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 چکیذُ

 بِ ٍ سذین کلریذ ًوک از ًاضی( هَالر هیلی105 155ٍ ، 05 صفر،) هختلف ّای پتاًسیل اثرات بررسی هٌظَر بِ آزهایص ایي

 آزهایص اجرای از ّذف. گردیذ اًجام(تایفَى ٍ طبسی ،kf ّیرهٌذ،) گٌذم ارقام گیاّچِ ٍرضذ زًی جَاًِ بر ضَری تٌص عٌَاى

 فاکتَریل صَرت بِ آزهایص .بَد ضَری تٌص دررقن هقاٍم ضٌاسایی ٍ  گٌذم ارقام ّای گیاّچِ رضذ ٍ زًی جَاًِ قذرت قایسِه

 جریِت. گردیذ اجرا آزهایطگاُ هحیط در تکرار سِ با ٍ هتر ساًتی 7 قطر بِ ّای دیص پتری در تصادفی کاهال طرح قالب در ٍ

 چِ، ساقِ، ٍزى خطک چِ ریطِ خطک ٍزى چِ، ساقِ ، طَلچِ ریطِ طَل بر اسوسی یلپتاًس سطَح اثر کِ داد ًطاى ٍاریاًس

 کاّصضذُ   گیری اًذازُ پاراهترّای اسوسی پتاتسل ضذت افسایص با کِ طَری بِ بَد، دار هعٌی کل بیَهاس ٍ چِ ریطِ تعذاد

هقایسِ ٍ  ّا دادُ حلیلت ٍ تجسیِ از .ضذ هطاّذُ داری هعٌی اختالف ضَری تٌص برابر در دّی پاسخ ًحَُ ًظر از ارقام بیي .یافتٌذ

 تر هقاٍم ضَری تٌص برابر دراٍلیِ گیاّچِ  رضذ ٍ زًی جَاًِ هرحلِ در دیگر ارقام با هقایسِ در  را ّیرهٌذ رقن تَاى هی هیاًگیي

 .داًست

 ، ّیرهٌذ، جَاًِ زًی، تٌص ضَری(Triticum aestivum L.)گٌذم :ٍاشگاى کلیذی

 

 ِهقذه

غلظت ًوک ّا دس هحلَل خاک یا دس آب آتیاسی، اص کْي تشیي هشکالت کشاٍسصی ٍ هحیط صیؼت تشواس هی  افضایش

ػوذُ تشیي غزایی هشدم دًیاػت کِ تحت تأثیش شَسی خاک قشاس  گٌذمتا تَخِ تِ ایٌکِ . (1381فشتَدی ٍ ّوکاساى،)سٍد

 آى دس کِ سشذ اص ای هشحلِ (.1383سخثی ٍ پَػتیٌی، )داسد، لزا تْیَد هقاٍهت تِ شَسی دس آى شایاى تَخِ تیشتشی اػت 

 سشذ دٍسُ دس پٌثِ ٍ خَ قٌذ، گیاّاى چغٌذس ، هثال تشای.  گیشد قشاس تَخِ هَسد تایؼتی ًیض شَد گیشی هی اًذاصُ تحول هیضاى

 شَسی تِ اعحؼ آًْا ای هشاحل گیاّچِ اتتذای یا ٍ صًی خَاًِ دٍسُ ٍلی ّؼتٌذ، شَسی تٌش هتحول تِ گلذّی ٍ سٍیشی

قشتاًی ٍ )تاشذ  هی تشخَسداس صیادی تؼیاس اص اّویت کِ اػت گٌذم ًوَ ٍ سشذ هشحلِ اٍلیي صًی خَاًِ. تاشذ هی

 کِ اػت هؼٌی تذاى ایي. یاتذ کاّش هی گیاُ ػي افضایش تا ًاى ٍ دٍسٍم ّای گٌذم دس تِ شَسی حؼاػیت .(1386ّوکاساى،

تحقیقات ًشاى  .(1383،قَاهی ٍ ّوکاساى) تاشذ هی کٌٌذُ تؼییي شَسی تِ تحول دس سشذ سٍیشی اٍایل ٍ صًی خَاًِ هشاحل

هطالؼِ اثشات  .هی دّذ کِ دس ػطَح هختلف تٌش شَسی دسطذ خَاًِ صًی ٍ ًؼثت سیشِ چِ تِ ػاقِ چِ کاّش هی یاتذ

خض ّای هختلف سقن گٌذم ًاى ًشاى داد تا افضایش ػطح شَسی دس هحثط کشت، شا 33تش خَاًِ صًی تزس  NACLًوک 

ّذف اص ایي پظٍّش، تشسػی هیضاى تحول تِ  .(1383سخثی ٍ پَػتیٌی، ).خَاًِ صًی تا شذت تیشتشی تحت تاثیش قشاس گشفت

 .تَد دس هشحلِ گیاّچِ  شَسی دس تؼذادی اص اسقام گٌذم
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 هَاد ٍ رٍش ّا

 اثش تؼییي هٌظَس تِ. گشفت اًدام شاىتْ شاّذ داًشگاُ کشاٍسصی ػلَم داًشکذُ آصهایشگاُ دس 1388 ػال دس حاضش تحقیق

 آصهایش ایي دس. شذ اػتفادُ تکشاس ػِ تا تظادفی کاهالً پایِ طشح قالة دس فاکتَسیل آصهایش ًظش هَسد اسقام تش شَسی ػطَح

 اػوال گیاّچِ هشحلِ دس کِ شَسی هختلف ػطَح. شذ اػت اػتفادُ تایفَى طثؼی، ،KF ّیشهٌذ، ّای ًام تِ گٌذم سقن 4 اص

 اص ّا غلظت ایي تْیِ تشای کِ NaCl هَالس هیلی 153، 133، 53 ،(شَسی تذٍى) شاّذ ّای غلظت اص تَدى ػثاست ذًذش

 اتاًَل ٍ دسطذ ًین ٍ یک  ػذین ّیپَکلشیذ اص هطالؼِ هَسد اسقام تزٍس ػفًَی ضذ هٌظَس تِ .شذ اػتفادُ خالض ػذین کلشیذ

 ػفًَی ضذ هَاد اص اثشی ّیچ تا شذًذ دادُ شؼتشَ هقطش آب تا تزٍس تًْای دس. شذ اػتفادُ دقیقِ یک هذت تِ دسطذ 96

 ػذین ّیپَکلشیذ ٍ اتاًَل تا قثال کِ( هتش ػاًتی 7 قطش تِ )ّایی پتشی داخل دس تزس 13 تؼذاد. ًواًذ تاقی آًْا سٍی تش کٌٌذُ

 صًی، خَاًِ دسطذ قثیل اص ختلفه پاساهتشّای کشت صهاى اص سٍص 13 اص تؼذ. شذًذ کشت طافی کاغز سٍی سا شذُ ضذفًَی

ػاقِ چِ تِ طَل  طَل ًؼیت ٍ چِ سیشِ تؼذاد ، چِ ػاقِ ، ٍصى خشکچِ سیشِ خشک ٍصى چِ، ػاقِ، طَل چِ سیشِ طَل

 . گشدیذ ثثت ٍ گیشی اًذاصُ ػالن ّای گیاّچٍِ  صدُ خَاًِ تزٍس سٍی صهیٌی تِ َّایی اًذام خشک ٍصى ٍ سیشِ چِ

 خَاًِ صًی     فشهَل دسطذ. 1شواسُ فشهَل

 PG  صًی، خَاًِ دسطذNi  سٍص تا صدُ خَاًِ تزٍس تؼذاد i،ام N تزٍس کل تؼذاد 

 هقایؼِ. تَد Excelسػن ًوَداس تا ًشم افضاس . اػتفادُ شذ SPSS ٍ MSTATC افضاس ًشم اص اػتفادُ تا آهاسی هحاػثات اًدام

 .شذ اًدام% 5 ػطح دس ٍ داًکي ای داهٌِ چٌذ آصهَى اص اػتفادُ تا ّا هیاًگیي

 

 ًتایج ٍ بحث

 سیشِ طَل دسطذ خَاًِ صًی،) اسقام گٌذم هَسد هطالؼِ اص ًظش هَلفِ ای هَسد تشسػی کِ هی دّذ ًشاى ٍاسیاًغ تدضیِ خذٍل

هؼٌی ) داس هؼٌی تؼیاس تفاٍتْای تا یکذیگش (کل تیَهاع چِ، ٍ ػاقِ ٍصى خشک چِ، سیشِ ٍصى خشک ،چِ، طَل ػاقِ چِ

ّیچ اختالف چِ دس تیي اسقام داشتٌذ، ایي دس حالی اػت کِ دس هیاًگیي تؼذاد سیشِ ( خطا یک دسطذداس دس ػطح احتوال 

  فاکتَسیل آصهایش ٍاسیاًغ تدضیِ .ًذاشت صًی خَاًِ دسطذ تاثیشی تش شَسیػطَح هختلف . ٍخَد ًذاشتداسی سا ؼٌی ه

اسقام  داسی هیاى هؼٌی تؼیاس تفاٍت کِ داد ًشاى شَسی هختلف تحت تیواسّای گٌذم هختلف پظٍّش ّای هشاتِ اسقام

، 53، 3)شَسی هختلف تیواسّای هیاى ّوچٌیي ٍ شَسی تِ تحول ًظش اص هختلف (هاَّتی، سٍشي، کَیش، کاسچیا، چیٌی تْاسُ)

ػشػت خَاًِ صًی، طَل دسطذ خَاًِ صًی، )صًی  خَاًِ هشحلِ دس (هیلی هَالس 453، 433، 353، 333، 253، 233، 153، 133

 تش شَسی ٍ سقن هتقاتل اثش(. 1386، قَاهی ٍ ّوکاساى)داسد ٍخَد( سیشِ چِ، طَل ػاقِ چِ، طَل گیاُ، ٍصى تش، ٍصى خشک

ایي تَد،  داس دسطذ هؼٌی پٌح ػطح دس کل تیَهاع ٍ چِ، طَل ػاقِ چِ خشک ػاقِ ٍصى چِ، ٍصى خشک سیشِ طفات

 تا ًتایح ایي .سقن هؼٌی داسی خاطی سا ًشاى ًذادًذ َسد ًظش دس اثش هتقاتل تیي شَسی ٍدسحالی ایؼت کِ دیگش هَلفِ ّای ه

دسطذ خَاًِ صًی حاکی اص آى  (1شکل ) هقایؼِ هیاًگیي .هطاتقت داشت چِ سیشِ ٍ چِ ػاقِ طَل هَسد دس(  1383)  سخثی

دس  ایي.تٌش ّای اػوال شذُ سا داشتِ اػتدسطذ تیشتشیي خَاًِ صًی تحت  93اػت کِ سقن ّیشهٌذ تا هیاًگیي خَاًِ صًی 

قن ّیشهٌذ دس خایگاُ دسطذی ًؼثت تِ س 39دسطذ خَاًِ صًی ٍ کاّش تیش اص  55حالی اػت کِ سقن تایفَى تا داشتي 

ٍسیشِ چِ ٍ  ػاقِ چِ طَل) هقایؼِ هیاًگیي حاطل اص پاساهتش ّای هشتثط تا گیاُ چِ  .ُ اػتخَد اختظاص دادتِ چْاسم سا 

ایي  .هشاّذُ شذُ اػتپاساهتش ّا  هقذاس تیشتشیيی دّذ کِ دس ػطَح شَسی کوتش ًشاى ه( ػاقِ چِ ک سیشِ چِ ٍ ٍصى خش
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 .طَل سیشِ چِ ٍ ػاقِ چِ کاّش هی تایذ ٍ ػاقِ چِ ٍ سیشِ چِ ػطَح شَسی ٍصى خشکدس حالی اػت کِ تا افضایش 

 ٍ چِ ػاقِ ٍ چِ سیشِ طَل شَسی افضایش تا ی دّذ کِسا ًشاى ه ٍاقؼیت ایي دیگشصساػی  اىت دیگشاى سٍی گیاّاتحقیق

ٍ سخثی ٍ پَػتیٌی  1386،قَاهی ٍ ّوکاساى) یاتذ هی کاّش داسی طَسهؼٌی تِ ِػاقِ چِ ٍ سیشِ چ خشک ٍصى ّوچٌیي

ٌذ ػطَح شَسی  ّواً تا افضایش. .تیشتشیي هقذاس سا تشای پاساهتش ّای گیاّچِ سا ًشاى دادًذ kfاسقام ّیشهٌذ ٍ  .(1383

، طثؼی ٍ kfاسقام ّیشهٌذ،  .(1381،فشتَدی ٍّوکاساى)اتذی کاّش هی ًیض تیَهاع تَلیذی کل پاساهتشّای رکش شذُ دس تاال 

 .سا داشتٌذ (هادُ خشک)تِ تشتیة تیشتشیي تا کوتشیي تیَهاع تَلیذیتایفَى 
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 ًتیجِ گیری کلی
ی گیاّچِ ّای خَاى گٌذم کاّش ذّذ کِ کِ تا افضایش ػطَح شَسی خَاًِ صًی ٍ پاساهتشّایتِ طَس کلی ایي تحقیق ًشاى ه

ّیشهٌذ ًؼثت تِ دیگش اسقام هَسد هطالؼِ اص دسطذ خَاًِ صًی ٍ گیاّچِ هقاٍهتشی  سقن  (.1383 پَػتیٌی، ٍ سخثی) ذتاهی ی

 .ؼثت تِ شَسی دس هشحلِ گیاّچِ داسدًٍ سقن تایفي کوتشیي هقاٍهت سا  .تشخَسداس تَد
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Abstract 

Present study was conducted to investigate the effects of different osmotic potentials (zero, 

50, 100 and 150 mM) induced by NaCl as salinity stress respectively on germination and 

early growth of four cultivar wheat (Hirmand , kf , Tayphon  and Tabasi ).  The objective was 

to compare the germination ability and appointment cultivar resistant between four wheat in 

salt stresses. The experimental design was completely randomized design with three 

replications in which factors were arranged as factorial. Results of variance analysis showed 

that the effect of osmotic potential levels on germination percentage, length of root and shoot, 

dry weight of root and shoot, number root, total biomass was significant. Germination and 

seedling growth appeared to decrease with increasing osmotic pressure. The germination 

responses of wheat cultivars stress were nearly difference. Accordingly, Hirmad of other 

wheat cultivars in stage germination and early growth was resistivity. 
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