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  93، زمستان 4شماره  37توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، جلد 

 Agropyron زني و رشد گياهچه بذر دو گونه تاثير تيمار پرتو گاما بر صفات جوانه

elongatum وBromus tomentellus   
2قاسمعلي ديانتي تيلكي، 1آرزو عليزاده

  3و بهنام ناصريان خياباني *

  

  
 تربيت مدرسدانش آموخته كارشناسي ارشد مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه  - 1

  )dianatitilaki@yahoo.comدانشيار گروه مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس ( ول:نويسنده مسو - *2

 اي كرج مربي، پژوهشكده كشاورزي، پزشكي و صنعتي هسته -3

  15/8/92 تاريخ پذيرش:    25/7/91 تاريخ دريافت:

  

  چكيده

ار شده ميتگري پرتو گاما  150و  100، 50، 30، 20، 15، 6، 3دزهاي با  گونه مهم مرتعي بذور دو ين تحقيقدر ا

بررسي  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مرتعداري،در آزمايشگاه  زنيبرخي صفات جوانهو تاثير آن بر 

به براي هر گونه طرح آزمايشي   يكدر بذور پرتودهي شده  انجام و 1390 ن ماه سالاين تحقيق در بهم د.گردي

. زني آنها ارزيابي شدصفات جوانه تايي در داخل پتري ديش كشت شدند و 50تكرار  3كامال تصادفي در صورت 

  B.tomentellus گونه كليه صفات مورد بررسيدار پرتو گاما بر  معنيتاثير عدم نتايج بدست آمده نشان دهنده 

ايجاد كرد  زنيپارامتر سرعت جوانهبر بيشترين تاثير مثبت را  گري 6دز  A. elongatum گونه است. در رابطه با

همچنين  .بذر در روزافزايش يافت 89/7به  77/5و از  اختالف معني دار نشان داد )p >05/0يمار شاهد (كه با ت

در تيمار شاهد به  83/89از  ين عدد را داشت به طوري كهگري باالتر 30در دز گونه   ه نيز براي اينشاخص بني

در حالي كه  د را داشتدچه نيز در اين تيمار باالترين عچه و ساقهريشهتربعالوه وزن  .افزايش يافت 11/118

ها چه تفاوتي بين تيمار گري بود و در وزن خشك ساقه 20چه مربوط به تيمار  باالترين مقدار وزن خشك ريشه

در  .سبب بروز تاثير منفي در صفات مورد بررسي شدندگري  150و  100دزهاي  ،كليي در ارزياب .مشاهده نشد

 يگونهدو  در بذورپرتو گاما شدت هاي مختلف تفاوت تاثير گذاري مجموع نتايج بدست آمده نشان دهنده 

  .است مورد بررسي

  

   شاخص بنيه زني،زمان جوانهميانگين  ،زني، سرعت جوانهدهي: پرتوها كليد واژه

  

  مقدمه

 ناطقدر م فزون تخريب مراتع كشور بويژهروند روز ا

تحت تاثير عوامل انساني و  ،خشك و نيمه خشك

از جمله روند كاهشي مقدار بارندگي  تغييرات اقليمي

رويشگاههاي مرتعي، اهميت اصالح و توسعه مراتع را 

روژه هاي در راستاي پ. بيش از گذشته روشن مي سازد

هاي بذركاري از اهميت پروژه، اصالح و توسعه مراتع

(محرابي و همكاران،  بسيار بااليي برخوردار است

). گراس ها به عنوان گياهان با اهميت از نظر توليد 1389

علوفه، حفظ خاك و اصالح مراتع، سازگاري خوبي به 

چرا داشته و از موقعيت ممتازي به عنوان گياهان علوفه 

بدليل  1علف پشمكيجنس  .باشند رخوردار مياي ب

مقاومت نسبي باالتر در برابر خشكي نسبت به بيشتر 

گراس هاي مرتعي، جهت احياء و اصالح و توليد علوفه 

مي باشد (محمدي و همكاران،  تر مراتع كشور مناسبدر 

ست ا گياهي Bromus tomentellus). گونه 1385

افيايي وسيع كه در با پراكنش جغر موسواز جنس برپايا 

                                                           

1- Bromus 
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به دليل تنوع رويشگاه و و  شوداكثر نقاط ايران ديده مي

اي اهميت اين گونه در حفظ و احياء مراتع به عنوان گونه

  .)1386باشد (كريمي و آرياوند، با ارزش مطرح مي

Agropyron elongatum توليد باال،  نيز به دليل

سرما به ارزش غذايي مناسب، مقاومت در برابر خشكي و 

 ح و بذركاري مراتعاي با ارزش در اصالعنوان گونه

مطالعه در ). 1389باشد (اسمعيلي و همكاران، مطرح مي

زني بذر از جهت حفاظت و احياء بيولوژيك زمينه جوانه

مدت زمان بين  .اي دارد مراتع تخريب يافته اهميت عمده

اي بر كاشت تا استقرار گياهچه تاثير قابل مالحظه

در همين رابطه سرعت و درصد كه لكرد گياهان دارد عم

اي زني و سبز شدن گياهچه از اهميت ويژهجوانه

 ).1388برخوردار است (عبدالرحمني و همكاران، 

وانايي رقابت و تجديد نسل همچنين استقرار موفق و ت

به توانايي جوانه زني و  مرتعي وابستگي زيادي گياهان

تلف بذري به عنوان تكنيكي تيمارهاي مخ .رشد بذر دارد

كم هزينه و كم خطر جهت افزايش جوانه زني و رشد 

. )2011، 1(صابري و همكارانجنين بذر بكار مي روند

 اي نظير پرتوتابي با اشعه گاماتكنيك هاي هستهاگرچه 

كاربردهاي بسيار گسترده در كشاورزي، پزشكي و 

ي صنعت دارد اما كاربرد آن در علوم مرتع به داليل

همچون عدم شناخت در رابطه با دزهاي اپتيمم اين پرتو 

تابش پرتو گاما  .براي گياهان مرتعي محدود بوده است

مي تواند تغييرات مورفولوژيك، ساختاري و كاربردي 

در گياهان ايجاد كند كه بسته به شدت و مدت تابش آن 

 ).2010، 2(داتا و سينگ عملكرد متفاوتي خواهد داشت

 يونيزه كنندهكننده دزهاي پايين پرتوهاي  تاثير تحريك

توسط زني، تقسيم سلولي و رشد گياهان  بر جوانه

  .)1999( گزارش شده است ، 3 و نابولسي چارباجي

 100، 50، 20پس از پرتوتابي با دزهاي  )،2006( 4موسي

 Erucaگري پرتو گاما بر بذور گياه 200و 

                                                           

1- Saberi et al. 
2- Datta & Singh 
3- Charbaji & Nabulsi 
4- Moussa 

vesicaria   انه زني گري بر جو 20گزارش كرد كه دز

بذر گونه مورد تحقيق اثر تحريك كننده مثبت داشته و 

در دزهاي باالتر به صورت تدريجي با افزايش ميزان دز 

 شد. مشاهدهزني پرتو گاما تاثير منفي بيشتري بر جوانه

سبب حفظ سرعت و  60گري كبالت  20پرتو دهي با دز 

با تحريك  ظرفيت جوانه زني بذر گندم شد و بعالوه

% و 18هاي فرعي)  (تعداد ريشهچه تعداد ريشه زايي، ريشه

(ملكي  % افزايش يافت32چه بذور جوانه زده طول ريشه

. استفاده از تابش دزهاي پايين پرتو )2006، 5و مارواني

گاما بر بذر تاثير مثبتي روي گياهان داشته و باعث 

افزايش طول ريشه و رشد گياهاني همچون برنج شد 

. در اين تحقيق تاثير تيمار بذر )2005، 6نمايتي و همكارا(

زني و صفات جوانه گونه مرتعي بررسي دو با پرتو گاما بر

  اين بذور ارزيابي شد.

  

  هامواد و روش
و در آزمايشگاه  90پژوهش حاضر در سال 

 مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس

با قوه   B.tomentellusدر اين تحقيق بذور انجام شد. 

 88با قوه ناميه  A. elongatum درصد و 82ناميه 

جهت   گرديد.از موسسه پاكان بذر اصفهان تهيه  درصد 

گرمي از  3نمونه  2هاي بذر نيز ابتدا تعيين رطوبت توده

ساعت در آون با دماي  17توده بذر جدا شده و به مدت 

ساعت نمونه هاي  17پس از  .درجه قرار داده شد 105

خشك شده دوباره توزين شدند و درصد رطوبت بذر 

  .آنها با استفاده از رابطه زير تعيين شد

وزن اوليه)  -وزن اوليه / وزن ثانويه × (  100 

  =درصد رطوبت

نهايتا درصد رطوبت توده بذر با محاسبه ميانگين  

، 7ايستا(نمونه مورد آزمايش مشخص شد  2رطوبت 

1985(.  

                                                           

5- Melki & Marouani 
6- Maity et al. 
7- Ista 
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 گونها روش ذكر شده رطوبت بذر ب

B.tomentellus،10  درصد وA. elongatum ، 6 

هاي بذر به پژوهشكده سپس نمونهدرصد تعيين شد. 

اي كرج منتقل و با كشاورزي، پزشكي و صنعتي هسته

 150و  100، 50، 30، 20، 15، 6، 3 صفر (شاهد)، هايدز

گري در ثانيه بوسيله  0.018گري و با سرعت پرتوتابي 

بذر به آزمايشگاه  و پس از آنده پرتودهي ش 60كبالت 

منتقل و پس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس 

از ضدعفوني با وايتكس رقيق سه بار با آب مقطر شستشو 

تايي براي هر تيمار پرتو گاما در  50تكرار 3شد و در 

سانتي متر كه با وايتكس  10هاي به قطر داخل پتري ديش

شده  كاغذ صافي مرطوبضدعفوني شده بودند و روي 

براي جلوگيري از  .كشت شدند ليتر آب مقطر ميلي 5با 

از قارچ كش تيرام تترا متيل دي سولفيد  ،رشد قارچ

ها به صورت تصادفي به داخل استفاده شد. پتري ديش

درصد و دماي  80فيتوترون منتقل و در شرايط رطوبتي

درجه سانتيگراد قرار داده شدند. جهت كنترل  25

ها به زني، نمونهها و ثبت جوانهوبت داخل پتري ديشرط

روزانه مورد بررسي قرار گرفته و شمارش بذور  طور

 2چه آنها به بذوري كه طول ريشه .جوانه زده انجام شد

رسيد به عنوان بذور جوانه زده شمارش شدند ميليميتر مي

زني بذر در تا زماني كه هيچ گونه جوانهو شمارش بذور 

متوالي شمارش مشاهده نشد ادامه پيدا كرد  سه روز

گيري اندازه زير  صفات   سپس)، 1386(عيسوند و عارفي، 

  شد: 

درصد  =بذور تعداد (تعداد كل بذور كشت شده/

    100) ×جوانه زده زنيهجوان

  زني با استفاده از رابطه:سرعت جوانه -2

s (seed ×  day-1) = (N1 × 1) + (N2 – 
N1) ×1/2   + (N3– N2) × 1/3  + … + (Nn – 
Nn-1) × 1/n 

)S زني برحسب بذر در روز و سرعت جوانه N1 ،

N2  وN3 روز  3و  2، 1هاي جوانه زده بعد از ؛ تعداد بذر

  .)1997،  1و همكاران چياپاسيو(ام) nتا روز 

                                                           

1- Chiapusio et al. 

  زني با استفاده از رابطه:ميانگين زمان جوانه

 MGT = A1D1 + A2D2 + … + AnDn  /  A1 
+ A2 + … + An 

)MGT زني، ميانگين زمان جوانهA هاي تعداد بذر

كل تعداد روزها تا آخرين  nو  Dزده در زمان جوانه

  .)1991،  2و همكاران كنتليف(باشد)  روز شمارش مي

چه نيز با انتخاب تصادفي تعداد چه و ساقهه طول ريش

عدد بذر از هر پتري ديش بوسيله خط كش ميليمتري  10

گيري و محاسبه ميانگين آن براي تيمارها و هانداز

تكرارهاي مختلف تعيين شد و سپس شاخص بنيه بذر با 

  استفاده از رابطه:

 VI = (RL + SL) × GP  ،محاسبه گرديد

)RL چه، طول ريشهSL چه، طول ساقهGP  درصد

عبدالبكي و (شاخص بنيه بذر)  VIزني و جوانه

چه بذور جدا ساقهچه و سپس ريشه .)1973، 3اندرسون

  .وزن تر و خشك با تعيين شدشده و 

، 17نسخه  SPSSافزار در نهايت با استفاده از نرم

 )One-Way ANOVA(تجزيه واريانس يك طرفه 

ها در سطوح يك و پنج  ميانگيندار  معنيو اختالف  انجام

براي  دانكنچند دامنه ازآزمون  درصد آزمون شد.

  شد.ها استفاده  مقايسه ميانگين

 

  و بحث نتايج

نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس نشان دهنده 

پرتو بر صفات سطوح مختلف عدم تاثير تيمار بذر با 

مي باشد  B.tomentellus مورد مطالعه گونه

)05/0<p(.  ليكن در رابطه با گونهA.elongatum 

تيمار بذر با پرتو گاما به طور معني دار صفات سرعت و 

و همچنين شاخص  )p>05/0( زنيوانهميانگين زمان ج

را  چه  وزن تر ساقهچه و ريشه و خشك  بنيه بذر، وزن تر

داري بر ، اما تاثير معني)p>01/0( تحت تاثير قرار داد

با  رابطه در ).1زني  مشاهده نشد (جدولدرصد جوانه

زني در ، باالترين سرعت جوانهA.elongatum گونه

                                                           

2- Cantliffe et al. 
3- Abdul-Baki & Anderson  
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بذر با پرتو گاما در دزهاي تيمار  .گري مشاهده شد 6دز 

زني گري تاثير معني دار بر ميانگين زمان جوانه 100زير 

گري ميانگين زمان  150و  100نشان نداد و دزهاي 

پارامتر ديگر مورد بررسي در  .زني را افزايش دادجوانه

رابطه با بذور تيمار شده بوسيله پرتو گاما مربوط به 

دهنده ميزان  كه نشان شاخص بنيه بذر مي باشد

 در چه چه و ساقهتاثيرگذاري پرتو گاما بر رشد ريشچه

 .باشدمي بذر

چه توليد شده در دز چه و ريشهساقهترهمچنين وزن 

باالتراز ساير تيمارها بدست آمد. از نظر وزن  گري نيز 30

گري  20چه در تيمار  خشك باالترين وزن خشك ريشه

تاثير تيمار چه تحت  مشاهده شد  اما وزن خشك ساقه

پرتو اختالف نشان نداد و فقط از نظر عددي وزن خشك 

گري باالتر از ساير تيمارها بود  30چه در تيمار  ساقه

پس از مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي  ).2(جدول 

به دليل عدم وجود  B.tomentellusدر رابطه با گونه 

دار كليه پارامترهاي اندازه گيري شده اختالف معني

ت تيمارهاي مختلف پرتو گاما فقط اختالف عددي تح

بر اساس نتايج بدست آمده  ).3(جدول  اندكي نشان داد

سي تحت ردرصد جوانه زني بذور هر دو گونه مورد بر

تاثير پرتو گاما قرار نگرفت كه اين امر مي تواند نشان 

دهنده عدم تغيير قوه ناميه و زنده ماني بذر حتي در 

گري باشد كه انتظار مي رفت  150و  100تيمارهاي 

ماني بذر داشته دزهاي باالتر تاثير منفي بر جنين و زنده

، در A.elongatumزني باشد، در رابطه با سرعت جوانه

گري به طور معني داري باالتر از ساير تيمارها و  6دز 

ترين نتايج مربوط به دزهاي  تيمار شاهد بود و ضعيف

ن مي تواند مربوط به گري است كه علت آ 150و  100

هاي آزاد به وجود راديكال اختالالت متابوليسمي ناشي از

رشد جنين  جلوگيري  آمده در اثر پرتودهي باشد كه از

با بررسي  نيز )، 2001( 1نواب و ايرفاك .مي كند

گري پرتو گاما بر سه  400و  300، 200، 100تيمارهاي 

ي باالي كه دزها اند دادهواريته مختلف گندم گزارش 

                                                           

1- Nawab & Irfaq 

اي در كاهش زنده ماني داشته و پرتو تاثير قابل مالحظه

اي  زني بذور پرتو داده شده به طور قابل مالحظهجوانه

با تاخير آغاز شد ليكن اين نتايج مغاير با نتايج بدست 

عالوه بر اين با  .است B.tomentellus  آمده براي

ندم گري پرتو گاما بر بذر گ 30و  20، 10كاربرد دزهاي 

(Triticum durum Desf.)  كه  شده استگزارش

 گري درصد 20در نتيجه پرتودهي بذر گندم با دز 

زني % رسيد و سرعت جوانه6/96% به 7/69زني از جوانه

بذر 9/15عدد در روز براي تيمار شاهد به  5/9از  نيز

ملكي ( گري افزايش يافت 20زده در روز براي دز جوانه

حاضر بر روي  با نتايج انجام شده كه )2009، 2و دهماني

بذور آگروپايرون مطابقت دارد ليكن با نتايج بدست 

مغاير مي باشد. همچنين  B.tomentellusآمده براي 

گونه  گري براي 30شاخص بنيه بذر در دز  افزايش

A.elongatum چه و كه تحت تاثير افزايش طول ريشه

ور گندم چه مي باشد در تحقيق انجام شده بر بذساقه

گري  20كه تيمار بذر با   )Hard wheat( ماكاروني

چه را افزايش داد نيز گزارش شده چه و ساقهطول ريشه

تحريك تقسيم سلولي  ).2009، 3ملكي و مارواني(است 

زاكا و  و رشد توسط دزهاي پايين پرتو گاما توسط

بر اساس  نيز گزارش شده است.)، 2004( 4همكاران

گري پرتو  30قيق مشخص شد كه دز هاي اين تحيافته

تواند به عنوان تيمار تحريك كننده مطلوب براي گاما مي

توصيه شود چرا كه پارامتر  A.elongatum بذر 

يد شده چه تولچه و ساقهشاخص بنيه بذر و وزن ريشه

اگرچه از نظر سرعت جوانه تحت اين تيمار باالتر بود. 

را نشان داد و با  گري بيشترين تاثير مثبت 6زني تيمار 

دار تيمار شاهد اختالف معني دار داشت اما اختالف معني

گري بدست نيامد. لذا در ارزيابي  30و  6بين دزهاي 

گري نيزبيشترين تاثير مثبت را 30توان گفت دز كلي مي

                                                           

2- Melki & Dahmani 
3 - Melki & Marouani 
4- Zaka et al. 
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  A.elongatum و B.tomentellusزني در دو گونه تجزيه واريانس صفات جوانه - 1 جدول

 

 دار و عدم وجود اختالف معني % 5، %1 ؛ به ترتيب نشان دهنده وجود اختالف معني دار در سطح ns**، * و 

 
 

افزايش قوه رشد و  .بر بذور آگروپايرون داشته است

تواند به دليل تحريك زني بذر ناشي از پرتودهي ميجوانه

ين باشد نهمچون ليزين و فنيل آال بيوسنتز آمينوآسيدهايي

نتايج بدست آمده نشان  ).1989، 1آنتونوف و همكاران(

دار دزهاي استفاده دهنده عدم تاثير مثبت يا منفي معني

  زني بذر و رشد گياهچههنه پرتو گاما بر تحريك جواشد

يد شده چه تولچه و ساقهشاخص بنيه بذر و وزن ريشه

اگرچه از نظر سرعت جوانه تحت اين تيمار باالتر بود. 

گري بيشترين تاثير مثبت را نشان داد و با  6زني تيمار 

دار تيمار شاهد اختالف معني دار داشت اما اختالف معني

گري بدست نيامد. لذا در ارزيابي  30و  6زهاي بين د

گري نيزبيشترين تاثير مثبت را  30توان گفت دز كلي مي

افزايش قوه رشد و  .بر بذور آگروپايرون داشته است

تواند به دليل تحريك زني بذر ناشي از پرتودهي ميجوانه

ين باشد نهمچون ليزين و فنيل آال بيوسنتز آمينوآسيدهايي

نتايج بدست آمده نشان  ).1989، 2و همكارانآنتونوف (

دار دزهاي استفاده دهنده عدم تاثير مثبت يا منفي معني

                                                           

1- Antonov et al. 
2- Antonov et al. 

زني بذر و رشد گياهچه هنتحريك جوا شده پرتو گاما بر

، 3توكر و همكاران همچنيناست.   B.tomentellusدر

گري  400و  300، 200با بررسي تاثير دزهاي  )2005(

ي و طول ريشه و ساقه در سه رقم زنپرتو گاما بر جوانه

 Cicer نخود زراعي از گونه رقم  4 و نخود كابلي

areietinum  گونه نخود وحشي يكساله  2و

)C.reticulatum  وC.bijugum (گزارش كردند 

گري تاثير قابل توجهي بر پارامترهاي مورد  200كه دز 

 و اثرات منفي در رشد ريشه و ساقه نيز در بررسي نداشته 

كه با نتايج بدست گري مشاهده شد  200دزهاي باالتر از 

مطابقت دارد ولي با  B.tomentellusآمده براي 

گري به عنوان دز با تاثير  400افزايش دز پرتو، تيمار 

منفي از توسعه ريشه و ساقه جلوگيري كرد كه مشابه با 

گري تحقيق انجام  150چه در دز نتايج عدم توسعه ريشه

 تاثير همچنين .است B.tomentellusشده بر بذر 

 دزهاي مختلف بر گونه نخود كابلي مشهودتر از ساير

هاي مورد بررسي بود كه نشان دهنده تفاوت گونه

هاي مختلف از تابش يونيزه كننده گاماتاثيرپذيري گونه

                                                           

3- Toker et al. 

  منابع تغيير  گونه
درجه 

  آزادي

  ميانگين مربعات

درصد 

  زني جوانه

سرعت 

  زني جوانه

ميانگين زمان 

  زني جوانه

شاخص بنيه 

  بذر

وزن تر 

  چه ريشه

وزن خشك 

  چه ريشه

وزن تر 

  چه ساقه

وزن خشك 

  چه ساقه

A.elongatum  

  25/0  14/65  04/0  12/33  42/2777  56/0  87/2  00/37  8  تيمار پرتو

  22/0  59/10  006/0  72/5  27/230  17/0  17/1  14/20  18 اشتباه

F  ns 83/1  *44/2  *30/3  **07/12  **78/5  **84/6   **14/6  ns09/1  

%CV   60/5 12/22  56/10  29/38  03/48  10/35  25/31  73/33 

B.tomentellus 
  

  07/0  71/4  01/0  72/9  77/179  15/0  86/0  70/7  8  تيمار پرتو

  18 اشتباه

  

88/28  20/2  24/0  49/226  61/6  01/0  01/15  05/0  

F  ns 26/0  ns 38/0  ns 65/0  ns 79/0  ns 47/1  ns 05/1  ns 31/0  ns 20/1  

%CV   48/5 66/10 67/10 69/14 69/30 23/27 76/15 60/13 
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 يمارهاي سطوح مختلف پرتوتحت ت  A.elongatumزني و رشد گياهچه بذر در گونه  مقايسه ميانگين صفات جوانه -2جدول 
 

 

 دار مي باشد. ها بيانگر وجود اختالف معني حروف متفاوت در ستون

  

است و همين نكته مي تواند دليل عدم تاثيرپذيري 

 نيز  B.tomentellusپارامترهاي بررسي شده براي 

كه با نتايج بدست آمده براي ) 3(جدول باشد 

 با بررسي تاثير پرتو گاما بر .پايرون متفاوت بودآگرو

زني تعداد روزهاي كامل شدن جوانه زني، درصد جوانه

 Lepidum خشك و طول ريشه و ساقه در بذور

sativum  و  70، 60، 50، 40، 30، 20تيمارهاي  تحت

 شدگزارش  60كيلوراد پرتو گاما با استفاده از كبالت  80

موس و آگروپايرون وراي بركه با نتايج بدست آمده ب

محقق كاهش طول ريشه و  2ليكن اين  .مطابقت دارد

زني روزها تا كامل شدن جوانه ساقه و افزايش تعداد

 افزايش دز پرتو گاما نسبت به زني)، در اثر(سرعت جوانه

 كه با نتايج عدم تاثير پرتو اندكرده تيمار شاهد را گزارش

مغايرت  B.tomentellus در گاما بر اين سه پارامتر

به مقايسه نتايج تحقيقات ذكر شده مي توان  با توجه دارد.

نتيجه گرفت كه پرتو گاما بسته به شدت تابش و گونه 

 گياهي مي تواند تاثيرات مختلفي در گياهان ايجاد كند،

ذكر  B.tomentellusاما با توجه به آنچه كه در مورد 

تيمار  ششد پرتو گاما نمي تواند به عنوان يك پي

زني بذر اين  هاي جوانه شاخص افزايش كاربردي براي

شود، ليكن تيمار پرتو گاما با شدت  گونه توصيه 

هاي  گري بهترين نتايج را در بهبود شاخص 30پرتودهي 

   .دادنشان A.elongatum زني  جوانه
 

  گونه

  

دز تيمار 

  پرتو گاما

  (گري)

  صفات

درصد جوانه 

 زني

  سرعت جوانه زني

 (بذر/ روز)

ميانگين زمان 

  جوانه زني

 (روز)

  چه  وزن تر ريشه  شاخص بنيه بذر

 (ميلي گرم)

وزن خشك 

  چه ريشه

  (ميلي گرم)

وزن تر 

  چه ساقه

 (ميلي گرم)

وزن خشك 

  چه ساقه

 (ميلي گرم)

A. elongatum 
  

  a 0/2±0/90  bc2/0±7/5  bc1/0±9/4  ab9/11±8/89  ab  5/1±7/9  bc  00/0±33/0  b3/1±2/22  a 19/0±39/1  شاهد

3 a9/2±6/90  bc1/0±4/5  bc1/0±8/4  ab2/6±6/90  ab7/1±8/8  a08/0±50/0  b7/1±5/23  a11/0±45/1  

6 a0/2±0/92  a 4/1±8/7  bc0/0±8/4  ab4/10±0/105  b 5/1±4/7  ab 03/0±�٠/٠  b1/2±0/21  a 08/0±56/1  

15 a30/2±0/92  bc2/0±5/5  bc3/0±9/4  ab4/14±1/102  ab4/2±8/10  ab05/0±39/0  b0/1±1/22  a08/0±35/1  

20 a3/1±3/87  ab3/0±3/6  c0/0±5/4  a3/3±5/100  ab6/1±8/8  a 05/0±49/0  b9/1±4/20  a04/0±47/1  

30  a5/3±3/91  abc5/0±1/6  bc2/0±2/5  b3/6±1/118  a1/0±4/12  ab01/0±45/0  a5/1±1/22  a10/0±79/1  

50  a 3/3±6/88  abc1/0±1/6  bc2/0±4/4  c8/2±6/82  bc4/1±7/6  bc03/0±33/0  b6/1±8/23  a10/0±39/1  

100  a0/3±0/82  c8/0±2/4  a 4/0±0/6  c3/7±9/32  c5/0±8/2  cd04/0±23/0  b0/1±2/21  a76/0±72/1  

150  a0/2±0/94  bc3/0±5/5  ab1/0±4/5  a7/8±1/31  c2/0±7/2  d01/0±16/0  b7/1±1/20  a11/0±78/0  
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تحت تيمارهاي سطوح مختلف   B.tomentellusزني و رشد گياهچه بذر در گونه  مقايسه ميانگين صفات جوانه -3جدول 

 پرتو

 

  

  .باشددار ميها بيانگر عدم وجود اختالف معني حروف يكسان در ستون
  

  

 دزهاي اند؛ ) اظهار داشته2006، (1كيم و همكاران

پايين پرتوگاما به عنوان يك تيمار تحريك كننده از 

هاي هورموني سلول تاثير  يير در سيگنالطريق ايجاد تغ

شود تاثير پرتوگاما بر ساير  توصيه مي .مثبت بر رشد دارند

بررسي قرار گيرد چراكه نتايج  موردهاي مرتعي هم  گونه

ها و  قابل تعميم به گونه بدست آمده براي يك گونه

  مختلف گياهي نيست.  هاي جنس

                                                           

1- Kim et al. 

  گونه

  

دز تيمار 

  پرتو گاما

  (گري)

  صفات

درصد جوانه 

 زني

  سرعت جوانه زني

 (بذر/ روز)

ميانگين زمان 

  جوانه زني

 (روز)

  چه  وزن تر ريشه  شاخص بنيه بذر

 (ميلي گرم)

وزن خشك 

  چه ريشه

  (ميلي گرم)

  چه وزن تر ساقه

 (ميلي گرم)

وزن خشك 

  چه ساقه

 (ميلي گرم)

B. tomentellus 
  

  a9/2±6/88  a9/0±9/12  a2/0±3/4  a4/7±24/110  a4/0±97/7  a  03/0±45/0  a31/1±0/22  a  19/0±39/1  شاهد

3 a5/3±3/87  a3/0±8/11  a04/0±6/4  a8/8±30/110  a7/1±37/11  a08/0±51/0  a72/1±5/23  a11/0±45/1  

6 a9/2±6/86  a0/1±7/12  a2/0±09/4  a3/7±19/92  a6/0±84/6  a 04/0±35/٠  a1/2±0/21  a 08/0±56/1  

15 a15/1±0/88  a6/0±1/13  a4/0±35/4  a9/10±31/97  a7/0±97/8  a06/0±38/0  a00/1±1/22  a08/0±35/1  

20 a6/2±6/84  a3/1±5/12  a4/0±68/4  a3/10±17/93  a9/0±57/7  a 03/0±36/0  a92/1±4/20  a 04/0±47/1  

30  a6/1±66/84  a4/0±7/12  a1/0±10/4  a4/3±08/104  a6/1±08/10  a06/0±54/0  a57/1±1/22  a01/0±79/1  

50  a0/4±0/84  a3/0±0/13  a1/0±14/4  a0/9±72/100  a4/1±57/10  a07/0±41/0  a69/1±8/23  a10/0±39/1  

100  a3/2±0/86  a2/1±3/12  a2/0±48/4  a7/10±40/94  a0/1±73/10  a09/0±46/0  a00/1±5/21  a76/0±72/1  

150  a9/0±29/86  a7/0±6/11  a4/0±49/4  a3/7±39/89  a5/0±55/6  a05/0±37/0  a73/1±1/20  a18/0±78/0  
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