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 گياه در فيشيولوصيکي و بيوشيميايي پارامتزهاي بزخي بز بذر پزايمينگ انواع اثز 

  شوري تنش تحت گندم
 

 4فزسين عبدالهي، 3فاطمه دانشمند، 2داود صمصام پور، 1سکينه احمدي

 تفت ًَر پیبم داًشگبُ ثیَشیوی رشتِ ارشذ کبرشٌبعی التحظیل فبرغ 1
 (هغئَل ًَیغٌذُ) ثٌذرعجبط ّزهشگبى داًشگبُ جیعیط هٌبثع ٍ کشبٍرسی داًشکذُ داًشیبر 2

 گیبّی فیشیَلَصی گزایش شٌبعی سیغت گزٍُ ًَر پیبم داًشگبُ اعتبدیبر 3
 عجبط ثٌذر ّزهشگبى داًشگبُ طجیعی هٌبثع ٍ کشبٍرسی داًشکذُ اعتبدیبر 4

 چکيده

ثِ حذاقل رعبًذى اثزات  یثزا یا گغتزدُ قبتیقحت يیاعت. ثٌبثزا یکشبٍرس ذاتیتَل عَاهل هحذٍدکٌٌذُ در اس یشَر تٌش

اس  یکبّش اثزات ًبش در ز چٌذیي تیوبر هختلفاث یپضٍّش ثزرع يیّذف ا اعت.  طَرت گزفتِ یدر کشبٍرس یتٌش شَر هضز

 ٍ تٌش شزایط طجیعی تحت رقن چوزاى گیبُ گٌذم رشذ ٍ سًی جَاًِ ثز پزایویٌگ ارسیبثی اثز اعت. گٌذم در یتٌش شَر

 گزفت. قزار تحقیق هَرد تکزار عِ ٍ در تظبدفی کبهل طزح قبلت در فبکتَریل ثظَرت گلخبًِ ٍ آسهبیشگبّی یطهح در شَری

هیلی  150ٍ  100، 50، 0) هحلَل کلزیذ عذین اس اعتفبدُ ثب عطح 4در  تیوبر شَری : اس ثَدًذ عجبرت ایي آسهبیش فبکتَرّبی

 ٍ درطذ 3هیلی هَالر، ًیتزات پتبعین  5/0درطذ، عبلیغیلیک اعیذ  1ن عطح )کلزیذ عذی 4هَالر( ٍ تیوبرّبی پزایویٌگ در 

درطذ،  1کلزیذ عذین  ّبی هحلَل در عبعت 24 هذت ثِ پزایویٌگ، ثذٍر )ثِ عٌَاى شبّذ((. ثزای اعوبل تیوبرّبی آة هقطز

 جذاگبًِ ثِ طَر یگزادعبًت درجِ 20 دهبی هیلی هَالر ٍ آة هقطز، در 5/0ٍ عبلیغیلیک اعیذ  درطذ 3ًیتزات پتبعین 

ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًشبى داد کِ تٌش شَری ٍ پزایویٌگ تبثیز هعٌی داری در عپظ تیوبر ّبی شَری اعوبل شذ.  قزارگزفتٌذ

 سًی، عزعت جَاًِ سًی ٍ شبخض ثٌیِ ثذر، طَل جَاًِ عطح یک درطذ رٍی کلیِ طفبت جَاًِ سًی ٍ رشذی شبهل درطذ

ز ٍ خشک گیبّچِ ٍ ضزیت آلَهتزی دارد. ّوچٌیي ًتبیج هطبلعبت گلخبًِ ای ًشبى داد کِ تٌش چِ، ٍسى ت ریشِ ٍ چِ عبقِ

شَری ٍ پزایویٌگ تبثیز هعٌی داری در عطح یک درطذ رٍی ٍسى تز ٍ خشک گیبُ، عطح ثزگ ٍ عطح هخظَص ثزگ، ارتفبع 

 ، قٌذّبی هحلَل، فعبلیت آًشین عَپزاکغیذثزگ، عٌبطز هعذًی کلز، عذین ٍ پتبعین کلزٍفیل ثَتِ، هحتَای آة ًغجی، هیشاى

 عبلیغیلیک اعیذ کبتبالس دارد. در کل ًتبیج ًشبى داد کِ در هیبى پزایویٌگ ّبی اعوبل شذُ ثز ثذر گٌذم، دیغوَتبس ٍ آًشین

ثٌبثزایي  اثزات تخزیجی ًبشی اس تٌش شَری را در ایي گیبُ ثْجَد هی ثخشذ. اهب ثز پبراهتزّبی جَاًِ سًی اثز هٌفی داشت.

 اعتفبدُ اسایي هبدُ کِ ًغجتب ارساى ٍ در دعتزط اعت ثزای هقبثلِ ثبتٌش شَری در ایي گیبُ پیشٌْبد هی شَد.
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