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 چنیذُ 

 . ؽَد هی هحغَة هشرعِ در گیبُ هٌبعت تزامن داؽتي ثزای اعبعی ٍ اٍلیِ ًیبس مِ اعت رؽذ هزاحل تزیيهْن اس ینی سًیجَاًِ 

 جْت هٌبعت پتبًغیل ٍ عییي پبراهتزت ٍ سًی جَاًِ هزحلِ در رطَثتی تٌؼ ٍامٌؼ دُ رقن  گٌذم ًبى ثِ ارسیبثی تحقیق ایي ّذف

، عزخِ، رٍؽي، گَّز، ساگزط، ٍراهیي، عزداری،  68DH) گٌذم ًبى رقن 10 ؽبهل تیوبرّب. ثَد خؾنی ثِ هتحول ارقبم گشیٌؼ

 .ؽذ اجزا ثب چْبر تنزار فَرت طزح مبهال تقبدفیثِ( ثبر -10، -5/7،  -5، -5/2، 0)آة پتبًغیل عطح پٌج ٍ (مزخِ، چوزاى ٍ پبٍاى

ایي مبّؼ در توبهی ففبت . داری مبّؼ یبفتٌذًتبیج ًؾبى داد مِ ثب مبّؼ پتبًغیل اعوشی ملیِ ففبت هَرد ارسیبثی ثطَر هعٌی

 ثیي در اختالف یي ثیؾتز ثبر، -5/7 ثِ -5 اس پتبًغیل مبّؼ در. .ثبر حذامثز ثَد -5/7ثبر ثِ  -5هَرد ارسسیبثی در تغییز پتبًغیل اس 

سًی در ثبر ٍ رقن ٍراهیي ثْتزیي جَاًِ -5/7ٍ -5سًی در عطَح ثْتزیي جَاًِ 68DHدر هیبى ارقبم هَرد هطبلعِ  .ؽذهؾبّذُ  ارقبم

 ثِ هقبٍهت ارسیبثی جْت عطَح ثْتزیي ثبر -5/7 ٍ -5 ّبی پتبًغیل رطَثتی، تٌؼ عطَح ثیي در.  ثبر را ًؾبى دادًذ -10عطح 

 .ثَدًذ خؾنی

 6000PEGسًی، تٌؼ خؾنی، اًِگٌذم ًبى، جَ: ٍاصگبى ملیذی

 هقذهِ

-دادُ اختقبؿ خَدثِ را در جْبى مؾت سیز سراعی ّبیسهیي اس درفذ 17 حذٍد مِ اعت گیبّبًی هْوتزیي اس ٍ غالت تیزُ اس گٌذم

-یدر مؾَرّبی در حبل تَععِ، اًَاع هختلفی اس تٌؼ را در طَل فقل رؽذ تجزثِ ه درفذ اس هٌبطق مؾت گٌذم 32تقزیجب . اعت

-ثِ. ؽَدهی مِ ثبعث مبّؼ عولنزد در هحقَالت سراعی ّبی غیز سًذُ، خؾنی هْوتزیي هؾنل سراعی اعتدر ثیي تٌؼ .مٌٌذ

 ایي اس ،ثبؽذ هی خؾل ًٍیوِ خؾل هٌبطق در سراعی گیبّبى افالحی ّبیهْن طزح افالحی ّذف خؾنی ثِ تحول ثزای ًضادی

  رعذ هی ًظز ثِ ضزٍری اهزی هٌبطقایي  ثزای هقبٍم ٍ پیؾزفتِ ارقبم ًظز افالح

 ؽزایط ًبهغبعذ هعزك در ثذر هزحلِ ایي سیزا در اعت، ؽذى عجش ٍ سًیجَاًِ سهبى ّزهحقَل هزاحل سًذگی تزیيحغبط اس ینی

 عَاهل اهنبى مٌتزل عذم ٍ خبك هحیط ثِ دلیل غیزینٌَاختی .ؽَد هی هؾنل دچبر هشرعِ در اعتقزار ثَتِ ٍ گیزدهی قزار هحیطی

 سًیجَاًِ هزحلِ در خقَؿخؾنی ثِ تٌؼ ثِ گیبّبى تحول ارسیبثی ای ثزایٍیضُ اّویت آسهبیؾگبّی هشرعِ، تحقیقبت در هحیطی

ٍیغی هبل اهیزی ٍ ).ؽَدّب ًذارد اعتفبدُ هیمِ ًقؾی در تغذیِ ثبفت 6000PEGثذیي هٌظَر ثزای ایجبد تٌؼ اعوشی اس  .دارد

 ٍ یبفتمبّؼ گٌذم سًی ارقبمجَاًِ ٍعزعت درفذ خؾنی تٌؼ افشایؼ مِ ثب مزدًذ گشارػ اىّونبر ٍ ثبلجنی (.1389ّونبراى 

 ٍسى خؾنی تٌؼ افشایؼ ثب مِ داؽتٌذ ثیبى آًْب ّوچٌیي .ثَد سًیجَاًِ درفذ اس ثیؾتز خؾنی تٌؼ تغییزات ثِ سًیجَاًِ حغبعیت

  .ریؾِ ثَد اس ثیؾتز عبقِ در مبّؼ درفذ مِ یبثذهی مبّؼ عبقِ ٍ ریؾِ خؾل
 جْت هٌبعت پتبًغیل ٍ پبراهتز تعییي ٍ سًیجَاًِ هزحلِ در خؾنی تٌؼ ثِ گٌذم ًبى، صًَتیپ دُ ٍامٌؼ ارسیبثی تحقیق ایي ّذف 

 .ثَد خؾنی ثِ هتحول ارقبم گشیٌؼ

 هواد و روشهب
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. ؽذ اعفبدُ 6000 تیلي گالینَلا پلی اس آة پتبًغیل هختلف عطَح ایجبد ٍ سًی جَاًِ هزحلِ در خؾنی ثِ هقبٍهت ارسیبثی ثزای

 . ؽذ اعتفبدُ هقطز آة اس ثبر ففز پتبًغیل ایجبد ثزای .گزدیذ ایجبد مبفوي ٍ هیچل دعتَرالعول طجق6000PEG ّبی هختلفغلظت

 .اعتزیل گزدیذ مالٍاتَ در ّبی آهبدُ ؽذُ قجل اس اًتقبل ثِ ظزٍفٍ هحیط مؾت (ٍاتوي مبغذ)ثذر ثغتز ٍ ّبدیؼ پتزی هجوَعِ

 70ضذعفًَی عطحی ثذٍر تحت ؽزایط عتزٍى ثب اعتفبدُ اس اتبًَلو  دیؼ اًتخبةپتزی ّز ثزای تقبدفی طَر ثِ ثذر عذد 25 تعذاد

ثذٍر پظ اس عِ هزتجِ ؽغتؾَ . دقیقِ اًجبم ؽذ 15درفذ ثِ هذت  5/2دقیقِ ٍ ثعذ اس آى هحلَل ّیپَملزیت عذین 1درفذ ثِ هذت 

-آًْب اضبفِ اس ّزمذام ثِ هزثَط هحلَل اسهقذاری  عپظ. ی چٌذ الیِ مبغذ فبفی عتزٍى خؾل ؽذًذهقطز اعتزیل جذاگبًِ رٍثب آة

 10آسهبیؼ،  رٍس ّؾتویي پبیبى در. سًی هحبعجِ گزدیذسدُ در ّز رٍس ؽوبرػ ٍ درفذ جَاًِعپظ تب رٍس ّؾتن ثذٍر جَاًِ .ؽذ

-اًذاسُ چِطَل عبقِ چِ، طَل ملئَپتیل ٍچِ، طَل ریؾِعذاد ریؾِسًی، تففبت عزعت جَاًِ ٍ ارسیبثی هَرد دیؼ پتزی ّز در ثذر

 .گزدیذ ثجت آسهبیؾی پالت ّز در ًْبیی ًتیجِ عٌَاى ثِ ٍ هحبعجِ دیؼ پتزی ّز درففبت هَرد ًظز  هیبًگیي عپظ .ؽذًذ گیزی
آسهَى ًزهبلیتی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ّب ثعذ اس اًجبم دادُ. ایي آسهبیؼ در قبلت طزح مبهال تقبدفی ٍ ثب چْبر تنزار اًجبم ؽذ

Minitab تَعط ًزم افشار  ،ٍ تجذیل دادُ هٌبعتSAS ایی ّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ آسهَى چٌذ داهٌِهیبًگیي. تجشیِ ٍاریبًظ ؽذًذ

 .داًني هَرد هقبیغِ قزار گزفتٌذ

 نتبیج و بحث

چِ، چِ، طَل ریؾِسًی، تعذاد ریؾِسًی، عزعت جَاًِدرفذ جَاًِ ّب اس ًظزّب ًؾبى داد، ثیي صًَتیپًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ دادُ

تقزیجب در توبم ایي ففبت ثِ اعتثٌبی تعذاد . داری در عطح احتوبل یل درفذ ٍجَد داردچِ اختالف هعٌیطَل ملئَپتیل ٍ طَل عبقِ

هتز  ٍ در ففت تعذاد عبهتی 97/3هتز، بهتیع 958/1هتز،عبهتی 724/3،  03/5درفذ،  2/73ثِ تزتیت ثب هیبًگیي 68DHچِ رقن ریؾِ

ثِ تزتیت ثب هیبًگیي )ثیؾتزیي هقبدیز ٍ رقن رٍؽي در توبهی ففبت هَرد هطبلعِ موتزیي هقبدیز  715/3چِ رقن ٍراهیي ثب هیبًگیيریؾِ

اثز عطح تٌؼ اعوشی ثز  . ذرا ثِ خَد اختقبؿ دادً( هتزعبًتی 225/2هتز، عبًتی 285/0هتز، عبًتی 374/0،  55/0،  375/0درفذ،8

-در عطح احتوبل یل درفذ هعٌیچِ چِ، طَل ملئَپتیل، طَل عبقِچِ، طَل ریؾِتعذاد ریؾِ سًی، ، عزعت جَاًِسًیدرفذ جَاًِ

 794/1هتز، عبًتی 263/3، 265/3درفذ،  3/54ثِ تزتیت ثب هیبًگیي )چِعطح ؽبّذ در توبم ففبت ثِ اعتثٌبی تعذاد ریؾِ. دار ثَد

 2/4ثِ تزتیت ثب هیبًگیي ) -bar10ثیؾتزیي ٍ عطح  34/3چِ ثب هیبًگیي ٍ عطح دٍم تٌؼ در تعذاد ریؾِ( هتزعبًتی 573/6هتز، عبًتی

 ..موتزیي هقبدیز را دارا ثَدًذ( هتزعبًتی 065/0هتز، عبًتی0212/0هتز، عبًتی 069/0، 193/0، 183/0، درفذ

پبٍاى در عطح سًی، هقذار عزعت جَاًٍِ رٍؽي موتزیي ، در توبم عطَح ثیؾتزیي 68DHثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ، رقن 

سًی، ٍراهیي ثیؾتزیي سًی ٍ رٍؽي در توبم عطَح موتزیي هقذار درفذ جَاًِثیؾتزیي هقبدیز را در درفذ جَاًِ 68DHؽبّذ ٍ 

ر توبهی عطَح موتزیي هیبًگیي تعذاد ٍ طَل  چِ ٍ عزداری دثیؾتزیي هیبًگیي طَل ریؾِ 68DHتعذاد ریؾِ در توبهی عطَح ٍ 

. ثیؾتزیي هیبًگیي طَل ملئَپتیل در توبهی عطَح تٌؼ اعوشی ٍ رٍؽي موتزیي هقذار آى را داعت 68DH. چِ را دارا ثَدریؾِ

 درحبلینِ رقن مزخِ در عطح ؽبّذ ٍ دٍم تٌؼ، ساگزط در عطح چْبرم تٌؼ ٍ گَّز در عطح پٌجن تٌؼ ثیؾتزیي ٍ رٍؽي در

عطح ؽبّذ، عزخِ در عطح دٍم، رٍؽي در عطح عَم، مزخِ ٍ عزخِ در عطح چْبرم ٍ امثز ارقبم در عطح پٌجن موتزیي هیبًگیي 

 .طَل عبقِ را دارا ثَدًذ

 .قٌیفبتی ٍ ّونبراى طبثقت داؽت، (2010)ًضاد ٍ ّونبراىًتبیج ثذعت آهذُ در ایي هطبلعِ ثب ًتبیج ثذعت آهذُ تَعط خیبط

 ِ ٍاریبًظ ففبت هَرد هطبلعِتجشی -1جذٍل
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 هیبًگیي هزثعبت  
-عزعت جَاًِ سًیدرفذ جَاًِ درجِ آسادی منابع تغییرات

 سًی

 چِطَل عبقِ طَل ملئَپتیل چِطَل ریؾِ چِتعذاد ریؾِ

2.58 9 رقن
** 

0.496
** 

21.146
** 

0.919
** 

0.0248
** 

0.115
** 

9.98 4 تٌؼ
** 

1.134
** 

75.596
** 

3.821
** 

0.175
** 

5.255
** 

0.181 36 تٌؼ×رقن
** 

0.024
** 

2.095
** 

0.107
** 

0.0025
** 

0.0468
** 

 0.0193 0.00057 0.0240 0.459 0.0037 0.040 150 اؽتجبُ

       159 مل

 دار در عطح احتوبل یل درفذهعٌی** 

 

 
 زنی سظوح تنش صفت سرعت جوانه×دار اثر هتقببل رقننوو –2نوودارزنی        سظوح تنش صفت  درصد جوانه×نوودار اثر هتقببل رقن –1نوودار

 
 چهسظوح تنش صفت تعداد ریشه×نوودار اثر هتقببل رقن  -4نوودارسظوح تنش صفت طول کلئوپتیل       ×نوودار اثر هتقببل رقن–3نوودار 

 
 چهسظوح تنش صفت طول سبقه×اثر هتقببل رقننوودار  -6 ًوَدارچه      سظوح تنش صفت  طول ریشه×نوودار اثر هتقببل رقن -5نوودار 
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Seed germination is one of important stages of growth which is a basic requirement for determining

optimum plant density in farm. The objective of this research was to investigate reaction of ten  

bread wheat cultivars including (DH68, Sorkhe,Roshan, Gohar,Zagros,Varaamin, sardari, Karkhe, 

Chamran and Pavan) to water stress at seed germination and to determine parameters and an 

appropriate water potential for screening tolerant genotypes. Experiment conducted as randomized 

completely desighn layout with four replications. The treatment was including ten  bread wheat 

cultivars including (DH68, Sorkhe, Roshan, Gohar, Zagros, Varaamin, sardari, Karkhe, Chamran 

and Pavan) and five water potentials using PEG 6000(0, -2/5, -5, -7/5, -10 bar). After eight days 

germinated seeds were counted, rate of germination, number and length of root, length of radicle 

and coleoptyle were measured. Results indicated that with reduction of water potential from zero to 

-10 bar, seed emergece percentage, at eight days after soaking,number and length of root, length of 

coleoptile and radicle root significantly reduced. The reduction in all traits was maximum at 

changing water potential from -5 to -7/5 bar. The highest differences among genotypes were 

observed at -5 and -7/5 bar. Among the ten genotypes, DH68 at -5 and -7/5 bar and Varamin at -10 

bar had a considerable germination. The best level of water potential for screening genotypes was 

found to be -5 and -7/5 bar. 
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