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 گندم ارقام گیاهچه هتروتروفیک رشد و زنیجوانه هایویژگی بر فصل انتهای خشکی تنش تأثیر

(Triticum aestivum L.) 

 *4کاریزکی راحمی علی ،3مقدم زرینخ علی ،2بیابانی عباس ،9مولوی زهره

 کاووس گنبد هدانشگا طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده اکولوژیک، کشاورزی ارشد کارشناسی آموخته دانش .1

 کاووس گنبد دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده گیاهی، تولیدات گروه دانشیار .2

 کاووس گنبد دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده گیاهی، تولیدات گروه استادیار .4و 3

 (22/33/1331پذیرش: تاریخ ؛21/12/1331دریافت: تاریخ)

 چکیده

 6 در تصهادفی  کهام ا  طهر   قاله   در فاکتوریه   صهورت بهه  آزمایشی گندم، مختلف ارقام بذر هتروتروفیک رشد و زنیجوانه هایگیویژ بر خشکی شتن تأثیر بررسی منظوربه

 قابوس، آفتاب، هایگندم رقم 2 بذر شام  آزمایشی تیمارهای شد. اجرا کاووس گنبد دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده تحقیقاتی گلخانه در 1332-36 سال در تکرار

 % 23) شهدید  خشهکی  تهنش  زراعهی(،  ظرفیهت  تخلیهه  % 22) جزئهی  خشهکی  تنش )شاهد(، خشکی تنش عدم شام  سطح چهار در خشکی تنش و 11 الین و ریمک کوهدشت،

 وزن چهه، ریشهه  خشهک  وزن بهر  تنهها  مهادری  گیهاه  بهر  خشکی تنش اعمال داد نشان نتایج بودند. زراعی( ظرفیت تخلیه % 12) شدید خیلی خشکی تنش و زراعی( ظرفیت تخلیه

 بیهان  تهوان مهی  لهذا  ،شهد  مشهاهده  % 1 احتمهال  سطح در بذر قدرت و چهساقه ولط چه،ساقه خشک وزن بین دارمعنی مثبت همبستگی شد. دارمعنی بذر قدرت و چهساقه خشک

 متفهاوت  ،خشهکی  تهنش  از یسهطح  ههر  در مختلف مقاار بذر قدرت که ایگونهبه دهد قرار تأثیر تحت شدتبه را، مگند مختلف مقاار ربذ رتقد نداتومی خشکی تنش داشت

 گرفهت  نتیجهه  تهوان مهی  زنهی جوانهه  تصفا اکثر بر خشکی تنش اغماض قاب  و ناچیز اثر به توجه با شد. دارمعنی چهریشه شکخ وزن استثنای به صفات تمام بر نیز رقم اثر بود.

 .دارد گندم بذور گیاهچه هتروتروفیک رشد و زنیجوانه هایویژگی بر بیشتری اثر مرات  به ،مادری هایبوته روی بر خشکی تنش اعمال به نسبت بذر ژنتیک عام 

 خشک. وزن بذر، قدرت ساقچه، چه،ریشه کلیدی: هایواژه
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Abstract 
In order to investigate the effect of drought stress on germination parameters and heterotrophic growth of different wheat 

cultivars, a factorial experiment was carried out in a completely randomized design with 6 replications in a research 

greenhouse of Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e- Kavous in 2016-2017 .The 

treatments were included wheat cultivars in 5 levels (Aftab, Qaboos, Kohdasht, Karim and Line 17) and drought stress in 

four levels (full irrigation as the control, slight water stress (25% water depletion of field capacity) , intensive water stress 

(50% water depletion of field capacity) and very intensive water stress (75% water depletion of field capacity). The 

results of this experiment showed that maternal drought stress was significant only on radicle dry weight, plumule dry 

weight and seed vigor. There was a significant positive correlation between plumule dry weight, plumule length and seed 

vigor. It can be said that drought stress can greatly affect the seed vigor of different wheat cultivars. So that seed vigor of 

different cultivars was different at each stress level. The effect of cultivar was significant on all traits except radicle dry 

weight. Therefore, germination and seedling growth were more affected by cultivars. Regarding the negligible effect of 

drought stress on most germination traits, it can be concluded that genetic than environment (maternal drought stress) had 

a more effective effect on germination and heterotrophic characteristics of seedlings of wheat seeds.  

Keywords: Radicle, plumule, dry weight, seed vigor. 
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 مقدمه

 زراعی گیاه ترینمهم (.Triticum aestivum L) گندم

 تیهره  از سهاله یهک  و علفهی  لپهه، تک است گیاهی باشد.می

 همهواره  کنونتا شدن اهلی زمان از که (Poaceae) غ ت

 زیهر  سهطح  تهرین بهیش  و بهوده  برخوردار خاصی اهمیت از

 داده اختصها   خودبه راعیز تالمحصو بین در را کشت

 اساسهی  نقهش  کلهی  طور به .(Yarnia et al., 2011) است

 طریه   از بقها  حفه   و حیهات  اسهتمرار  گیاههان  کلیهه  در بذر

 نخسهتین  بذر زنیجوانه و است جدید های()بوته افراد ایجاد

 پذیرفتهه  امهروزه  گهردد. مهی  تلقهی  نقهش  این راستای در گام

 درصهد،  شهام   بهذر  نهی زجوانهه  ههای ویژگی که است شده

 بنیهه  و اسهتقرار  سهرعت  تغییهر  طریه   از یکنواختی و سرعت

 تولیهد  بهازدهی  بهر  بوتهه  تهراکم  همچنهین  و هها گیاهچه رشد

 کیفیهت  بها  بذور از استفاده و گذارندمی تأثیر زراعی گیاهان

 منجر تولید بازدهی افزایش به باالتر رشد( )بنیه فیزیولوژیک

 ;Yaklich, 1984; Ghassmi et al., 1997) شههودمهی 

Yarnia et al., 2011). ژنتیک مانند عواملی کلی طور به، 

  مهههادری گیهههاه روی بهههر تغذیهههه و محهههی  بهههذر، ذخهههایر

  دهنهههههدمی قرار تاثیر تحت را حاص  بذر زنهههههیجوانهههههه

(Moshatati et al., 2008.) 

 خصههو بههه) ربذ تولید در محیطی موثر و مهم م اعو

 ،دمها  شهام   (بهذر  برداشهت  و رسیدگی دهی،گ  زمان در

  اسههههههت  بارنههههههدگی  و هههههههوا  نسههههههبی  رطوبههههههت 

et al., 1980; Longden, 1986) .(Wood از بسهیاری  در 

 مهادری  ههای بوته بر مؤثر محیطی عوام  گیاهی، هایگونه

 تنهو   اسهت  ممکهن  مهادر  گیهاه  روی بهذر  رشهد  محهی   یها 

(. Cook and Scott, 1993) دههد  افهزایش  را بهذر  فنوتیپی

 بهر  مسهتق   طوربه مادری و پدری پایه گیاه یطیمح شرای 

 درصهد  بهر  والهدین  محهی   و هسهتند  مؤثر بذر خصوصیات

 )میهانگین  زنهی جوانهه  روزههای  تعهداد  بهه  نسبت زنیجوانه

  دارد بیشهههههتری اثهههههر زنهههههی(جوانهههههه زمهههههان مهههههدت

(Galloway, 2001). 

 یبنیه کاهش در مؤثر محیطی م اعو ترینمهم از یکی

 ثرا در باشد. می ربذ نمو طی در طوبتیر تنش  قوو ،ربذ

 نهدا فطر به ههههابهههر  از هشد بجذ ادمو لنتقاا آب دکمبو

  دوره ینا در خشکی تنش نچو و یابدمی کاهش

 دشومی هانهدا نشد هکیدوچر باعث ،گرماست با اههمر

(Nourmohammadi et al., 2001; Abhari and Galeshi; 

2007.) 

 ثرمؤ ژنتیکی و بیوشیمیایی ،بیوفیزیکی م اعو شناسایی

 همچنهین  و محیطهی  ههای تنش تحم  جهت بذر قدرت بر

 از اسهتفاده  جههت  مناسهبی  راهنمهای  بهذر،  کیفیت شناخت

 بهاال  کیفیهت  بها  بذرهای تولید منظور به اص حی هیروش

 .(Rasmussen and Lin, 2008) شوندمی محسوب

  لوبیا هگیا قمر سه روی بهههههههههههههههههههههههههر تتحقیقا

(Phaseolus vulgaris L.) یهارتیما ثرا که داد ننشا 

 تبخیر مترمیلی 133 و 13 ،63 از پس ریبیاآ شام  ریبیاآ

 درصههههد بههههر داریمعنی تاثیر بههههود، A سک  تشتک از

 مطالعه ینا در همچنین نداشههت. گیههاه ایههن در نههیزجوانههه

 ارقر ریبیاآ یهارتیما تاثیر تحت ر،بذ قهههههههدرت کثراحد

 نماز در تبخیر مترمیلی 133 از پس ریبیاآ رتیما و گرفت

  یافت ستد 1ربذ قهههههههههههههههههههدرت کثراحد به یترزود

(Ghassemi and Oskooyi, 2008). آزمایشی در همچنین 

 روی دری،ما هگیا بر خشکی تنش اتثرا و کاشههت تههاریخ

 ثرا یددمشخصگر و شد سیربر اکلز قمر 2 ربذ یبنیه

 ،دنبو دارمعنی نیزنهاجو ییژگیهاو بر خشکی تنش

 دیعا غیر یگیاهچهها بیشترین لیهاو یاشتهاک یخرتا

 قمر و کردنهههد تولیهههد را (.Brassica napus L) کلهههزا

 باالترین نادمو و لیتا ا،پرا رد،لیکو مقاار به نسبت یگ رسا

 ایبر زمال نماز میانگین کمترین ،نهروزا نیزنهاجو میانگین

 کیفیتبیشترین همچنین دی،غیرعا یگیاهچهها ،نیزنهاجو

 مطالعههات .(Otarodi et al., 2009) شتدا را بنیه و ربذ

 هها سال از برخی در است داده نشان گلستان استان در اولیه

                                                           
1- Seed vigor  
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 فصهه  انتهههای خشهکی  تههنش بهها اغله   دیههم گنههدم کشهت 

 طریه   از مگنهد  عملکرد کاهش باعث که کندمی برخورد

 این از کشاورزان اکثر طرفی از گردد،می دانه وزن کاهش

 کننههد،مههی اسههتفاده بعههد ایهههسههال در کشههت بههرای بههذور

 ضههروری بههذور ایههن کیفیههت و قههدرت بررسههی بنههابراین

 ههای ویژگهی  بررسی آزمایش این انجام از هدف باشد.می

 مختلهف  ارقهام  گیاهچهه  هتروتروفیهک  رشهد  و زنهی جوانه

 مختلهف  ههای تهنش  شهرای   تحهت  کهه  باشدمی دیم گندم

 اند.کرده رشد خشکی

 هاروش و مواد

 ههای ویژگهی  بهر  خشهکی  تهنش  ثیرتهأ  بررسهی  منظهور به

 صههورتبههه یآزمایشهه گنههدم، مختلههف ارقههام زنههیجوانههه

 سهال  در تکرار 6 در تصادفی کام ا طر  قال  در فاکتوری 

 منهابع  و کشاورزی دانشکده تحقیقاتی گلخانه در 36-1332

 طهول  دقیقهه  12 و درجه 22 در گنبدکاووس دانشگاه طبیعی

 شههد. انجههام الیشههم عههرض دقیقههه 16 و درجههه 31 و شههرقی

 ،11 الیهن  کوهدشهت،  کهریم،  شام  گندم ارقام اول فاکتور

 سهطح  چههار  در خشکی تنش دوم فاکتور و آفتاب و قابوس

 % 22) جزئی خشکی تنش )شاهد(، خشکی تنش عدم شام 

 زراعهی(  ظرفیت % 23) شدید خشکی تنش زراعی(، ظرفیت

 بهود.  زراعهی(  ظرفیهت  % 12) شهدید  خیلهی  خشهکی  تنش و

 بهرای  شهد.  انجهام  1332 مهاه  آبهان  اواخر در کاشت عملیات

 دانشهگاه  پژوهشهی  و آموزشهی  مزرعه خاک از خاک، تهیه

 شهیمیایی  و فیزیکی آنالیز براساس شد. استفاده گنبدکاووس

 (.1 )جدول بود سیلتی لوم خاک بافت خاک،

 متریسانتی (33-3 )عم  آزمایش در استفاده مورد خاک شیمیایی و فیزیکی مشخصات برخی -1 جدول

Table 1- Some physical and chemical characteristics of the soil used in the test (depth 0-30) cm 

 مشخصه

Characteristic 

 مقدار

Quantity 

 شوری
EC 

1.19 

 اسیدیته

pH 
7.9 

 شونده خنثی مواد

(%)Neutralizing agents 
9.8 

 آلی کربن

(%)Organic Carbon 
0.68 

 ک  تروژننی

Total nitrogen (%) 
0.07 

 جذب قاب  فسفر

Absorable phosphorus (ppm) 
13.4 

 جذب قاب  پتاسیم

Absorable potassium (ppm) 
356 

 رس

Clay (%) 
15 

 الی
Silt (%) 

64 

 ماسه

Sand (%) 
21 
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 22 قطههر دارای کههه پ سههتیکی هههایگلههدان در بههذرها

 هاگلدان شد. کاشته بودند، رمتسانتی 11 ارتفا  و مترسانتی

 خهاک  دوسهوم  از ترکیبهی  با خاک کیلوگرم 2 محتوای با

 سهله  از جلوگیری برای حیوانی کود سومیک و شده سرند

 سهه  عمه   در بهذر  1 گلهدان  ههر  در شهدند.  پر خاک بستن

 کهردن  تنک با شدن، سبز از پس و شد داده قرار مترسانتی

 بهه  توجهه  بها  شد. شتهگذا باقی گلدان هر در بوته سه تعداد

 بهه  اوره کهود  گنهدم  کودی نیاز رفع برای خاک، آزمایش

 ازت کود گلدان، مساحت به توجه با .گردید اضافه خاک

 دهیساقه مرحله از بعد و زنیجوانه از قب  کاشت اوای  در

 بهه  توجهه  بها  کهود  مصهرف  شهد.  استفاده محلول صورتبه

 ایسهتگاه  توصهیه  و غه ت  سهاله  13 عملکهرد  آمهار  متوس 

 12) هکتهار  در اوره کیلهوگرم  123 گنبدکاووس تحقیقات

 روزانهه  هاگلدان تمام شد. گرفته نظر در مترمربع(، در گرم

 داشهت  عملیهات  شدند. آبیاری زراعی ظرفیت به رسیدن تا

 ههر  در دسهتی  صهورت بهه  ههرز(  ههای )علهف  وجهین  شام 

 دههی سهنبله  مرحلهه  در) زرد زنگ بیماری با مبارزه گلدان،

 سهی سی 2 مقدار به )پروپیکونازول( تیلت سم از استفاده با

 سم با) ملخ و شته انوا  آفات با مبارزه و (آب لیتر یک در

 صهورت بهه  آب لیتهر  نهیم  در سهی سهی  4 میهزان  به ماالتیون

 تها  گلهدهی  مرحلهه  در خشهکی  تهنش  اعمهال  .ودبه  (اسپری

 گرفت. صورت (Zadoks et al., 1974) رسیدگی

 14/33 مقدار ابتدا گلدان هر در آب ادیرمق تعیین برای

 درجهه  132 حهرارت  درجهه  در آون داخه   در خاک گرم

 خهاک  وزن سهاعت  24 از پهس  و شد داده قرار گرادسانتی

 گلهدانی  در شهده  خشهک  خهاک  سپس شد. تعیین خشک

 شد اضافه آن به آب اشبا  حد تا و آرامی به و شده ریخته

 تها  24 بهین  قریباات که ثقلی آب کام  شدن خارج از پس و

 کسهر  از پهس  و شهد  توزین گلدان ،کشید طول ساعت 41

 در شده ینگهدار آب مقدار خشک، خاک و گلدان وزن

 در (.Saxton et al., 1986) شهد  تعیههین زراعههی ظرفیهت 

 1133 گلههدان هههر در آب میههزان زراعههی ظرفیههت شههرای 

 ظرفیهت  % 12 بهرای  ترتیه   همین به و شد محاسبه سیسی

 و سیسی 132 زراعی ظرفیت % 23 سی،سی 1312 زراعی

 شهد.  گرفتهه  نظهر  در سهی سهی  2/441 زراعی ظرفیت % 22

 روزانه هاگلدان که بود صورت این به تنش اعمال ینحوه

 وزن از اخهت ف  انهدازه  بهه  نیهاز  هنگام در و شدندمی وزن

 پس و آزمایش پایان در شد.می اضافه آب هاآن به ،مرجع

 بهه  و برداشهت  خهاک  سهطح  از هها وتهه ب ،دانهه  رسیدگی از

 صهورت  به کلش و کاه از هادانه و شدند منتق  آزمایشگاه

 و اسهتاندارد  زنهی جوانهه  آزمهایش  سپس شدند. جدا دستی

 شد. انجام گیاهچه رشد

 33 تکهرار  4 تیمهار  هر برای گیاهچه رشد آزمون برای

 حولهه  الیهه  سهه  داخه   در خ  یک روی و انتخاب بذری

 هفتهه  یک مدتبه و گرفته قرار ساندویچ روش به کاغذی

 نگهههداری گههرادسههانتی درجههه 22 دمههای بهها ژرمینههاتور در

 اسهکال   تیه   از استفاده با نرمال هایگیاهچه سپس .ندشد

 جهدا  دقهت بهه  هها( )کوتیلیهدون  بهذر  باقیمانده از )جراحی(

 از اسههتفاده بهها چهههریشههه طههول و گیاهچههه طههول و شههدند

 بههرای ادامههه در شههد. گیههریانههدازه متههریمیلههی کههشخهه 

 جداگانهه  را چهه سهاقه  و چهریشه خشک، وزن گیریاندازه

 درجههه 12 دمههای بهها آون بههه و داده قههرار پاکههت داخهه  در

 هانمونه سپس و یافت انتقال ساعت 24 مدتبه گرادسانتی

 تهوزین  گهرم  3331/3 دقهت  بها  دیجیتهال  ترازوی کمک با

 (.ISTA, 2018) شدند

 درصههد حاصلضههرب از (1 بطههه)را بههذر بنیههه شههاخص

 طهول  در (آخهر  روز در زنیجوانه درصد) نهائی زنیجوانه

 .(Agrawal, 2003) آمد بدست گیاهچه

 بذر( ویگور بذر)شاخص بنیه شاخص =   1 رابطه

 نهائی زنیجوانهدرصد × طول گیاهچه 

 دسهت بهه  2 رابطهه  از (MGT) زنیجوانه زمان میانگین

 :آمد

 MGT=∑ fx/∑f 2 رابطه

 زمهان  x و زده جوانهه  ههای  دانهه  تعداد f فرمول این رد
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 .(Orchard, 1977) باشد می

   133× بهذر  که   از زده جوانه بذر تعداد = زنیجوانه درصد

(Scott et al., 1984). 

 روش از اسهتفاده  بها  (3 )رابطهه  بهذر  زنهی جوانهه  سهرعت 

 در کهه  است Ni/Ti نسبت با برابر( Maguire, 1962) ماگوئر

 تعههداد Ti و روز هههر در زده جوانههه بههذرهای عههدادت Ni آن

 دهم( روز تا اول )روز آید می بدست کاشت از پس روزهای

 =Ni/Ti∑GR   3 رابطه

 تمام گرفت، قرار ونآزم مورد هاداده بودن نرمال ابتدا

 بودنهد.  نرمهال  چهه ریشهه  وزن و ساقچه وزن جزء به هاداده

 چهه ریشه و اقچهس وزن هایداده کردن نرمال برای بنابراین

 رویهه  به هاداده واریانس تجزیه گردید. استفاده لگاریتم از

Proc Anova حداق  آزمون کمک با هامیانگین مقایسه و 

 بها  درصهد  پهنج  احتمال سطح در (LSD) دارمعنی اخت ف

  شههههد انجههههام (9.3) نسههههخه SAS آمههههاری افههههزارنههههرم

(Soltani, 2015 .)افهزار نرم از هاشک  رسم برای همچنین 

 آنهها  متقابه   اثر که صفاتی برای شد. استفاده 2313 اکس 

 سهطو   مربعهات  )مجمهو   دهیبرش روش از شد دارمعنی

 واریهانس  تجزیهه  در دیگهر(  عامه   سطح هر در عام  یک

 هها آن روی بهر  متقابه   اثهر  کهه  صهفاتی  بهرای  شد. استفاده

 کهه  عهاملی  هر سطو  میانگین مقایسه به تنها نبود دارمعنی

 شد. اکتفا بود؛ شده دارعنیم

 بحث و نتایج

 ارقاام  زنیجوانه هایویژگی بر خشکی تنش تأثیر

 گندم

 متقاب  اثر و رقم اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 سههرعت و زنههیجوانههه زمههان میههانگین بههر خشههکی و رقههم

 اثر اما بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح در زنیجوانه

 سهطح  در مطالعه مورد صفات از یک هیچ بر خشکی تنش

 (.2 )جدول نشد دارمعنی درصد 2

دهههی اثههرات متقابهه  ارقههام در هههر سههطح تههنش  بههرش

زنی و سرعت خشکی نشان داد صفات میانگین زمان جوانه

زنهی در تمهام سهطو  تهنش در سهطح یهک درصههد       جوانهه 

 (.2دار شد )جدول معنی

 زنیسرعت جوانه

عدم تنش نشان داد  از  نتایج مقایسه میانگین در شرای 

زنی بین ارقام، تنو  قاب  تهوجهی وجهود   نظر سرعت جوانه

در رقهم آفتهاب تها     31/1دارد به نحهوی کهه ایهن دامنهه از     

در رقهم کههریم مشههاهده شهد، امهها در سههطو  تههنش    23/11

 31/3و  31/1به ترتیه  بها    11خشکی، ارقام آفتاب و الین

تههرین سههرعت دانههه در روز نسههبت بههه سههایر ارقههام از کههم 

(. مشهاهده میهانگین   3زنی برخوردار بودنهد )جهدول   جوانه

زنی ارقام در هر یهک از سهطو  تهنش نشهان     سرعت جوانه

زنهی ارقهام در   دهنده اخهت ف نهاچیزی در سهرعت جوانهه    

باشد که موید این مطل  است که سطو  مختلف تنش می

ژنوتیهه  بیشههتر از عوامهه  محیطههی )خشههکی( بههر سههرعت  

گهذارد. از طهرف دیگهر علهت افهزایش      ثیر میزنی تأجوانه

توانهد بهه دلیه  افهزایش نسهبت      زنی میناچیز سرعت جوانه

سطح به حجم بذور به دلی  ضخامت پوسته بذر باشهد کهه   

تر شده است و دلی  زنی سریعسب  آبگیری بیشتر و جوانه

دیگر آن ممکن است پویهایی بیشهتر مهواد در بهذور تهنش      

تهر بهذور شهده اسهت.     زنی سریعدیده باشد که سب  جوانه

یابی ی ارزهارین شاخصهههتمهماز نی یکی زجوانهههسرعت

با م قاارکه ای به گونه ، تحم  به خشکی می باشدم در قاار

بز هسن اهمکای  تنش خشکی اشردر نی باال زنهاسرعت جو

ن نشادر تحقیقی ند. م دارقاارنسبت به سایر تری ن سریعشد

(، از .Lens culinaris L)عهدس  ط در بارقم رکه داده شد 

ردار برخوم قااریگر ده هبت بهاالیی نسهی بهنزههناسرعت جو

برخی در تر ههههی بیشههههنزنهاسد سرعت جورست. بنظر می ا

  باشدنها میدر آبیشتر ب آب قم ها بخاطر سرعت جذر

(Kaffi et al., 2005.) 
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 مادری هایبوته روی بر خشکی تنش مختلف شرای  تحت گندم ارقام ذورب زنیجوانه هایویژگی بر خشکی تنش اثر واریانس تجزیه-2جدول

Table 2- Analysis of variance of drought stress on germination parameters of wheat cultivars under different 

drought stress conditions on native plants 

 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 

 زنیجوانه مانز میانگین

Average 

germination time 

 زنیجوانه درصد

Germination 

percent 

 آزادی درجه

DF 

 تغییرات منابع

S.O.V. 

ns2.58 ns0.17 ns33.33 3 
 خشکی

Drought 

 

 

 

**132.07 **12.43 *62.7 4 
 رقم

Cultivar 

**28.89 **2.02 ns51.5 12 
 رقم × خشکی

Drought×Cultivar 

 
ns50.02 ns33.4 ns27.73 60 

 خطا

Eror 
9.20 9.03 4.93 

 
c.v.(%) 

 تنش سطح هر در زنیجوانه هایویژگی مربعات مجمو  متقاب  اثر دهی برش

Cutting the interaction of sum of squares germination parameters at each stress level 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 
 یزنجوانه زمان میانگین

mean germination 

time 

 
 آزادی درجه

DF 
 تنش

Stress 

**25.89 **1.78  3 
 تنش عدم

irrigation full 

**38.70 **4.83  3 
25% 

25% stress 
 

**34.52 **3.06  3 50% 

stress 50% 

**61.83 **4.77  3 75% 

75% stress 

 باشد.می دارمعنی اخت ف عدم :ns و درصد یک و پنج احتمال سطح در داریمعنی ترتی  به ** و ع مت*

difference significant -non :ns and level confidence 5% and 1% at difference significant indicate * and** 

 

 زنیجوانه زمان میانگین و درصد

 رقهم  اثر بودن دارمعنی از حاکی واریانس تجزیه نتیجه

 امها  بهود  درصهد  پهنج  احتمال سطح در زنیجوانه صددر بر

 دارمعنهی  خشهکی  و رقهم  متقاب  اثر همچنین و خشکی اثر

 از متهاثر  بیشهتر  زنهی، جوانه درصد که معناست بدین و نشد

 ایجنتهه (.2 )جههدول باشههدمههی ارقههام ژنتیکههی هههایویژگههی

 سهایر  بهه  نسهبت  قهابوس  رقهم  که داد نشان میانگین مقایسه

 کهه حالی در است تریپایین زنیجوانه درصد دارای ،ارقام

 سایر به نسبت زنیجوانه % 133 با کریم و کوهدشت ارقام

 (.1 )شک  دادند نشان را باالتری توانایی ارقام

زنهی ارقهام نشهان داد رقهم     مقایسه میانگین زمان جوانهه 

در تمام سطو  تنش از بیشترین میهانگین   11آفتاب و الین

د زنههی نسهبت بههه سهایر ارقههام برخهوردار بودنهه   زمهان جوانهه  

داری که بین (. با توجه به همبستگی منفی و معنی3)جدول 

توان بیهان  زنی وجود دارد میسرعت و میانگین زمان جوانه

زنی رابطه معکوسهی بها سهرعت    داشت میانگین زمان جوانه

زنههی بههاالتر، زنههی دارد، ارقههام دارای سههرعت جوانهههجوانههه

نتایج (. مشاهده 6تری دارند )جدول زنی سریعامکان جوانه

دست آمهده از سهرعت   زنی نیز نتایج بهمیانگین زمان جوانه

کنههد. نتههایج مطالعههه اسههکویی و  زنههی را تاییههد مههی جوانههه
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نیهز نشهان داد    (Oskouie and Divsalar, 2011)دیوساالر 

داری تحت تهأثیر رقهم قهرار    زنی به طور معنیدرصد جوانه

 et al., 2008)  (Contrerasگرفهت. کهانتراس و همکهاران   

زنهی بهذر کهه    نیز بیان داشتند قابلیت حیات و درصد جوانه

تعیین کننده کیفیت بذر است ع وه بر عوامه  محیطهی تها    

 حد زیادی به ژنوتی  وابسته است.

 

  زراعی ظرفیت تخلیه % 22 تنش شرای  تحت بذور زنیجوانه درصد میانگین مقایسه -1 شک 

 دارند( قرار گروه یک در آماری نظر از مشابه حروف با های)ستون

Figure 1- Comparison of the mean of germination percentage of seeds under 25% yield stress conditions 

(Columns of the same letters are statistically within a group) 

 

 زنیمقایسه میانگین سرعت و میانگین زمان جوانه -3جدول 

Table 3- Comparison of mean speed and mean germination time 

 تنش % 12

75% stress 

 تنش % 23

50% stress 

 تنش % 22

25% stress 

 تنش عدم

full irrigation 

Stress 

 تنش

 

 

 

 ارقام
Cultivars 

 سرعت

 زنیجوانه

Germinat

ion rate 

(Seed per 

day) 

 زمان میانگین

 زنیجوانه

Mean 

germinati

on time 

(Day) 

 سرعت

 زنیجوانه

Germinat

ion rate 

(Seed per 

day) 

 زمان میانگین

 زنیجوانه

Mean 

germinati

on time 

(Day) 

 سرعت

 زنیجوانه

Germinat

ion rate 

(Seed per 

day) 

 زمان میانگین

 زنیجوانه

Mean 

germinati

on time 

(Day) 

 سرعت

 زنیجوانه

Germinat

ion rate 

(Seed per 

day) 

 انزم میانگین

 زنیجوانه

Mean 

germinati

on time 

(Day) 

b8.2150 a3.09 b8.2700 a3.21 b8.1700 a3.09 c8.077 a3.12 
 آفتاب

 Aftab 

a11.8325 c2.16 a11.6250 b2.18 a10.2925 c2.05 bc9.167 b2.75 
 قابوس

 Qabus 

a11.1675 b2.32 a10.7300 b2.43 a11.0800 a2.34 a11.5000 c2.24 
 کریم

 Karim 

a11.7500 c2.18 a10.6250 b2.45 a11.5400 b2.23 b10.1750 c2.57 
 کوهدشت

 Kuhdasht 

b7.8500 a3.31 b8.5575 a3.03 b8.325 a3.28 b9.3825 b2.90 
  11 الین

Line 17 

10.163 2.612 9.9615 2.66 9.8815 2.59 9.6602 2.72 
 میانگین

Means 

 .Numbers with the same letters are in a statistical group دارند. قرار آماری گروه یک در مشابه حروف با اعداد
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 ارقاام  زنیجوانه هایویژگی بر خشکی تنش تأثیر

 ایگیاهچه مرحله در گندم

 ارقهام  در مطالعهه  مهورد  صهفات  واریهانس  تجزیه نتایج

 تمام بر رقم اثر که داد نشان تنش مختلف سطو  در گندم

 سهطح  در چهه ریشه خشک وزن اریتملگ استثنای به صفات

 تنهها  خشهکی،  تهنش  کهحالی در ،شد دارمعنی درصد یک

 یهک  سهظح  در چهریشه و چهساقه خشک وزن لگاریتم بر

 بهود.  دارمعنهی  درصد پنج سطح در بذر قدرت بر و درصد

 طهول  صهفات  بهر  تنهها  خشهکی  و رقهم  متقابه   اثر همچنین

 احتمهال  طحسه  در چهریشه خشک وزن لگاریتم و چهساقه

 درصهد  پهنج  احتمهال  سطح در بذر قدرت بر و درصد یک

 (.4 )جدول بود دارمعنی

 مادری هایبوته روی بر خشکی تنش مختلف شرای  تحت گندم ارقام یگیاهچه رشد هایویژگی بر خشکی تنش اثر واریانس تجزیه-4 جدول

Table 4- Analysis of variance of drought stress on Seedling growth parameters of wheat cultivars under 

different drought stress conditions on native plants 

 

 بذر قدرت

Seed Vgour 

 آلومتری رواب 

Allometeric 

Relationship 

 وزن لگاریتم

 چهریشه

Log Radicle 

weight 

 وزن لگاریتم

 چهساقه

Log Plumul 

weight 

 چهریشه طول

Radicle 

length 

 چهساقه طول

Plumul 

length 

 درجه

 آزادی

DF 

 تغییرات منابع

S.O.V 

*751589.19 ns0.0094 **0.22 **0.0581 ns13.88 ns7.38 3 
 خشکی

Drought 

**459795.59 **1.3291 ns0.02 **0.1436 **138.93 **229.89 4 
 رقم

Cultivar 

*2198219.17 ns0.1163 ns0.08 **0.1571 ns61.01 **40.07 12 
 رقم × خشکی

Drought×Cultivar 

ns4559001.10 ns0.016 ns0.0069 ns0.2404 ns185.18 ns57.30 60 
 خطا

Eror 

9.05 -10.80 9.00 6.19 10.59 6.85  c.v. 
 تنش سطح هر در زنیجوانه هایویژگی مربعات مجمو  متقاب  اثر دهی برش

Cutting the interaction of sum of squares germination parameters at each stress level 
 بذر قدرت

Seed Vgour 

 چهساقه وزن لگاریتم

Log Plumul weight 

 چهساقه طول

Plumul length 

 آزادی درجه

DF 

 تنش

Stress Levels 

**1878973 **0.0836 ns16.00 3 
 تنش عدم

irrigation full 

**2075174 *0.0486 **819.20 3 
22 % 

25% stress 

**1025758 **0.0652 ns4.80 3 
23 % 

50% stress 

**1816265 **0.1032 ns23.80 3 
12 % 

75% stress 
 باشد.می دار: عدم اخت ف معنیnsو داری در سطح احتمال پنج و یک درصد ع مت* و ** به ترتی  معنی

**and * indicate significant difference at 1% and 5% confidence level and ns: non- significant difference 
 

 چهساقه و چهریشه طول

 در رقهم  اثهر  تنهها  داد نشهان  واریهانس  تجزیهه  جدول جنتای

 که (4 )جدول شد دارمعنی چهریشه طول بر درصد پنج سطح

 (Adam et al., 1989) همکهاران  و آدام نتایج با مطاب  امر این

 تحهت  شهده  تولیهد  بذرهای چهریشه داشتندطول اظهار بود

 هها آن گیهرد. نمی قرار مادری هایبوته یرشد شرای  تأثیر
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 ههای ویژگهی  بهر  بیشتری تأثیر ژنتیکی عوام  داشتند اظهار

 دارد. بذر تولید محیطی شرای  با مقایسه در بذر زنیجوانه

 ایگیاهچهه  مرحلهه  در گنهدم  ارقهام  میهانگین  مقایسهه  نتایج

 تها  33/14 بهین  چهریشه طول تغییرات یدامنه که داد نشان

 و 11 الیهن  ههای رقهم  در ترتیه  بهه  بهود،  متهر سانتی 12/11

 الف(.-2 )شک  شد مشاهده قابوس

 طهول  بهر  رقم و خشکی متقاب  اثر شدن دارمعنی دلی  به

 آن از حهاکی  که گردید انجام متقاب  اثر دهیبرش ،چهساقه

 طهول  بهر  داریمعنهی  اثر % 22 سطح در خشکی تنش که بود

 طول بر داریمعنی اثر تنش سطو  سایر در و داشت چهساقه

 طهول  میانگین مقایسه .(4 )جدول نشد مشاهده ارقام چهساقه

 داد نشهان  زراعهی  ظرفیت % 22 سطح در گندم ارقام چهساقه

 تهرین بهیش  و تهرین کم دارای ترتی  به کریم و آفتاب مارقا

 توانهد مهی  امهر  ایهن  علت .(ب-2 )شک  بودند چههساق طول

 ،بهذر  شهده  پویها  ذخهایر  وزن در گنهدم  ارقهام  میهان  اخت ف

 در باشهد.  هها آن تبهدی   کهارایی  و بهذر  ذخهایر  تخلیه درصد

 از اسهتفاده  کارایی در ارقام بین اخت ف به هاآزمایش برخی

 (.Soltani et al., 2001) است شده اشاره بذری ذخایر

 

 زراعی ظرفیت تخلیه % 22 تنش شرای  تحت گندم ارقام یگیاهچه در )ب( چهساقه طول و )الف( چهریشه طول میانگین مقایسه -2 شک 

Figure 2- Comparison of mean radicle length (A) and plumul length (B) in seedlings of wheat cultivars under 

stress conditions of 25% water depletion of filed capacity 
 

 قهدرت  با چهریشه و چهساقه طول بین اینکه به توجه با

 توانمی ،(2 )جدول شد مشاهده قوی مثبت همبستگی بذر

 اسهت.  گیاهچه بنیه از معیاری گیاهچه طول که داشت بیان

 در (Hampton and tekrony, 1995) تکرونهی  و ههامپتون 

 در را بذر بنیه و گیاهچه طول بین قوی همبستگی آزمایشی

 طههول ینابنابر ،نمودنههد تاییههد گیاهی یههاگون از ریبسیا

 باشد. بذر بنیه ارزیابی برای معیاری تواندمی گیاهچه

 چه ریشه و چهساقه خشک وزن

 اثر و رقم خشکی، اثر واریانس، تجزیه نتایج به توجه با

 سهطح  در چهه سهاقه  خشهک  وزن بهر  رقهم  و خشکی متقاب 

 اثر شدن دارمعنی دلی  به .شد دارمعنی درصد یک احتمال

 دههی بهرش  ،چهه ساقه خشک وزن بر رقم و خشکی متقاب 

 تهنش  کهه  بهود  آن از حهاکی  کهه  گردیهد  انجهام  متقاب  اثر

 خشهک  وزن بهر  داری معنهی  اثهر  سهطو ،  تمام در خشکی

 خشکی اثر تنها چهریشه خشک وزن بر اما ،داشت چهساقه

 (.4 )جدول گردید دارمعنی

 سههطو  در رقههاما میههانگین مقایسههه نتههایج بههه توجههه بهها

 بیشهترین  از تهنش،  سطو  تمام در کریم رقم تنش لفمخت
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 بهود  برخهوردار  ارقهام  سهایر  بهه  نسبت چهساقه خشک وزن

 تهوان مهی  همبستگی جدول مشاهده با همچنین .(2 )جدول

 خشهک  وزن بهین  داریمعنهی  مثبت همبستگی که دریافت

 بها  .(6 )جدول دارد وجود چهساقه خشک وزن و چهریشه

 طهول  و چهساقه وزن بین دارمعنی مثبت همبستگی به توجه

 اخههت ف گرفهت  نتیجههه تهوان مههی بهذر  قههدرت و چهه سهاقه 

 ایهن  دلیه   بذری ذخایر از استفاده کارایی در ارقام ژنتیکی

 .(Zeinali and Soltani, 2000) (6 )جهدول  باشهد مهی  امهر 

 بیهان  نیز (Khorramdel et al., 2014) همکاران و دلخرم

 کیفههی هههایویژگههی بههر یمههؤثر عامهه  نوتیهه ژ داشههتند

 بها  گفهت  تهوان می اما ست.ا هاگونه اولیه رشد و زنیجوانه

 کهاهش  ارقام، چهساقه خشک وزن میانگین تنش، افزایش

 خشکی تنش تحت چهه ساقه خشک وزن در کاهش یافت.

 و زینعلهههی است شده گزارش نیز محققهههین سایر وسیله به

 همچنهههین و (Zeinali and Soltani, 2000) یسهههلطان

 کیفیهت  ندداشهت  اظههار  نیز (Eskandari, 2012) اسکندری

 رسههیدگی نمههو، دوره محیطههی شههرای  بههه شههدتبههه بههذر

 است. وابسته مادری هایبوته دانه شدن پر و فیزیولوژیکی

 های مادریروی بوتهی ارقام گندم تحت شرای  مختلف تنش خشکی بر گیاهچهچه و قدرت بذر مقایسه میانگین وزن ساقه -2جدول 

Table 5- Comparison of mean plumul weight and seedling vigor of wheat cultivars under different drought 

stress conditions on native plants 

 

 قدرت بذر

Seed 

vigour 

 چهوزن ساقه

Plumul 

weight 

(mg) 

 قدرت بذر

Seed 

vigour 

 چهوزن ساقه

Plumul 

weight 

((mg 

 قدرت بذر

Seed 

vigour 

 چهوزن ساقه

Plumul 

weight 

(mg) 

 قدرت بذر

Seed 

vigour 

 چهوزن ساقه

Plumul 

weight 

(mg) 

 ارقام

Cultivar 

a2952.72 a12.12 b3180.00 b9.57 c2400.12 c8.75 b2679.96 b9.50 
 آفتاب

Aftab 

a3233.50 b8.81 a3343.52 b10.54 b2740.56 bc10.20 a3403.46 a11.87 
 قابوس

Qabus 

a3173.00 a11.47 ab3242.00 a12.63 a3199.50 a12.37 a3284.50 a13.66 
 کریم

karim 

a3247.00 b8.30 a3352.50 a13.12 a3292.50 ab11.09 a3311.00 a12.61 
 کوهدشت

kuhdasht 

b2446.00 b8.34 c2736.70 b10.07 a2905.00 bc10.09 b2748.26 b9.54 
 11الین 

Line 17 

3010.44 9.80 3170.94 11.186 2907.53 10.50 3085.43 11.436 
 میانگین

means 

 Numbers with the same letters are in a statistical group اعداد با حروف مشابه در یک گروه آماری قرار دارند.

 

 بذر قدرت

 خشهکی  اثهر  داد نشهان  سواریان تجزیه از حاص  نتایج

 یهک  سهطح  در ،رقهم  اثهر  و درصهد  جپهن  احتمهال  سطح در

 علههت بههه دارد. دجوو داریمعنی وتتفا درصههد احتمههال

 پهنج  سهطح  در رقهم  و خشهکی  متقابه   اثهر  شهدن  داریمعن

 انجهام  تهنش  مختلهف  سهطو   در ارقهام  دههی برش درصد،

 یدارمعنههی ارقههام بههین ،تههنش سههطح چهههار هههر در گرفههت

 تنش گرفت نتیجه توانمی بنابراین (.4 )جدول شد مشاهده

 دجوو با را مگند مختلف مقاار ربذ رتقد خشههههههههههکی،

 حتی و بیوشهیمیایی  ههای فعالیت ،یکیژفیزیولو هایتوتفا

 قهرار  تهأثیر  تحهت  نداتومهی  شدتبه ،متومقا یهاممکانیز

 هر در بذر، قدرت نظر از مختلف، مقاار که ایگونهبه دهد
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 مقایسهه  دادند. بروز خود از را متفاوتی کنشوا تنش سطح

 نشان تنش مختلف سطو  در بذر قدرت هایمیانگین کلی

 تفهاوت  تهنش  مختلهف  سهطو   بهین  آمهاری  نظر از که داد

 نتایج با مطاب  امر این .(2 )جدول داشت وجود داریمعنی

  همکههههاران و حسههههینی تحقیهههه  در آمههههده دسههههتبههههه

(Hosseini et al., 2011 )بهر  تحقیقهی  در ایشهان  ،باشدمی 

 نظههر از روشههن رقههم کههه تندداشهه بیههان گنههدم رقههم 2 روی

 ارقههام سههایر بههه نسههبت زنههیجوانههه هههایمولفههه از بسههیاری

 بررسی بود. ترمقاوم تنش به شعله( و استار ق ت، )چمران،

 مثبهت  همبسهتگی  از حهاکی  نیهز  مبستگیه ضرای  جدول

 همچنین و (1/3) زنیجوانه سرعت با بذر قدرت ،دارمعنی

 زنههیجوانههه زمههان میههانگین بهها دارمعنههی منفههی همبسههتگی

 سههرعت بهودن  بهاالتر  کهه  اسهت  ایهن  بیهانگر  کهه  باشهد مهی 

  باشههدمههی بیشههتر بههذر قههدرت دهنههده نشههان زنههیجوانههه

 (.6 )جدول

 ساقه به ریشه آلومتری روابط

 کهه  نمهود  مشخص آزمایش ینا یانسوار تجزیه نتایج

 یهک  احتمال سطح در ارقام ساقه به ریشه یآلومتر ضری 

 و رقم متقاب  اثر و خشکی تنش اثر اام شد دارمعنی درصد

 مقایسههه نتههایج همچنههین (.4 )جههدول نشههد دارمعنههی تههنش

 تهرین بیش و ترینکم که داد نشان آلومتری رواب  میانگین

 .(3 )شهک   بهود  آفتهاب  و کهریم  هایرقم به مربوط ،مقدار

 را لومتریکآ ضهههری  بیشترین قهههابوس و آفتهههاب ارقهههام

 و چهه سهاقه  مناسه   رشهد  از یناش احتمهاال  مرا ینا .ندداشت

 بدین .) سهت ا بهوده  تهنش  ی ارهه ش در قهام را نهیا چهریشه

 و کههریم مقاار به طمربو لومتریکآ ضری  کمترین ترتی 

 دهنهده نشهان  ، همبسهتگی  جهدول  مشهاهده  بود. کوهدشت

 طهول  و آلومتریک ضری  بین داریمعنی منفی همبستگی

 نداد نشان گیهمبست چه ریشه طول با ولی باشدمی چهساقه

 بیشهتر  آلهومتری  ضری  که باشد مطل  این موید تواندمی

 (.6 )جدول دارد قرار چهساقه طول تأثیر تحت

 های مادریزنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت شرای  مختلف تنش خشکی بر روی بوتههای مرتب  با جوانههمبستگی ویژگی -6جدول 

Table 6- Correlation of germination and seedling growth parameters of wheat cultivars under different 

drought stress conditions on native plants 
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       1 0.23 2 

      1 **0.95 0.03 3 

  -   1 **70. **0.61 0.25 4 

  -  1 **0.88 **0.77 **0.73 0.07 5 

  - 1 *0.47 **0.71 0.42 *0.47 0.27 6 

  1 0.24 **0.73 **0.59 0.32 0.32 0.05 7 

 1 *0.46 0.34 0.21 0.31 0.18 0.15 0.009 8 

1 0.03 **0.59 0.25 **0.72 0.40 0.52 0.43 0.28 9 
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 .گندم ارقام بذور (چهساقه به چهریشه ولط نسبت) آلومتری رابطه -3 شک 

Figure 3- Alometric relationship (root to shoot ratio) of seeds of wheat cultivars. 
 

 گیرینتیجه

 بهه  نسبت ژنتیک داد نشان تحقی  این نتایج و مجم در

 بیشتری اثر مرات  به مادری، هایپایه روی بر خشکی تنش

 گیاهچهه  هتروتروفیهک  رشهد  و زنهی جوانهه  هایویژگی بر

 ایجهاد  در ژنتیهک  عامه   اثهر  عبارتی به داشت. گندم بذور

 بیوشهههیمیایی ههههایفعالیهههت و یکیژفیزیولو ههههایوتتفا

 ویر بهر  بهذر  کهه  محیطی شرای  به نسبت بذور زنیجوانه

 صهفات  لهذا  اسهت.  مؤثرتر کند،می تجربه مادری هایبوته

 .دارد قرار ارقام تأثیر تحت بیشتر گیاهچه رشد و زنیجوانه

 از بعهد  خشهکی  تهنش  که باشد دلی  این به نتیجه این شاید

 مطالعهات  اسهاس  بهر  اسهت.  شده اعمال افشانیگرده مرحله

 رشهد  دوران که   در خشهکی  تهنش  اگهر  مختلف محققین

 بهذور  کیفیهت  بهر  توانسهت مهی  احتماال ،شدمی اعمال گیاه

 باشد. گذارتأثیر
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