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 چكیذُ

ایي آسهایص بِ هٌظَر بزرسی اثز اضعِ گاها ٍ ًوک جْت بذست آٍردى افشایص جَاًِ سًی ٍ کالَس سایی در گیاُ جَ رقن آراهیز اًجام 

(  2، 12، 22ٍ  32) غلظت ًوک  4با  MSگزی در هحیط کطت ( 125، 252ٍ  375)دس  3بذرّای رسیذُ ٍ سالن پس اس پزتَ دّی با . ضذ

طَل ریطِ چِ . گزی کوتزیي درصذ جَاًِ سًی را ًطاى داد 375هیل هَس با گاها  22ًتایج ًطاى داد کِ تیوار ًوک . هیلی هَس کطت ضذ

ٍسى داًِ در . گزی در توام غلظت ّای ضَری ریطِ چِ تطكیل ًطذ 375ٍ  252در توام تیوارّای ضَری با اضعِ گاها کاّص داضت ٍ در 

 .ٍسى تز ٍ خطک ٍ اًذاسُ کالَس با افشایص غلظت ًوک ٍ اضعِ کاّص داضت. ت ّای ًوک ًسبت بِ ضاّذ تغییز هعٌی داری ًذاضتغلظ

 .اضعِ گاها، ضَری، درصذ جَاًِ سًی، درصذ کالَس سایی: کلیذیٍاصگاى 

 

 هقذهِ

کِ قبثلیت ًگْذاری آة در آى سيبد ثبؽذ  در خبک حبصلخیش ؽزايظ آة ٍ َّايی هغبػذ، جَ يکی اس عبسگبرتزيي غالت اعت کِ در

جَ ثؼلت هقبٍهتؼ در هقبثل ًبعبسگبری ّبی هحیغی ٍ ًیش ثِ . ؽَد ثبؽذ تَلیذ هی 8تب  7آًْب ثیي   pHّوچٌیي در خبک ّبيی کِ  ٍ

هٌبثغ آة ٍ هحذٍديت  (.2002هبًٍظ، ) عجت ًیبس کوتز ثِ رعَثت ٍ تغبثق ثب هحیظ کؾت، در ثغیبری اس ًقبط جْبى کؾت هی ؽَد

هی تَاى در يک ًگبُ . خبک ثؾز را ًب گشيز عبختِ ثزای رعیذى ثِ تَلیذ ثیؾتز ٍ کیفی تز هحصَالت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعت

(. 2003لی ٍ ّوکبراى، )گزٍُ کبرثزدّبی کؾبٍرسی ٍ غیز کؾبٍرسی دعتِ ثٌذی کزد  2کلی کبرثزدّبی هتٌَع داًؼ ّغتِ ّبی را در 

کبّؼ قیوت توبم ؽذُ ٍ افشايؼ درآهذ  ٬ّغتِ ای در ثخؼ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی هی تَاًذ ػبهل افشايؼ تَلیذ  اعتفبدُ اس داًؼ

کؾبٍرساى ثبؽذ، ضوي ايٌکِ ثذرّبيی کِ ثب اعتفبدُ اس داًؼ ّغتِ ای تَلیذ هی ؽًَذ هقبٍهت ثباليی در هقبثل تغییزات جَی دارًذ کِ 

ؽَری خبک ثِ رٍػ ّبی هتؼذد در . يي اهز هی تَاًذ ثِ ػٌَاى يک هشيت ثشرگ تلقی ؽَدثب تَجِ ثِ ؽزايظ آة ٍ َّايی کؾَر ا

 ثزخی تَعظ هغوَهیت ايجبد ٬اس هْوتزيي آثبر ؽَری هی تَاى ثِ کبّؼ آة قبثل اعتفبدُ گیبُ. ػولکزد هحصَل اثز هی گذارد

ّذف (. 2003آًبًَهَط، (ًوَد  اؽبرُ هحصَل یفیتک ٍ رؽذ کبّؼ ٬ای تغذيِ ٌّجبری ّبی ًب ٬گیبُ در اًذک فؼبلیت ٬عوی يًَْبی

 .اس ايي آسهبيؼ ارسيبثی جَاًِ سًی ثذرگیبُ جَ رقن آراهیز ًغجت ثِ اؽؼِ گبهب ٍ تٌؼ ؽَری اًجبم ؽذ

 

 

 ّا هَاد ٍ رٍش
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قزار دادُ ؽذ ٍ  عبًتی هتز 14×1885ثذرّبی عبلن جَ رقن آراهیز اس هزکش تحقیقبت جْبد کؾبٍرسی تْیِ ٍ در کیغِ ّبيی در اثؼبد   

 375ٍ 250، 125رّبی دصی اتوی ايزاى ثب اس ًَع گبهب کٌؼ دسيوتزی اعتبًذارد ثبًَيِ عبسهبى اًز 60عپظ ثب اعتفبدُ اس چؾوِ کجبلت  

درصذ ضذ ػفًَی ٍ ثؼذ اس گذؽت سهبى السم ثب آة  70ثبًیِ ثب الکل   90اس پیؼ تیوبر ثذرّب را ثِ هذت پظ  .گزی پزتَدّی ؽذًذ

قغزُ هبيغ  3تب  2درصذ قزار گزفتِ ٍ در ايي هذت ثِ هیشاى  50دقیقِ در آة صاٍل  45ؽتؾَ دادُ ؽذُ ٍ ثؼذ اس آى ثِ هذت  هقغز

هیلی (  0، 10، 20ٍ 30)ثب غلظت ّبی   Msثؼذ اس هزاحل ضذ ػفًَی ثذرّب در هحیظ کؾت . ظزفؾَيی ثِ هحلَل افشٍدُ گزديذ

ثؼذ اس  ٬درجِ عبًتی گزاد قزار گزفتِ 25ؼ کؾت دادُ ؽذُ ٍ در اًکَثبتَر ثب دهبی تکزار در پتزی دي 3در   NaClهَط ًوک 

 .هحبعجِ گزديذ 1رٍس درصذ جَاًِ سًی ثب اعتفبدُ اس فزهَل  6گذؽت 

= درصذ جَاًِ سًی :  1فزهَل   

 4پظ اس . ی هختلف اًذاسُ گیزی گزديذ ٍسى تز داًِ درتیوبر ّب ٬عَل عبقِ چِ ٬صفبتی ًظیز عَل ريؾِ چِ رٍس 8ثؼذ اس گذؽت 

رٍس در  3کبلَط ّبی جذا ؽذُ ثِ هذت . ٍسى تز هحبعجِ گزديذ ٬اًذاسُ کبلَط ٬( قذرت القبی کبلَط) در صذ کبلَط سايی  ٬ّفتِ 

 .قزار گزفتِ تب خؾک ؽًَذ ٍ ثؼذ اس سهبى السم ٍسى خؾک کبلَط ّب هحبعجِ گزديذ 68 2آٍى ثب دهبی 
 

 

 ًتایج ٍ بحث

اؽؼِ گبهب هتؼلق ثِ . اعبعی تزيي ٍاکٌؼ گیبّبى ثِ تٌؼ ّبی اعوشی هبًٌذ خؾکی ٍ ؽَری تٌظین اعوَلیت ّبی عبسگبر هی ثبؽذ

ايي راديکبل . تبثؼ ّبی يًَیشُ کٌٌذُ هی ثبؽذ ٍ ثزخَرد آى ثب ثبفت ّبی سًذُ هَجت تَلیذ راديکبل ّبی آساد در علَل هی گزدد

علَل ّب جْت هقبثلِ ثب اثزات هخزة آًْب اس عزيق آًشيوْبی . یت ٍ يب تغییز در تزکیجبت هْن علَلی هی ؽًَذّبی آساد هَجت آع

 (.2005گیزدّبر ٍ ّوکبراى، ) تجشيِ کٌٌذُ ٍارد ػول هی ؽًَذ

گزی  125ز ٍ تبثیز هتقبثل اؽؼِ گبهب ٍ غلظت ّبی ًوک هیلی هَط ثز درصذ جَاًِ سًی ايي اعت کِ ثبػث هی ؽًَذ اؽؼِ گبهب صف

هیلی هَط کوتزيي درصذ  30گزی در غلظت ًوک  375در توبم غلظت ّبی ًوک هیلی هَط ثیؾتزيي درصذ جَاًِ سًی ٍ گبهب 

اثز (. 1ًوَدار )آًبلیش دادُ ّب ًؾبى دٌّذُ ايي اعت کِ ثیي اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد . جَاًِ سًی را داؽتِ اًذ

ت ّبی ًوک هیلی هَط حبکی اس آى اعت کِ ثیؾتزيي عَل جَاًِ سًی هزثَط ثِ گبهب صفز غلظت ًوک صفز ٍ اؽؼِ گبهب ٍ غلظ

آًبلیش دادُ ّب ثیبًگز ايي اعت کِ ثیي غلظت ًوک هیلی هَط ٍ . ط اعتهیلی هَ 20گزی ٍ غلظت ًوک  375کوتزيي هزثَط ثِ گبهب 

تبثیز اؽؼِ گبم ٍ غلظت ًوک حبکی اس آى اعت کِ ثب افشايؼ غلظت ًوک ثِ (. 2ًوَدار )اؽؼِ گبهب اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد 

کِ ثیي غلظت ًوک هیلی هَط ٍ اؽؼِ گبهب  آًبلیش دادُ ّب ًؾبى دٌّذُ ايي اعت. ّوزاُ اؽؼِ گبهب ثبػث کبّؼ ريؾِ سايی هی ؽَد

تبثیز اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری ثز ٍسى داًِ ًؾبى دٌّذُ ايي اعت کِ ٍسى داًِ در اؽؼِ گبهب ٍ (. 3ًوَدار )اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد 

ثب افشايؼ غلظت  اثز اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری ثز درصذ کبلَط سايی ثیبًگز ايي اعت کِ(. 4ًوَدار ) ؽَری اختالف هؼٌی داری ًذارد 

آًبلیش دادُ ّب داللت ثز ايي دارد کِ ثیي اؽؼِ گبهب ٍ غلظتْبی ًوک اختالف هؼٌی داری .ًوک درصذ کبلَط سايی کبّؼ پیذا کزد

اثز اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری ثز اًذاسُ کبلَط ًؾبى دٌّذُ ايي اعت کِ ثب افشايؼ هیشاى ًوک ٍ اؽؼِ گبهب عَل (. 5ًوَدار )ٍجَد دارد 

(. 6ًوَدار)آًبلیش دادُ ّب حبکی اس آى اعت کِ ثیي اؽؼِ گبهب ٍ غلظت ًوک اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذارد . ّؼ هی يبثذکبلَط کب

اثز اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری ثز ٍسى تز کبلَط ايي اعت کِ ثب ثِ افشايؼ هیشاى ًوک ٍ اؽؼِ گبهب اس ٍسى تز کبلَط کبعتِ ؽذُ ثِ عَری کِ 
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(. 7ًوَدار )ب صفز در غلظت ًوک صفز اعت ٍ ثیي اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد ثیؾتزيي ٍسى تز هزثَط ثِ گبه

هب عجت کبّؼ ٍسى خؾک أتبثیز اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری ثز ٍسى خؾک کبلَط ثیبًگز ايي اعت کِ ثب افشايؼ اؽؼِ گبهب ٍ ؽَری تَ

در کل اؽؼِ گبهب (. 8ًوَدار )تالف هؼٌی داری ٍجَد دارد ثیي اؽؼِ گبهب ٍ غلظت ّبی هختلف ًوک هیلی هَط اخ. کبلَط هی ؽَد

ٍسى تز ٍ ٍسى خؾک کبلَط هی  ٬گزی دارای ثبالتزيي هیشاى در غلظت ّبی هختلف ًوک هیلی هَط در درصذ کبلَط سايی  125

 .ثبؽذ
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Abstract 

 

To test the effect of gamma radiation and salt to obtain an increase in germination and plant 

regeneration of callus was Ramyr barley varieties. Mature and healthy seeds after radiotherapy with 

3 doses (125, 250 and 375) Gray salt concentration in MS medium with 4 (0, 10, 20 and 30) mm 

mouse was killed. Results showed that mice treated with gamma Salt Mill 20 with 375 Gary 

showed the lowest germination. Results showed that mice treated with gamma Salt Mill 20 with 

375 Gary showed the lowest germination. Root length was reduced in all salinity treatments with 

gamma rays and Gary at 250 and 375 in all concentrations of salt was not root. Grain weight in salt 

concentrations than the controls did not change significantly. Fresh and dry weight of callus size 

decreased with increasing salt concentration and radiation.
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