيمونس يک شوری
 دسوی 9 بوه  يوک  از شووری  افوزايش  .بود متر بر زيمنس دسی9

 نخوود  بورگ  تعوداد  درصدی84/15 کاهش باعث متر بر زيمنس
 هور  افزايش ازای به که داد نشان نتايج اين .شد شاهد به نسبت
 يافتوه  کاهش نخود برگ عدد98/1 میانگین طوربه شوری واحد

 دسوی 3 بوه  يوک  از شووری  افوزايش  به مربو  اثرات بیشترين و
 .بود درصد7/6 مقدار به متر بر زيمنس

 در کواهش  واقع در که برگ سطح و برگ تعداد در کاهش
 وزن کواهش  عوامول  از يکوی  توانود موی   بووده  فتوسنتزی سطح
  et al, (2012) گزارش با آزمايش اين نتايج .باشد گیاه خشک
Zibai شوری مختلف سطو  کردند گزارش آنها .دارد همخوانی 
 قورار  تأثیر تحت داریمعنی طوربه را گلرنگ تهبو در برگ تعداد
 يافت کاهش شوری افزايش با بوته در برگ تعداد میانگین و داد
 زيمونس  دسوی 24 و 16  8 شوری سطو  کاربرد با که یطوربه
 نسوبت  درصود 29 و 17  7ترتی  به برگ تعداد میانگین متر  بر
   .داد نشان کاهش شاهد به

 مختلوف  سوطو    آزموايش  ايون  در حاصل نتايج اساس بر
 نخوود  گیواه  بورگ  سوطح  بور   P≤01/0) داریمعنوی  اثر شوری
 در نخوود  بورگ  سطح میانگین مقايسه نتايج . 1 )جدو  داشت
 سوطح   شووری  افوزايش  بوا  که داد نشان شوری مختلف سطو 
 سطح بیشترين نتايج اين اساس بر . 2 )شکل يافت کاهش برگ
 سوطح  کمترين و ترم بر دسی زيمنسيک شوری در نخود برگ
 بور  زيمونس  دسوی 9 شووری  .بود شوری سطح باالترين در برگ
 بوه  نسوبت  نخوود  بورگ  سطح درصدی36/58 کاهش باعث متر

 واحود  هور  افوزايش  ازای بوه  کوه  داد نشان نتايج اين .شد شاهد
 کواهش  نخوود  بورگ  سوطح  درصود 29/7 میانگین طوربه شوری
 بوه  هفوت  از شووری  افوزايش  بوه  مربو  اثرات بیشترين و يافته

 .بود درصد3/38 مقدار به متر بر دسی زيمنس9

http://jcpp.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zibai
http://jcpp.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zibai
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  نخود در برگ پتاسيم و سدیم غلظت مورفولوژیک، صفات مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه - 1 جدول

Table 1. Analysis of variance (MS) for morphological traits, concentrations of sodium and potassium in chickpea  
 

 MS مربعات ميانگين

 به پتاسيم نسبت

 سدیم
K:Na 

 غلظت

 پتاسيم
K 

 غلظت

 سدیم
Na 

 برگ سطح
Leaf area 

 برگ تعداد

Number of 
leaves 

 بوته ارتفاع
Plant 

height 

 درجه

 آزادی

df 

 تغييرات منابع
S.O.V 

0.02 ns 6.99 ns ns 7.66 790.92 ns 29.91 ns  10.66 ns 3   بلو Block 

5.55 **  Salinity شوری 4 **85.3 **67.32 **19565.15 **930.96 **365.5 

 Error خطا  12 3.66 9.62 125.69 6.20 2.25 0.05

 (%) .C.V )درصد  تغییرات ضري  4.37 4.76 4.86 8.04 5.41 16.89

ns  * درصديک و درصد5 احتما  سطح در دارمعنی و دارغیرمعنیترتی  به :** و 
ns,* and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 

 

 
 نخود برگ تعداد و بوته نهایی ارتفاع بر شوری مختلف سطوح اثر -1 شکل

Fig. 1. Effect of different levels of salinity on height and number of leaves per plant of chickpea 

 
 جديود   هوای بورگ  تولیود  توأثیر  تحوت  برگ سطح توسعة

موی  مسون  هوای برگ پیرشدن و موجود هایبرگ اندازة افزايش
 ازجمله گزارش گزارشات از بسیاری اساس بر شوری تنش .باشد

Beinsan et al, (2009) محلوی   لوبیوای  درet al, (2007) 

Gama 2012) و لوبیووا در Ghassemi-Golezani et al, در 
 سوطو   .ه اسوت شد گیاه در برگ سطح کاهش باعث لوبیاچیتی

 ماننود  رشود  خصوصیات در توجهقابل کاهش باعث شوری باالی
 گووورددموووی خشوووک وزن و بووورگ  طوووو  بووورگ  سوووطح

(Ashrafuzzaman et al., 2002 . آزمووايش ايوون نتووايج 
  Stoeva & Kaymakanova 2008) تحقیقوات  بوا  همچنوین 

 سورعت  و رشود  بور  شوری راث بررسی با آنها .دارد همخوانی نیز
 بیشوترين  شوری که کردند گزارش معمولی لوبیای در فتوسنتز

 شواخص  کوه طووری به  داشت برگ سطح روی را بازدارندگی اثر

 .يافوت  کواهش  درصود 64 شواهد  بوه  نسوبت  لوبیوا  بورگ  سطح
 کردند گزارش  Delgado & Sanchezraya 1996) همچنین
 .شود  آفتابگردان در درصد42 تا برگ سطح کاهش باعث شوری
 تقسویم  سورعت  کاهش از ناشی است ممکن برگ سطح کاهش
کوم  علوت  بوه  يوا  و هاسلو  گسترش سرعت کاهش يا و سلولی
 . Francois et al., 1994) باشود  گیاه سلولی تورژسانس شدن
 در بورگ  سوطح  کاهش گیاه رشد کاهش اثرات بارزترين از يکی
 فتوسونتز  میوزان  کهصورتی در حتی .باشدمی شوری افزايش اثر
 کواهش  دلیول  بوه  رشود  میزان  نکند تغییر برگ سطح واحد در

 Ashraf et) يافوت  خواهود  کاهش گیاه کل در فتوسنتز میزان

al., 1989 . کوه  شده برگ سطح کاهش موج  شوری بنابراين 
 کوواهش بووه منجوور و يافتووه کوواهش فتوسوونتز آن نتیجووه در

 .شودمی ودنخ در محصو  تولید و بیولوژيکی عملکردهای
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 نخود برگ سدیم غلظت و برگ سطح بر شوری مختلف سطوح اثر - 2 شکل

Fig. 2. Effect of different levels of salinity on leaf area and concentration of Na of chickpea 
 

 سوطو   کوه  داد نشوان  آزموايش  اين واريانس تجزيه نتايج
 بورگ  سديم غلظت بر  P≤01/0) داریمعنی اثر شوری مختلف

 غلظوت  میوانگین  مقايسه نتايج . 1 )جدو  داشت نخود گیاه در
 باکه  داد نشان شوری مختلف سطو  در نخود گیاه برگ سديم
 . 2 )شوکل  يافوت  افوزايش  بورگ  سوديم  غلظوت  شوری افزايش
 سوديم  غلظوت  بور  شووری  تونش  اثرات میانگین مقايسه بررسی
 شووری  در سوديم  تغلظ کمترين که داد نشان نخود گیاه برگ
 در بورگ  سوديم  غلظوت  بیشوترين  و متور  بور  دسی زيمنسيک

 سوطو   کلیه در نتايج اين اساس بر .بود دسی زيمنس9 شوری
 کوه طووری بوه   يافوت  افوزايش  نخوود  برگ سديم غلظت شوری
 در یدرصود 75/76 افوزايش  باعث متر بر دسی زيمنس9 شوری

 واحود  هور  افوزايش  ازای به که شد شاهد به نسبت شاخص اين
 افزايش نخود در شاخص اين درصد59/9 میانگین طوربه شوری
دسوی  5 از بیشوتر  شووری  بوه  مربوو   اثورات  بیشوترين  و يافت

دسوی  9 و 7  5 هوای شووری  در کهطوریبه  بود متر بر زيمنس
 افزايش درصد02/22 و 46/24  57/60ترتی  به متر بر زيمنس
 .شد مالحظه برگ سديم غلظت

 سوديم  غلظوت  در تووجهی قابل افزايش اعثب شوری تنش
 در سوديم  میوزان  بور  شووری  تنش تأثیر .شد نخود هوايی اندا 

 تجموع  از حواکی  نخوود  مختلوف  هایژنوتیپ هوايی هایقسمت
 ,.Kafi et al) بوود  شووری  زيواد  مقادير در سديم مالحظهقابل

 نخوود  که باشد اين تأيیدکننده است ممکن مطل  اين . 2011
 ورود برابور  در تحمول  توانوايی  و است شوری به حساس گیاهی
 از سوديم   زياد مقادير در .ندارد را آوندی سیستم داخل به نمک
 ممانعوت  گیواهی  هایبافت در پتاسیم مانند غذايی عناصر جذب

 پتاسویم  بوه  سوديم  نسبت افزايش آن نتیجه که آيدمی عمل به
 . Benlloch et al., 1994) باشدمی

 در پتاسویم  بوه  سوديم  نسبت و سديم يون غلظت افزايش
 بوا  .اسوت  شوده  گوزارش  متعددی منابع از شوری تنش به پاسخ
 هوای بافوت  وارد کمتری سديم يون  متحمل ارقا  در  اين وجود
 عنووان بوه  گیاه در پتاسیم به سديم نسبت رو اين از و شده گیاه

 تونش   آزموايش  اين در .شودمی استفاده تحمل جهت شاخصی
 نتايج با که شد نخود در برگ سديم غلظت زايشاف باعث شوری

  گوووووزارش در .دارد مشوووووابهت نامحققووووو از بسووووویاری
(2012   Archangi et al, هوايی اندا  در سديم میزان تجمع 

 شوری تأثیر تحت  Trigonella foenum-graecum) شنبلیله
 در سوديم  تجموع  میوزان  بیشوترين  کهطوریبه  است شده بیان
 آن کمتورين  و مووالر میلوی 160 سوطح  بوه  مربوو   هوايی اندا 

 در پتاسویم  تجموع  میزان بیشترين و بود شاهد تیمار به مربو 
 از شووری  افوزايش  بوا  تودريج  بوه  و داشوت  شاهد را هوايی اندا 

 .اسوووت شوووده تهکاسووو گیووواه در پتاسووویم تجموووع میوووزان
(2004 Ashraf & McNeilly  ايون  بوه  خوود  مطالعوات  در 

 هنگوا   در شووری  بوه  متحمول  هوای واريتوه  که رسیدند نتیجه
 بوالعکس  و کمتور  کلور  و سوديم  غلظت دارای شوری با ههمواج

 خوود  هووايی  بخوش  در بیشتر کلسیم و منیزيم پتاسیم  غلظت
 بوا  مقايسوه  در شووری  بوه  متحمول  هایواريته نتیجه در ؛دبودن

 .دارنود  بواالتری  Na+K/+و Na+Ca/+نسبت حساس  هایواريته
 گیواه  در سوديم  بوه  پتاسیم نسبت  محققان هایيافته اساس بر
 عوالی  گیاهان در شوری به تحمل تعیین برای شاخصی عنوانبه

 . Summart et al., 2010) است
 مختلف سطو  آزمايش اين از آمدهدستبه نتايج اساس بر
 نسوبت  و پتاسویم  غلظوت  بور   P≤01/0) داریمعنی راث شوری
 . 1 )جودو   داشوت  نخود گیاه در برگ سديم به پتاسیم غلظت
 سطو  در نخود گیاه برگ پتاسیم غلظت میانگین مقايسه نتايج

 پتاسویم  غلظوت   شووری  افزايش باکه  داد نشان شوری مختلف
 کلیوه  در داد نشوان  آزموايش  اين نتايج . 3 )شکل يافت کاهش
  يافووت کوواهش نخووود بوورگ پتاسوویم غلظووت  شوووری و سووط

 کواهش  باعوث  متور  بور  دسوی زيمونس  9 شووری  کوه طووری به
 ازای بوه  که شد شاهد به نسبت شاخص اين در یدرصد72/59

 غلظوت  درصود 46/7 میوانگین  طوور بوه  شوری واحد هر افزايش
 بوه  مربوو   اثورات  بیشوترين  و يافوت  کاهش نخود برگ پتاسیم
 بوه  متور  بر دسی زيمنس9 به 7 از و 7 به پنج از شوری افزايش

http://ejgcst.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Archangi


 

62 

 1397نيمة اول ، 1ة، شمار9/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی اثر تنش  ؛و همکارانکی دره

 مقايسووه نتووايج همچنووین .بووود درصوود39/27 و 71/26 مقوودار
 در نخوود  گیواه  بورگ  سوديم  بوه  پتاسیم غلظت نسبت میانگین
 نسوبت   شووری  افوزايش  بوا که  داد نشان شوری مختلف سطو 
 بور  . 3 )شوکل  يافت کاهش نخود برگ سديم به پتاسیم غلظت
 سوديم  بوه  پتاسویم  غلظت نسبت یشترينب  حاصل نتايج اساس
 آزموايش  اين نتايج .بود متر بر دسی زيمنسيک شوری در برگ
 اسوت   يافته کاهش نسبت اين شوری سطو  کلیه در داد نشان

 کواهش  باعوث  متور  بور  دسوی زيمونس  9 شووری  کوه طووری به
 ازای بوه  که شد شاهد به نسبت شاخص اين در یدرصد74/90

 نسوبت  درصود 34/11 میوانگین  طوور به شوری واحد هر افزايش
 بیشوترين  و يافوت  کواهش  نخوود  برگ سديم به پتاسیم غلظت
 متور  بر دسی زيمنس3 به يک از شوری افزايش به مربو  اثرات

 .بود درصد57/49 مقدار به

 

 نخود برگ سدیم به پتاسيم غلظت نسبت و پتاسيم غلظت بر شوری مختلف سطوح اثر - 3 شکل
Fig. 3. Effect of different levels of salinity on concentration of K and K:Na of chickpea 

 

 سولو   اسومزی  فشار تنظیم در پتاسیم که اين به توجه با
 وضووعیت بهبووود خشووکی  بووه گیوواه مقاومووت افووزايش گیوواهی 

 نقوش  ريشوه  سولولی  آب روابط بهبود و سلو  غشاء نفوذپذيری
 تقسویم  و رشود  سولولی   ارهديوو  در مؤثر عنصر کلسیم و داشته
 مهوم  عنصر دو  اين و باشدمی سلولی غشاء نفوذپذيری و سلولی
 آنها جذب افزايش با هستند  گیاه نیاز مورد رمصرفپُ و ایتغذيه
 افوزايش  شووری  بوه  گیاه تحمل و کاهش سديم آورزيان اثرهای

 مهوم  تغییورات  آزمايش اين در . Black et al., 1992) يابدمی
 کواهش  و سوديم  غلظت افزايش شوری  اثر در عناصر غلظت در

 در  ,Kafi et al 2011) نتايج با که شد مشاهده پتاسیم غلظت
 کووه اسووت آن از حوواکی تحقیقووات نتووايج .دارد مطابقووت نخووود

 در شوووری توونش شوورايط در گیوواه بووه سووديم ورود افووزايش
 پتاسیم يون جايگزين سديم يون که شودمی موج  سیتوپالسم

 يوا  سوديم  مقودار  افزايش با .گردد ايجاد يونی سمیت راث و شده
 در پتاسویم  غلظوت  ريشوه   محویط  در پتاسویم  به سديم نسبت
 بوا  سوديم  رقابوت  اين بر عالوه .يابدمی کاهش گیاهی هایبافت

 فراوانوی  دلیول  )بوه  سولو   درون اتصوا   هایمحل برای پتاسیم
 غیرفعوا   جوذب  کواهش  سوب   پتاسیم  به نسبت سديم بیشتر

 بوا  واکووللی  پتاسویم  تبواد   رابطوه  ايون  در .گرددمی عنصر ناي
 سوازی ذخیوره  بورای  احتموالی  مکانیسوم  يک عنوانبه را سديم

 در . Mansour et al., 1993) کننود می ذکر واکولل در سديم
 توسوط  پتاسیم جذب از سديم يون غالبیت شوری باالی سطو 
 . Baghalian et al., 2008) اسووت نموووده جلوووگیری گیوواه

 گیاه توسط پتاسیم ذبج به لطمه باعث خا  در سديم راوانیف
 . Turan et al., 2009) شودمی

 سوطو   کوه  داد نشوان  آزموايش  اين واريانس تجزيه نتايج
 غووالف  تعووداد بوور  P≤01/0) داریمعنووی اثوور شوووری مختلووف
 . 2 )جودو   داشوت  نخوود  گیاه در دانه100وزن و دانه عملکرد
 سوطو   در نخوود  گیواه  بارور غالف تعداد میانگین مقايسه نتايج

 بوارور  غالف تعداد شوری افزايش با که داد نشان شوری مختلف
 بیشوترين   نتوايج  اسواس  بور  . 4 )شکل يافت کاهش نخود گیاه
 تعداد کمترين و متر بر دسی زيمنسيک شوری در غالف تعداد
 نتوايج  اين اساس بر .بود متر بر دسی زيمنس9 شوری در غالف

  يافووت کوواهش نخووود غووالف تعووداد شوووری سووطو  لیووهک در
 کواهش  باعوث  متور  بور  دسوی زيمونس  9 شووری  کوه طووری به
 ازای بوه  که شد شاهد به نسبت شاخص اين در یدرصد33/33

 کواهش  درصود 16/4 میوانگین  طوور بوه  شوری واحد هر افزايش
دسوی  9 به 7 از شوری افزايش به مربو  اثرات بیشترين و يافت

 .بود درصد21/21 مقدار به متر بر زيمنس
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  نخود در بوته هر در عملکرد اجزای و عملکرد مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -2 جدول
Table 2. Analysis of variance (MS) for yield and yield components per plant in chickpea 

 

 MS مربعات ميانگين

 کل خشک وزن
Total dry weight 

 دانه100وزن
100 grain weight 

 دانه عملکرد
Grain yield 

 غالف تعداد
Pod No. 

 آزادی درجه

df 
 تغيير منابع 

S.O.V 
0.72 ns 0.94 ns 0.099 ns 1.40 ns 3   بلو Block 

13.25** 87.23** 5.59  **  28.30  Salinity شوری 4  **

 Error خطا  12 2.56 0.082 1.40 0.41

 .C.V )درصد  تغییرات ضري   9.26 7.13 5.39 7.16

                        ns  * درصديک ودرصد 5 احتما  سطح در دارمعنی و دارغیرمعنیترتی  : به** و 
                             ns,* and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 

 
 گیواه  بوته در دانه عملکرد میانگین مقايسه ايجنت همچنین

 شووری  افوزايش  باکه  داد نشان شوری مختلف سطو  در نخود
 بر . 4 )شکل يافت کاهش نخود گیاه بوته در دانه عملکرد مقدار
 در نخوود  بوتوه  در دانوه  عملکورد  مقودار  بیشترين  نتايج اساس
 نوه دا عملکورد  مقودار  کمترين و متر بر دسی زيمنسيک شوری

 در نتوايج  ايون  اسواس  بور  .بود متر بر دسی زيمنس9 شوری در
 افوزايش  اگرچوه  .يافوت  کاهش دانه عملکرد شوری سطو  کلیه

 در انودکی  کواهش  باعث متر بر دسی زيمنس7 تا يک از شوری
 باعوث  متر بر دسی زيمنس9 شوری ولی  شد نخود دانه عملکرد
 کوه  شد دشاه به نسبت دانه عملکرد در یدرصد83/59 کاهش

 درصود 47/7 میوانگین  طوور بوه  شوری واحد هر افزايش ازای به
 بوه  مربوو   اثورات  بیشوترين  و يافوت  کاهش نخود دانه عملکرد
 مقوودار بووه متوور بوور دسووی زيموونس9 بووه 7 از شوووری افووزايش

 گیواه  دانوه 100وزن میوانگین  مقايسوه  نتوايج  .بود درصد49/50

 شووری  ايشافوز  باکه  داد نشان شوری مختلف سطو  در نخود
 افوزايش  اثور  بررسی . 5 )شکل يافت کاهش نخود دانه100وزن

 شاخص اين کاهش دهندهنشان نیز نخود دانه100وزن بر شوری
 دانوه 100وزن مقودار  بیشوترين  کوه طوریبه  است شوری اثر در

 در مقودار  کمتورين  و متور  بر دسی زيمنسيک شوری در نخود
 کلیوه  در نتوايج  ينا اساس بر .بود متر بر دسی زيمنس9 شوری
 آن بیوانگر  نتايج .يافت کاهش نخود دانه100وزن شوری سطو 

 کواهش  باعوث  آزموايش  اين در شوری سطح بیشترين که ستا
 ازای به که شد شاهد به نسبت دانه100وزن در یدرصد44/44

 درصوود55/5 میووانگین طوووربووه شوووری واحوود هوور افووزايش
 بوه  مربوو   تاثورا  بیشوترين  و يافت کاهش نخود دانه100وزن

 مقوودار بووه متوور بوور دسووی زيموونس9 بووه 7 از شوووری افووزايش
 .بود درصد64/25

 

  
 نخود در بوته هر در دانه عملکرد و بارور تعدادغالف بر شوری مختلف سطوح اثر -4 شکل

Fig. 4. Effect of different levels of salinity on pod No. and grain yield per plant of chickpea 

 
 شوری تنش  Sadikia & Rabihb 2001) گزارش بر بنا

 موورد  نخوود  ژنوتیوپ  نووع  ششِ غالف و گل تعداد کاهش باعث
دانوه  وزن و تعداد کاهش و کاهش اين اصلی دلیل .شد آزمايش

 متابولیسوم  و نیتوروژن  متابولیسوم  فتوسونتز   در کواهش  نیز ها
 نتوايج  .اسوت  شوده  گوزارش  شووری  تونش  شورايط  تحت کربن

 سوطو   افوزايش  بوا  کوه  دهدمی نشان عدس در ديگری عهمطال
 داریمعنوی  بسویار  طوور بوه  عملکورد  اجوزای  و عملکورد  شوری 
 مطالعووات در . Bandeoglu et al., 2004) يافووت کوواهش

(2001 Mengel & Kirkby  عوامل که است شده گزارش نیز 
 گول   تعوداد  کواهش  باعث شوری تنش تحت ايجادشده مختلف
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 در و سالم بذور تولید و بارورشده هایتخمک دادتع غالف  تعداد
 کواهش  نهايوت  در و دانه1000وزن و غالف در دانه تعداد نتیجه

  ,Francois et al 1994) تحقیقوات  نتوايج  .است شده عملکرد

 از گنود   دانوه  عملکورد  بور  شووری  تأثیر بیشترين که داد نشان
یمو  دانه1000وزن کاهش .است دانه1000وزن در تغییر طريق
 تحوت  تیمارهوای  در دانوه  نرشود پُ طوو   کواهش  علت به تواند

 کواهش  علوت  به همچنین و  Francois et al., 1994) شوری
 همچنوین  . Grieve et al., 1992) باشود  گیواهی  موواد  سنتز
 با مقابله جهت هاريشه به فتوسنتزی مواد اختصاص مسیر تغییر
 هوا انوه د خشک وزن کاهش بر ديگری دلیل تواندمی نیز شوری
 و تونش  اعموا   زمان به ها دانه وزن بر شوری تنش تأثیر .باشد

 اعموا   کوه طووری بوه  دارد  بستگی رشد محیط در نمک غلظت
 دوره شودن  کوتواه  علوت  بوه  گیواه   نموو  اولیوه  مراحل در تنش

موی  سونبله  هور  در وزن کواهش  بر بیشتری تأثیر دانه  رشدنپُ
 . Grieve et al., 1992) گذارد

 سوطو   کوه  داد نشوان  آزموايش  اين واريانس يهتجز نتايج
 کول  خشوک  وزن بور   P≤01/0) داریمعنوی  اثر شوری مختلف

 خشک وزن میانگین مقايسه نتايج . 2 )جدو  داشت نخود گیاه
 افوزايش  بوا  کوه  داد نشوان  شووری  مختلف سطو  در نخود کل

 نتوايج  بررسوی  . 5 )شوکل  يافوت  کاهش کل خشک وزن شوری
 باعوث  متر  بر دسی زيمنس9) شوری حسط بیشترين داد نشان

 شواهد  بوه  نسبت نخود کل خشک وزن در درصد34/39 کاهش
 باعوث  متور  بور  دسوی زيمونس  5 توا  يوک  از شوری افزايش .شد

 کواهش  باعوث  متر بر دسی زيمنس7 شوری ولی ناچیز  کاهش
 نتوايج  ايون  .شد کل خشک وزن در  درصد76/21) توجهیقابل

 طوور بوه  شووری  واحود  هور  افوزايش  ازای به که ستا آن بیانگر
 و يافوت  کواهش  نخوود  کول  خشوک  وزن درصود 92/4 میانگین
 دسی زيمنس7 به 5 از شوری افزايش به مربو  اثرات بیشترين

 سوطح  کواهش  رسدمی نظربه .بود درصد76/21 مقدار به متر بر

 شوری شنت .باشد شوری اثر در رشد کاهش داليل از يکی برگ
 موواده  تجموع  مودت  کواهش  و ولیسول  تکثیور  کاهش طريق از

 در و بوتوه  ارتفواع  و شوده  هووا میوانگره  شدنکوتاه باعث خشک
 کاهش .ددهمی کاهش را هوايی اندا  و برگ خشک وزن نتیجه
 کواهش  فتوسونتزکننده   سطح کاهش دلیل به  کل خشک وزن
ذخیره موواد انتقا  کاهش و برگ فتوسنتزی فعوا  مودت طو 
 هووایانوودا  سووطح .باشوودمووی وايیهوو انوودا  بووه ريشووه از ای

 هاگرب از تعدادی مرگ اثر بر شوری تنش اثر در فتوسنتزکننده
 نیوز  باقیمانده هایبرگ فتوسنتز راندمان و يابدمی کاهش بسیار

 تونش  اثور  در تولیدشوده  کول  بیوماس نتیجه در .باشدینم دازي
 علوت  بوه  را گیاهوان  تووده زيست  شوری .يابدمی کاهش شوری
 يوونی  تعواد   عود   يوا  سومی  هایيون اثر آب  تانسیلپ کاهش
 بوا  آزموايش  ايون  نتوايج  . Neumann, 1997) دهود می کاهش
 بررسوی  بوا  آنهوا  .دارد همخوانی  Gama et al, (2007)گزارش
 شووری  تونش  به معمولی لوبیای ارقا  فیزيولوژيکی هایواکنش
گیاهچوه  کول  خشک وزن شوری تنش تحت که نمودند گزارش

 کول  خشوک  وزن در کواهش  ايون  کوه  يابدمی کاهش الوبی های
 رشود  شديد هایمحدوديت دهندهنشان شوری تنش تحت لوبیا
 مختلوف  سوطو   ردندگزارش ک Zibai et al, (2012) .باشدمی

 سوطح  در را گلرنوگ  بورگ   و )سواقه  هووايی  انودا   وزن شوری
 خشوک  وزن میوانگین  و داد قورار  تأثیر تحت درصديک احتما 
  يافووت داریمعنووی کوواهش شوووری افووزايش بووا یهووواي انوودا 

 بر دسی زيمنس24 و 16  8 شوری سطو  کاربرد با کهطوریبه
 درصود 57 و 31  10ترتیو   بوه  برگ خشک وزن میانگین متر 

 کاهش شوری سطو  اين در و داد نشان کاهش شاهد به نسبت
 شواهد  به نسبت درصد51 و 40  14ترتی  به ساقه خشک وزن
 به تواندمی شوری نتیجه در هوايی اندا  خشک وزن کاهش .بود

 .شود داده نسبت هابرگ کوچکتر سطح و برگ کمتر تعداد

 

 
 نخود در کل خشک وزن و دانه100وزن بر شوری مختلف سطوح اثر -5 شکل

Fig. 5. Effect of different levels of salinity on 100 grain weight and total dry weight of chickpea 
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 گيرینتيجه

 ارتفواع  بر منفی تأثیر طريق از شوری تنش مطالعه اين در
 غلظوت  نسوبت  و پتاسویم  غلظوت  برگ  سطح برگ  تعداد بوته 

 کواهش  موج  گیاه در سديم غلظت افزايش و سديم به پتاسیم
 عملکورد  اجوزای  و عملکرد و گرديد نخود در خشک ماده تجمع
 آزموايش  ايون  در شوری سطو  کلیه اگرچه .داد کاهش را نخود

 آزموايش  ايون  در ولوی   داشوت  توأثیر  شدهگیریاندازه صفات بر

 بور  .بوود  dSm 7-1 شووری  در نخوود  بور  شوری اثرات بیشترين
 dSm 5-1 شووری  توا  نخوود  آزاد رقوم   آزمايش اين نتايج اساس

 کشت محدوديت و نداد نشان شوری به نسبت زيادی حساسیت
 بسیاری  بیشتر شوریدر شرايط  ماين رق کشت درصورت .ندارد

يابود و لوذا   موی  کواهش   عملکورد  در مؤثر یرشد خصوصیات از
 ويوژه  موديريت  اعما   عملکرد شديد کاهش از جلوگیری جهت
 .باشدمی   ضروریشور مناطق
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Introduction  

One of the important abiotic stresses is salinity, with adverse effects on yield and product quality. 
Salinity damages to plants through ionic and osmotic stress are reflected in loss of water content, specific 
toxicity effect of ions, and disruption in nutrients uptake. Soil salinity can be raised by irrigation, 
inappropriate drainage, sea advancement to coastal regions and accumulation of salts in desert and semi-
desert regions. Salinity is a limiting factor for plant growth because it limits the feeding of the plants by 
reduction the uptake of P, K, nitrate and Ca and increasing inter-cellular ion concentration and osmotic 
stress. In addition to its adverse impacts on the yield and yield components of crops, salinity affects most 
processes involved in the growth and development of the plants too.  
 
Materials & Methods 

 The present study was conducted in research greenhouse of Department of Agriculture, Birjand 
University on the basis of a Randomized Complete Block Design with four replications. The soil salinity 
treatments included five levels of 1, 3, 5, 7 and 9 dSm-1. Soil texture was loam-sandy with the pH of 8.09 and 
EC of 1 dSm-1. The irrigation water was filtered with EC<350 μScm-1. The salinity was applied in 
accordance with soil saturation moisture percentage and field capacity moisture percentage. NaCl was used 
as the source of salinity. Irrigation was applied by daily weighing of pots in terms of field capacity moisture 
percentage. In flowering before yellowing of chickpea pods, number of leaves, leaf area and the 
concentration of sodium and potassium were measured. After full yellowing of the plants, pod number, grain 
yield, 100 grain weight and total dry weight per plant was recorded. 
 
Results & Discussion  

It was found that salinity level significantly influenced all measured traits. Salinity adversely affected 
plant height, number of leaves and leaf area, so that the highest level of salinity resulted in 22.4% plant 
height, 15.8% number of leaves and 58.4% leaf area per plant. The salinity by reducing the water-absorbent, 
creates an imbalance in nutrient uptake and toxic effects of some ions and causes changes in the metabolism 
of plants and reduces their growth. Reduction in the number of leaves and leaf area, which in fact have been 
a reduction in the photosynthesis area can be one of the factors that reduce the dry weight of plants. Under 
salinity stress, the plants reduce their leaf area to counteract the stress and results in greater thickness of the 
leaves, the accumulation of more chloroplast per unit leaf area and increase in leaf chlorophyll content. 
Salinity enhanced the concentration of sodium, reduced concentration of potassium and concentration K:Na 
in chickpea. It was revealed that the increase in salinity level from 1 to 9 dS m-1 increased the concentration 
of sodium 76.75% and reduced concentration of potassium to 59.7%. Rising the entry of sodium into plant 
under salinity conditions cause cytoplasm to be replaced with potassium ions and ion toxicity effect. By 
increasing the amount of sodium or sodium ratio to potassium in root environment, the concentration of 
potassium in plant tissues was reduced. Also, the highest salinity levels as compared to control reduced pod 
number by 33.33%, grain yield by 59.83%, 100 grain weight by 44.44% and by 39.34% total dry weight per 
plant. Shoot dry weight loss as a result of salinity can be attributed less number of leaves and smaller leaves. 
One effect of salinity on grain yield is changing 1000-grain weight. Lower 1000-grain weight cane be 
associated with shorter grain filling period in salinity treatments and also with lower synthesis of assimilates. 
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On the other hand, the change in the pathway of assimilate partitioning to roots for counteracting the salinity 
can be another reason for lower dry weight of the grains. 
 
 
Conclusion  

The effect of different levels of salinity on the measured traits showed that salinity had negative impacts 
on morphological traits, plant height, number of leaves, leaf area, potassium concentration and concentration 
ratio of potassium to sodium. Sodium concentration in plants reduced dry matter accumulation in chickpea 
and grain yield. Application of these levels of salinity indicated that peas are moderately sensitive plants to 
salinity, particularly salinity stress level of >7 dS m-1. 
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