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 چکیده

 یاثرات دزها پژوهش این در. است یاهچهرشد گ تحریک بذر و یزنجوانه زایشاف منظور بهپرتوگاما  با پرتودهی ،تیماریشپ هایروش از یکی
 کبالت چشمه با گاماسل از استفاده با پرتودهی. گردید بررسی سبزیجات و حبوبات ،بذر غالت یشیو صفات رو یزنمختلف پرتو گاما بر جوانه

تکرار  3با  یتصادف کامالً طرح قالب ( درGy 4۰و  3۰، 2۰، 1۰سطح ) چهار در Gy.s ۰87/۰-1ی با سرعت پرتوتاب ،Ci 21۰×8/7 آکتیویته و 6۰
اگرچه در  .پرتو گاما داشتند با پرتودهیواکنش مثبت به  یفرنگگوجه و نخود ذرت، گندم، بذرهای در یزنجوانه داد نشان یجانجام شدند. نتا

 واکنش. شد تریشب یزنجوانه درصد باالتر، دزهای با کاهو و خیار ماش، بذرهای در اما یافت کاهش یزنجوانه دز، افزایش با پیاز و لوبیا ربذ
 افزایش برایتوان می یارو خ یفرنگگوجه نخود، ماش، ذرت، مانند گندم، یبرخ یو برا تاس متفاوتبا پرتو گاما  یمختلف به پرتوده بذرهای

 یا،لوب بذرهایبه شاهد،  نسبتشده  یریگاندازه یشیرو صفات دیگر در. کرد استفاده پرتوگاما با تیمارپیشاز  یاهچهگ یهو بن یزنجوانه درصد
داشتند و  یشافزا دنسبت به شاه یفرنگگوجه و کاهو خیار، ،نخود، گندم، ذرت رهایبذ ینداشتند ول یشافزا در اثر پرتودهی ماش و پیاز

 .گاما نشان دادند با پرتو تیمارپیشواکنش مثبت به 
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Abstract 
One of priming methods to increase seed germination and seedling growth is gamma irradiation. In the 
present research, effects of various doses of gamma ray on germination and vegetative traits of cereals, 
legumes and vegetables were investigated. Irradiation was carried out using gamma cell with 60Co source 
of 7.8×102 Ci, with irradiation velocity of 0.087 g.s-1 in four levels (10, 20, 30 and 40 Gy) in a 
completely randomized design with 3 replications. The results showed that germination in wheat, corn, 
chickpea, and tomato seeds had positive reaction to low doses of gamma radiation; However, bean and 
onion seed germination decreased with increasing germination dose. In mungbean, cucumber, and lettuce 
seeds, germination percentage increased for higher doses. The response of different seeds to gamma 
radiation levels is different, and for some seeds such as wheat, corn, mungbean, chickpeas, tomatoes, and 
cucumbers, priming with gamma irradiation can be used to increase the percentage of germination and 
seedling growth. In other vegetative traits no increment was observed in beans, onions, and mungbean, 
compared to control but the seeds of chickpeas, wheat, corn, cucumber, lettuce, and tomato increased 
compared to control and showed a positive reaction to priming with gamma irradiation. 
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 مقدمه  .1

طیو مح یدر حوزه کشاورز یفراوان یکاربردها یگاما داراپرتو 

غالت  دی. با توجه به مشکالت موجود در بخش تولاست ستیز

مردم  یو سالمت ییدر سبد غذا جاتیسبز تیو حبوبات و اهم

 یهاتنش ،یفصل زراع یدر ابتدا یخشک یهامانند تنش رانیا

نامناسب بذر و  یداردر اثر نگه یزنکاهش درصد جوانه ،ییدما

و بهبود  یزنجوانه یالقا یبرا یکیزیف یهامحرک افتنی... 

 رانیو ا ایدر دن یمتعدد هایپژوهشموضوع  اهانیاستقرار گ

 نییتع در گام نیترمهم اهانیگ موفق استقرار .بوده است

. است یمرتع یعیطب یهاعرصه در نسل دیتجد و رقابت ییتوانا

د مشکالت مربوط نتوانیم هاهورمون چونهم رشد یهامحرک

-آورند اما محرک وجودبه اهانیدر گ ی راکیژنت یداریپابه عدم

 راتیید تغجایمختلف پرتو گاما با ا یچون دزهاهم یکیزیف یها

 جادیدر ا یثرؤطور متوانند بهیم ییایمیوشیو ب کیولوژیزیف

  ].1[ کار گرفته شوندمثبت به یهاکیتحر

 شده شناخته جهت چند از اهانیبر گ انزیونی یپرتوها آثار

 یدزها در کننده،کیاثر تحر نییپا یپرتوها در دزها نیا ؛است

 کنندهبیتخر و مضر آثار باال یدزها در و نامطلوب جینتا متوسط

 رشد بر گاما پرتو ریثأت ژهیوهب .]2[ دادند نشان اهانیگ بر

 و کیمورفولوژ ک،یتولوژیس راتییتغ جادیا قیطر از اهانیگ

 ستا شده گزارش ترشیب هابافت و هاسلول در کیولوژیزیف

یونیزان  یهاتابش ریثأت تحت که ژنیاکس فعال یهاگونه ].3[

 یهاستمیدر س ،شوندیم جادیا گاماو  بنفشفرا پرتوهای چونهم

که در  یفعال ژنیاکس .کنندیم فایا یادوگانه نقش یستیز

در نمو  یدینقش کل شود،یم دیخارج از سلول تول یفضا

 نشود کنترل هادانیاکسیاگر توسط آنت و کندیم فایا اهانیگ

 دهایاسکینوکلئ و دهایپیل ،شده هاسلول بیتخر سبب تواندیم

 یهاغلظتباشند. اما در  هکنندبیتخر و داده قرار هدف را

که  است کیولوژیزیف دیاثرات مف یدارا فعال ژنیاکس ،نییپا

و  کیتوژنیم یهاپاسخ یالقا و یسلول یهاگنالیس کیتحر

ها بهیکی از آن یاهیگ یهابافت در NADPH ونیداسیاکس

 هیکننده ثانوتیعنوان هدافعال به ژنیاکس آید.شمار می

را  اهانیرشد و نمو گ یهاندیفرا ،یسلولمیتقس یهاگنالیس

 ].5، 4[کنند یکنترل م

از  یعیهستند که دامنه وس یباتیفعال ترک یهاژنیاکس

 زانیشامل رشد و نمو و م اهانیگ کیولوژیزیف یکارکردها

 نییزنده را تعریزنده و غ یزااسترس یهاپاسخ به انواع محرک

 گاما بر رشد یپرتوها نییپا یدزها کیتحر[. 6] کنندیم

جوانه .[7] گزارش شده است فراوانی هایپژوهشدر  اهانیگ

آن استقرار مناسب محصول و حصول سبز  یمطلوب و در پ یزن

قابل یمحصول یدتول یتواند راه را برایدر مزرعه م یکنواخت

تحقق  یقتهموار سازد. در حق یفیو ک یقبول از نظر کمّ

 یکاکولوژ یتیدر مزرعه مز یاهو استقرار گ یزنمطلوب جوانه

 یابذر نقش عمده یزنجوانهجا که از آن[. 8]شود یمحسوب م

یکی از مراحل عنوان ، بهدارد یاهگ ییتراکم نها ییندر تع

 حساب حساس در چرخه رشدی گیاهان به

منجر به  یاهچهو کاهش رشد گ یفضع یزنآید. جوانهمی

 یمارهایت شود.یحصوالت مم ینابود یو گاه یفاستقرار ضع

 یهاروش ینتراز مهم یکی تیماریشپ یااز کاشت بذر  یشپ

به خود  یو صنعت یاست که امروزه ابعاد تجار یزراع یریتمد

 [.9]گرفته است 

در  نییبا دز پا یپرتوده ییکارا یمطالعه، بررس نیهدف از ا

 رهایبر بذ یکاربرد شیپ ماریت کیعنوان به یزنجوانه یالقا

کشور )غالت: گندم و ذرت،  یزراع اهانیعمده گ یهاگروه

 و یفرنگگوجه ار،یخ: جاتیو ماش و سبز ایحبوبات: نخود، لوب

و شاخص یزنجوانه تیبا توجه به اهم( بوده است. ازیو پ کاهو

هستند، الزم  اهانیعملکرد گ زانیدهنده مکه نشان یرشد یها

 اهانیگ ییکارا شیافزا یبرا یمختلف یهایاست از فناور

به 6۰ -پرتو گاما با چشمه کبالت قیتحق نیاستفاده نمود. در ا

 اهانیکه از انواع گ بذرهابر  یکاربرد ماریت شیپ کیعنوان 

کار برده شده و درصد هستند به رانیروزانه ا یمهم مصرف

پرتو گاما  ریثأتحت ت اهانیگ یکیمورفولوژ تیو وضع یزنجوانه

 شده است. یبررس
 

 مواد و روش. 2

 و علوم پژوهشگاه یاهسته یدر پژوهشکده کشاورز قیتحق نیا

کرج انجام شد.  ی واقع دراتم یسازمان انرژ یاهسته فنون

 افتیدرسسه اصالح بذر و نهال کرج ؤاستفاده شده از م رهایبذ

 از نانیاطم حصول یبرابذر ) هیاول یهاو پس از آزمون شد

 بر پرتو ریثأت یریگو اندازه یپرتوده یبرا( ربذ هینام قوه حفظ
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از ارقام  رهابذ. گرفتند قرار استفاده مورد ی،رشد یپارامترها

)رقم تالش(،   1ایمورد کشت در کشور انتخاب و شامل لوب

(، تی)رقم مر 4ذرت(، یآزاد)رقم  3گندم(، جین وهیب رقم) 2نخود

 7یفرنگگوجه(، INCI F1)رقم  6اریخ(، 9NM )رقم 5سبزماش 

    .بودند 8ییکایمرا بلند چیپ یکاهو و( فالت)رقم 

شده و  میتقس یگرم 5 یهابه نمونه شیمورد آزما یبذرها

 با Gy 4۰ و 3۰، 2۰، 1۰ یبا دزها ماریشاهد و ت یهاگروه در

  کتیویتها و 6۰ -کبالت چشمه با گاماسل از استفاده

iC 21۰×8/7، 1ی با سرعت پرتوتاب-Gy.s ۰87/۰ یپرتوده 

 یضدعفون قهیدق پنج مدت به 7۰%اتانول  در قبالً هابذرشدند. 

در  و داده شده شستشو دوبار مقطر آب بای شده، سپس سطح

 1۰مدت  بهها نمونه ].1۰[شدند  کشت 9ستایا روش به نهایت

 مدت اتمام از بعدو  یدارنگه C˚25 یدما با ناتوریدر ژرم روز

شد.  یریگاندازه اهچهیصفات مربوط به رشد گ ی،زنجوانه زمان

ها حداقل دو چه آنشهیر طول که ییدر هنگام شمارش، بذرها

 .شدند یتلق زدهجوانه ،باشدمتر یلیم

 ،یزندرصد جوانه قیتحق نیدر ا یابیمورد ارز یهاشاخص

چه شهیوزن تر ر اهچه،یچه و طول گچه و طول ساقهشهیطول ر

 هیبن یهاشاخص و چهچه و ساقهشهیچه، وزن خشک رو ساقه

 )اهچهیگ هیبن ی: شاخص طولVI گوری)شاخص و اهچهیگ

 بودند.
 

(1                                                )
GR SL

VI



%

100
                 

 

 ی وزنجوانه درصد GR اهچه،یگ هیشاخص بن VIدر این رابطه 

SL هستند. اهچهیطول گ 

 48به مدت  یاهیگ یهاوزن خشک نمونه یریگاندازه یبرا

 قالب در شیآزماقرار داده شدند.  C˚7۰ی ساعت در آون با دما

دست آمده به یهاتکرار انجام شد. داده 3با  یتصادف کامالً طرح

 سهیشدند. مقا هیتجز SPSSافزار با استفاده از نرم شیاز آزما

 5%دانکن با سطح احتمال  یاها با آزمون چند دامنهنیانگیم

                                                           
1. Phseolus Vulgaris Pinto Group 

2. Cicer Arietinum 

3. Triticum Aestivum L 

4. Zea Mayz 

5. Vigna Radiata L 

6. Cucumis Sativus 

7. Solanum Lycopersicum 

8. Lactuca Sativa 

9. ISTA: The International Seed Testing Association 

صورت  Excelافزار نمودارها با نرم میترس نیچنانجام شد. هم

 گرفت.

 

  ایجنت.3

 بذور یزنجوانه یتقابل پرتو گاما بر یرثأت 1 .3

 یبا دزها یمختلف به پرتوده بذرهای واکنش حبوبات، گروه در

 یهاواکنش یزدز پرتو ن یشپرتو گاما متفاوت بود و با افزا یینپا

 نشان یمنف واکنش دز شیافزا به ایلوبمشاهده شد.  یمتفاوت

جوانه زانیم نیترکم Gy 4۰ دز با یزنجوانه که ییجا تا داد

مشاهده شد ( 88)%درصد در شاهد  نیترشیب و (46)% بود یزن

ر بذر نخود )شاهد( د یزنجوانه درصد کهیحال در(. 1)شکل 

 را %1۰۰ی زنجوانه ،نییدز پا یبا پرتوده اهیگ نیبود و ا %94

 بکاهد. یزناز درصد جوانه دز نتوانست شینشان داد و افزا

 ؛واکنش مثبت نشان داد یپرتوده ماریبه ت زیبذر ماش ن

 یدر دزها یدر ماش نشان داد پرتوده یزندرصد جوانه نیانگیم

 Gy و دز همنجر شد یزندرصد جوانه شیبه افزا Gy 2۰ و 1۰

اما با  .( را داشته است98%) یزندرصد جوانه نیترشیب 2۰

 و 3۰ یو دزها افتیکاهش  یزندرصد جوانه دز مجدداً شیافزا

Gy 4۰ نداشتند )شکلبا شاهد  5%در سطح  یداریتفاوت معن 

1 .) 

پرتو  نییپا یاستفاده از دزها یدر گروه غالت، به طور کل

 3۰دز ) شیمنجر شد اما با افزا یزندرصد جوانه شیابتدا به افزا

هرچند تفاوت  ،افتیکاهش  یاندک یزن( درصد جوانهGy 4۰و 

، Gy 2۰ با ماریمشاهده نشد. در بذر گندم ت یداریمعن

 Gy و 3۰با  ماریرا داشت. ت (98ی )%زندرصد جوانه نیباالتر

 یداریتفاوت معن Gy 1۰ با 84%و  88% بیبه ترت 4۰

بذر گندم مورد استفاده در  یباال هینداشتند. با توجه به قوه نام

 کنواختیسبز شدن  یرا برا Gy 2۰ توان دزیم قیتحق نیا

نمود.  هیبرخوردار باشند توص یقبولقابل تیفیبذر گندم که از ک

در  7۰%حدود  هیبا توجه به قوه نام یدر بذر ذرت مورد بررس

 شیپرتو گاما توانست به افزا نییپا یبا دزها یشاهد، پرتوده

ادامه  یشیروند افزا نیا Gy 2۰ منجر شود و تا یزندرصد جوانه

 درصد  مجدداً Gy 4۰ و 3۰ یاما در دزها ،(95%) افتی

 توانیم را اهیگ نیدر ا Gy 2۰ دز بنابراینافت نمود.  یزنجوانه

در نظر بذر  یزناصالح درصد جوانه یبرا نهیدز به عنوانبه

 (. 1)شکل  گرفت
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 .گاما یشده با دزها ماریبذور ت یزننمودار درصد جوانه .1شکل 

 
تر بودن ابعاد بذر و با توجه به کوچک ،جاتیسبز رهایبذدر 

 ماریبا ت یزندر جوانه راتییتغ شدت ،ضخامت اندک پوسته

مختلف در  اهانیواکنش گ اگرچه ؛دار شدیمعن کامالً یپرتوده

واکنش  نیبهتر یفرنگمتفاوت بود و گوجه گریدکیگروه با  نیا

که درصد  اریواکنش را نشان داد. در بذر خ نیترفیضع ازیو پ

 یداریتفاوت معن دزبا اعمال  ،بود 72% شاهد یزنجوانه

به  یزندرصد جوانه، Gy 3۰ دز تا شیاما با افزا ،مشاهده نشد

دز  با یداریتفاوت معن Gy 4۰دز  در البته .افتیارتقا  %9۰

Gy 2۰ از شاهد  یزنجوانه زانیم یفرنگمشاهده نشد. در گوجه

و  افتی شیافرا Gy 4۰ و 3۰ یدر دزها 1۰۰%( به %7۰)

 نییدز پا یپرتوده ماریبه ت جاتیسبز نیواکنش را در ب نیبهتر

کاهو تحت  یدر تمام بذرها یزندرصد جوانه نیانگینشان داد. م

سطح پرتو باعث  4پرتو گاما در هر  نییپا یبا دزها یپرتوده

با  Gy 4۰ ماریکه در تیبه طور ؛شد یزنباال رفتن درصد جوانه

 مارهایت نیرا در ب یزنجوانه نیانگیم نیترشیب یزنجوانه %85

افزایش  زین یزندرصد جوانه ی،داشته و با باال رفتن دز پرتوده

 را داشت. یزنجوانه زانیم نیترکم ،65%. شاهد با یافت

جوانه 2۰%و  16%، 1۰% بیترتبه Gy 4۰ و 3۰، 2۰ یمارهایت

با دز  یدر واقع به پرتوده ازیپ هایبذر (.1را باال برد )شکل  یزن

که در طورهمان ؛نشان دادند یپرتو گاما واکنش منف نییپا

با  سهیدر مقا ازیپ یزندرصد جوانهشود، یمشاهده م 1شکل 

افت نمود  74%به  Gy 2۰ و 1۰ یبا اعمال دزها ،(77%شاهد )

شد  ترشیب زین یزنکاهش درصد جوانه زانیم ،دز شیو با افزا

 یزنکاهش درصد جوانه نیا یهر چند از نظر آمار .(%7۰)

 اهانیگ همه یبرا کیتکن نیدهد ایاما نشان م ستیدار نیمعن

توان درصد یم یفرنگکه در گوجهیدر حال ؛ستین میقابل تعم

به افت  ماریت نیا ازیدر پ ،داد شیطور کامل افزارا به یزنجوانه

 (.1منجر خواهد شد )شکل  یزنجوانه

 

 حبوبات یهااهچهیگ هیمرتبط با بن یهایژگیو پرتو گاما بر ریثأت 2   .3

 بر یشیآزما یمارهایت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

  در حبوبات یهااهچهیگ هیبن و یشناسختیر یهایژگیو

 ، همهشودیم مشاهده کهطورهمان. است شده هیارا 1 جدول

نخود در  اهچهیوزن تر و خشک ساقه در گ جزهب هاشاخص

 میمستق ریثأرا نشان دادند که ت یداریتفاوت معن 1%سطح 

 یشناسختیر یهایژگیپرتو گاما را بر و نییپا یاعمال دزها

  رساند.یها به اثبات ماهچهیگ

بر  یشیآزما یمارهایاثر ت انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

نخود  یهااهچهیگ یزنو درصد جوانه یشناسختیر یهایژگیو

مورد  یشناسختیر یهایژگیو نی( نشان داد، از ب1)جدول 

طور چه بهشهیچه و وزن خشک رصفات طول ساقه ،یبررس

 یمارهایت ریثأدرصد( تحت ت کی)در سطح احتمال  یداریمعن

اثر دزها بر  نیچنمختلف پرتو گاما قرار گرفتند. هم یدزها

چه در سطح احتمال پنج درصد شهیچه و وزن تر رشهیطول ر

 یمارهایت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتادار بود. یمعن

 یزنجوانه درصد و یشناسختیر یهایژگیو بر یشیآزما

صفات مورد  تمام داد نشان( 1)جدول  ماش یهااهچهیگ

( درصد کی احتمال سطح)در  یداریمعنصورت به یبررس

 .گرفتند قرار گاما پرتو یدزها ریثأت تحت

 لوبیا          فرنگی              خیار                    ذرت                   گندم                   ماش                    نخود          کاهو              گوجه                     پیاز    

Gy 40 Gy 30 Gy 20 Gy 10 شاهد 

1۰۰ 

8۰ 

6۰ 

4۰ 

0 

2۰ 
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 حبوبات یهااهچهیگ هیمرتبط با بن یهایژگیو و یزنجوانه تیقابل انسیوار هیتجز .1جدول 

 اهچهیگ هیبن
وزن خشک 

 چهشهیر

وزن خشک 

 چهساقه

شهیوزن تر ر

 چه

وزن تر ساقه

 چه

طول 

 چهشهیر

طول 

 چهساقه

درصد جوانه

 یزن

درجه 

 یآزاد
  بذر  

 ماریت 4 ** 633/72 ** 5۰/۰1 ** 32/38 ** 238/69 ** 17/2۰ ** 61/2۰ ** 2/6۰ 94/17522**

 خطا 14 76/87 4/65 1/18 9/49 1/75 5/1۰ ۰/۰5 6۰/8۰۰ ایلوب

  % راتییتغ بیضر   1۰/93 16/71 3/42 3/7۰ 5/67 5/34 6/47 48/12

**11/22 3/26 ** 9/۰8 ns 9/11 
* 19/74 ns 5/12 * 4/32 ** 27/6۰  ns 4 ماریت 

 خطا 14 8/8۰ ۰/65 1/۰4 6/92 2/61 3/36 ۰/27 59/2 نخود

83/9 22/2۰ 24/7۰ 21/77 17/31 22/12 8/76 3/۰5 
 

  %راتییتغ بیضر

 ماریت 4 ** 413/16 ** 56/47 ** 67/28 ** 3/42 **1/28 **۰/۰69 ** 0/۰۰6 23857/ 86**

 خطا 14 45/16 ۰/97 ۰/57 ۰/۰4 ۰/۰1 0/۰۰7 ۰/۰۰۰1 77/236 ماش

  %راتییتغ بیضر   7/54 7/92 6/65 5/81 1۰/1۰ 11/15 8/23 73/7

 د.نباشیم یداریو عدم اختالف معن 5%و  1در سطح احتمال  یداریدهنده معننشان یبترتبه ns** ، * و        

 

 ایلوب 1 .2 .3

. طول افتیچه کاهش طول ساقه ،گاما پرتو زانیم شیبا افزا

با  یداریبود و تفاوت معن افتهی شیافزا Gy 1۰ چه در دزساقه

تر شده بود چه کمطول ساقه ،باالتر یشاهد نداشت اما در دزها

نسبت به شاهد  5۰%چه طول ساقه Gy 4۰ که در دزیطوربه

 یدر اثر اعمال دزها زین ایچه در لوبشهی. طول رافتیکاهش 

 کاهش طول نیهرچند ا افتیکاهش  یپرتو گاما اندک نییپا

 وزن تیاهم به توجهچه بود. با ساقهتر از چه کمشهیر برای

توان یم مارهایت ریثأت یابیارز یبرا شهیر و ییهوا اندام خشک

چه را در شهیر وچه وزن خشک و تر ساقه یروند کاهش

 یپرتو گاما به خوب یبا دزها یدر اثر پرتوده ایلوب یهااهچهیگ

 بر گاما پرتو یمارهایت از استفاده یکل طورمشاهده نمود. به

 تأثیر نامطلوب ایلوب یهااهچهیگ یشناسختیر یهاشاخص

 . باشدینم هیتوص قابل ایلوب یبرا ماریت نیا و است داشته

گرم( مشاهده  49/3) Gy 2۰ ماریچه در تشهیوزن خشک ر

 و نگیراول. گرم( مشاهده شد 95/۰) Gy 4۰ ماریشد و در ت

 در داریمعن تنوع وجود ایسو در پرتو ریثأت یبررس در اران،کهم

 ].9[ کردند گزارش را اهیگ ارتفاع

 

 نخود 2 .2 .3

پرتو گاما  یدر نخود با اعمال دزها یزنجوانه درصد کهطورهمان

 زین نخود یهااهچهیگ یشناسختیر یهایگیژو افت،ی شیافزا

طور چه بهساقه طول کهیطورهب دادند نشان مثبت واکنش

واکنش  ییکه اندام هوایو در حال افتی شیافزا یداریمعن

شهیواکنش در ر نیا ،پرتو گاما نشان داد یبه دزها یداریمعن

چه نخود شهیاندک طول ر شیبا وجود افزا چه مشاهده نشد و

دار نبود. یاز نظر آماری معن طول شیافزا نای ،گاما یدر دزها

روند  زیچه نشهیر در ییهوا اندام تر وزن نیانگیم سهیمقا

چه و دز وزن تر و خشک ساقه شیداشت و با افزا یمشابه

 رهایبذ یکل طورهبنخود باالتر رفت.  یهااهچهیچه در گشهیر

 و یزنصفات جوانه هیدر کل یپرتوده مارینخود به اعمال ت

 (. 2)جدول  دادند نشان مثبت واکنش یشناسختیر

 اهیبذور گ یپرتوتاب یپس از بررس ،2۰۰6 ی در سالموس

Eruca vesicria و 1۰۰، 5۰، 2۰ یدزها با Gy 2۰۰  ناشی از

بذر گونه  یزنجوانه بر Gy 2۰ دز که کرد گزارش گاما پرتو

 باالتر یدزها در و داشته مثبت کنندهکیاثر تحر ،قیتحق مورد

 یمنف ریثأت گاما پرتو دز زانیم شیافزا با یجیتدر صورتبه

 ].11[ شد مشاهده یزنجوانه بر یترشیب
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 دزها در بذر حبوبات مختلفدر سطوح  یصفات مورد بررس نیانگیم سهیمقا .2جدول 
 اهچهیگ هیبن چهساقهطول  چهشهیطول ر چهوزن تر ساقه چهشهیوزن تر ر چهوزن خشک ساقه چهشهیوزن خشک ر یدز پرتوده بذر

 ایلوب

 2/72a 8/74a 4/22c 28/11a 11/1۰ a 12/۰۰ab 2۰/48 a شاهد

 Gy1۰ 1/59 a 7/33 ab 4/59 c 22/72 bc 1۰/6۰ a 13/8۰a a 73/16  

 Gy2۰ 3/49 a 3/99 bc 6/49 bc 19/38 c 8/9۰c 8/۰۰ c b
 45/6  

 Gy3۰ 2/95 b 2/84 c 9/۰8 a 18/23 c 6/1۰b 7/9۰ c 9/72 b 

 Gy4۰ ۰/95 d 1/52d 7/86 ab 17/64c 7/۰۰b 6/1۰cd 6/۰6 b 

 نخود

 2/72a 8/74a 4/72c 13/11 ab 8/3۰ a 8/5۰b 15/73 b شاهد

 Gy1۰ 1/59 b 8/16a 5/59 bc 14/72 ab 8/6۰ a 11/3۰a 21/9۰ a 

 Gy2۰ 3/49 a 4/5۰b 6/49abc 15/38 ab 8/4۰ a 11/5۰ a 15/59 b 

 Gy3۰ 2/95 a 7/17 ab 7/۰8 a 18/23 a 8/8۰ a 12/1۰ a 15/87 b 

 Gy4۰ ۰/95 b 8/52a 8/86ab 19/64 a 8/6۰ a 12/60 a 16/2۰ b 

 ماش

 b ۰/78 a ۰/58 b 3/۰4 a 8/4۰ a 1۰/۰۰ a 15/25 a ۰/۰5 شاهد

 Gy1۰ ۰/۰7 a ۰/81 a ۰/74 a 3/99a 7/9۰ a 7/2۰b 11/25 b 

 Gy2۰ ۰/۰6 a ۰/51 b ۰/68 a 2/58 b 6/3۰ b 6/5۰ b 12/56 b 

 Gy3۰ ۰/۰4 b ۰/49 b ۰/46 b 2/12 b 5/4۰ b 4/1۰ c 4/۰۰ c 

 Gy4۰ ۰/۰3 c ۰/28 c ۰/38 c 1/76 c 4/9۰ c 3۰/6۰ c 17/28 a 

 .نیستند دارمعنی درصد 5 احتمال سطح در مشترک حروف دارای هایستون       

 

 ماش 3 .2 .3

مختلف  یبذر با دزها یچه در اثر پرتودهشهیچه و رساقه طول

 نیا، Gy 4۰ به 1۰دز از  شیو با افزا افتیپرتو گاما کاهش 

تر از کم اریبس شهیشد اما واکنش ر دهید ترشیکاهش طول ب

شاهد  3/1چه به طول ساقه Gy 4۰ که در دزیطورساقه بود به

چه نسبت به شاهد نصف شده بود. شهیاما طول ر افتیکاهش 

 Gy 1۰ دز اعمال با وزن یهاکه شاخص بود یحال در نیا

 2۰ یدزها در و دادند نشان یداریمعن شیافزا شاهد به نسبت

 چه نسبت بهچه و ساقهشهیر خشک و تر وزن Gy 3۰ و

Gy 1۰ دز با گندم بذر یپرتودهتر بود. نییپا Gy 2۰ پرتو 

شهیر ستمیس و داده شیافزا را یزنجوانه درصد و سرعت گاما

نظر طول، حجم و  از داده پرتو بذور از شده کشت اهانیگ یا

 ].12[ است بوده ترافتهیوزن توسعه 

 

 غالت یهااهچهیگ هیمرتبط با بن یهایژگیو پرتو گاما بر ریثأت 3 .3

 بر یشیآزما یمارهایت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 3 جدول در غالت یهااهچهیگ هیبن و یشناسختیر یهایژگیو

 ریسا ،چه در ذرتشهیر خشک و تر وزن جزهب .است شده هایار

را نشان دادند که نشان 1%در سطح ی داریصفات تفاوت معن

غالت  یهااهچهیپرتو گاما بر گ نییپا یبا دزها ماریدهنده اثر ت

 است.

بر  یشیآزما یمارهایاثر ت انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 گندم یهااهچهیگ یزنو درصد جوانه یشناسختیر یهایژگیو

 صفات ،یبررس مورد یهایژگیو نیاز ب داد نشان( 3)جدول 

وزن تر ساقهچه، شهیر طولچه، ساقه طول ،یزنجوانه درصد

چه در سطح احتمال چه و وزن خشک ساقهشهیچه، وزن تر ر

دار بودند و فقط صفت وزن خشک یاختالف معن یدارا %1

 یمارهایت ریثأچه در سطح احتمال پنج درصد تحت تشهیر

 پرتو گاما قرار گرفت.  نییپا یدزها

 بر یشیآزما یمارهایت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 ذرت یهااهچهیگ یزنجوانه درصد و یکیمورفولوژ صفات

 ،یبررس مورد کیمورفولوژ صفات نیب از داد، نشان( 3)جدول 

چه و وزن تر و خشک ساقهساقه طول ،یزنجوانه درصد صفات

 ریثأ( تحت ت1%)در سطح احتمال  یداریطور معنچه به

اثر  نیچنمختلف پرتو گاما قرار گرفتند. هم یدزها یمارهایت

دار بود. یمعن 5%چه در سطح احتمال شهیدزها بر طول ر

پرتو  نییپا یدزها ریثأچه تحت تشهیر خشک و تر وزنصفات 

 .نگرفتند قرار ماگا
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 غالت یهااهچهیگ هیمرتبط با بن یهایژگیو و یزنجوانه تیقابل انسیوار هیتجز. 3جدول 

 اهچهیگ هیبن
وزن خشک 

 چهشهیر

وزن خشک 

 چهساقه

وزن تر 

 چهشهیر

وزن تر ساقه 

 چه

طول 

 چهشهیر

طول 

 چهساقه

درصد جوانه

 یزن

درجه 

 یآزاد
 بذر   

 ماریت 4 ** 317/19 ** 53.97 ** 61/29 ** 4/48 ** 2/36   **۰/۰۰5 86/23857**

 خطا 14 48/13 ۰.59 ۰/74 ۰/۰5 ۰/۰2 ۰/۰۰8 ۰/1۰۰ 77/236 گندم

 %راتییتغ بیضر   7/93 8.۰1 7/74 ** ۰/۰61 1۰/12 7/۰2 15/82 49/8

** ۰1/5366 ۰/31ns 3/87 **  ns 0/۰4  12 /63 ** 9/47 * 5/12 ** 353/۰6 ** 4 ماریت 

 خطا 14 23/46 ۰/15 1/78 ۰/74 ۰/31 ۰/۰6 ۰/11 81/8۰ ذرت

  %راتییتغ بیضر   5/69 3/86 9/5۰ 6/46 3/47 7/63 8/5۰ 52/11

 باشد.یم یداریاختالف معندرصد و عدم 5و  1در سطح احتمال  یداریدهنده معننشان یبترتبه ns** ، * و       

 

 گندم 1 .3 .3

شده نسبت به شاهد  یپرتوده یهاچه در گندمساقه طول

مشاهده  Gy 2۰ چه درطول ساقه نیترشیو ب افتی شیافزا

ه مشاهده شد و ب زیها نچهشهیر در طول شیافزا. روند دیگرد

 Gy 2۰ با شده ماریت رهایحاصل از بذ یهااهچهیگ یطور کل

چه و وزن تر و خشک را داشتند. شهیچه و رساقه طول نیباالتر

مثبت بود اما با  یطور کله ب مارهایت نیا به گندم بذرواکنش 

 یبررس مورد یهایژگیو، Gy 4۰و  3۰به  2۰دز از  شیافزا

 پرتوبا کاربرد  گراناصالح(. 4)جدول  دادند نشان کاهش یاندک

  ].13[ افتندی دست ترشیب یزنجوانه با ییهابوته به جو در

 

 ذرت 2 .3 .3

 کهیطوربه داشتند گندم مشابه یروند زین ذرت یهااهچهیگ

شاخص بهبود به هااهچهیگ بر گاما پرتو نییپا یدزها اعمال

چه و شهیر و ساقه طول نیباالتر و شد منجر یشناسختیر یها

(. 4)جدول  دیمشاهده گرد Gy 2۰ وزن تر و خشک در دز

چه در ذرت به مراتب شهیبود که طول ر جانیتفاوت عمده در ا

-یدر حال ،پرتو گاما واکنش نشان داد یاز ساقه به دزها ترشیب

 چه بود.شهیاز ر ترشیچه بکه در گندم واکنش ساقه

 

 یهااهچهیگ هیمرتبط با بن یهایژگیو پرتو گاما بر ریثأت 3.4

 جاتیسبز

 بر یشیآزما یمارهایت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

اهچهیگ یزنجوانه درصد و یاهیبن ،یشناسختیر یهایژگیو

 از حاصل( ازیکاهو و پ ،یفرنگگوجه ار،ی)خ جاتیسبز یها

-اندازه مورد یهاشاخص ترشیدر ب ماریاثر ت دهیدپرتو رهایبذ

 اهانیدار شده است و واکنش گیمعن 1%در سطح  یریگ

 (.5متفاوت بوده است )جدول  گریدکیگروه با  نیمختلف در ا

نشان داد تمام صفات  انسیوار هیتجز ،اریخ یهااهچهیگ در

 تحت( 1%)در سطح احتمال  یداریصورت معنبه یمورد بررس

 .گرفتند قرار گاما پرتو یدزها ریثأت

ختیر یهاشاخص نیب از یفرنگگوجه یهااهچهیگ در

چه و ساقه طول ،یزنجوانه درصد صفات ،یبررس مورد یشناس

 ریثأ( تحت ت1%)در سطح احتمال  یداریطور معنچه بهشهیر

اثر  نیچنمختلف پرتو گاما قرار گرفتند. هم یدزها یمارهایت

 5%چه در سطح احتمال شهیچه و ردزها بر وزن خشک ساقه

 ریثأچه تحت تشهیره و چساقه تر وزندار بود. صفات یمعن

 .نگرفتند قرار ماپرتو گا نییپا یدزها

کاهو،  یهااهچهیگ در یشناسختیر یهاشاخص نیب از

 طول ،یزنجوانه درصد صفات یبررس مورد یهاشاخص همه

چه و وزن تر شهیچه و رساقه خشک وزن ،چهشهیرچه و ساقه

( 1%)در سطح احتمال  یداریطور معنچه بهشهیره و چساقه

مختلف پرتو گاما قرار گرفتند اما  یدزها یمارهایت ریثأتحت ت

 ماپرتو گا نییپا یدزها ریثأه تحت تچساقه خشک وزنصفت 

 .نگرفت قرار

 شدهیریگاندازه یهاشاخص انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

  دهیدپرتو رهایبذ از حاصل ازیپ یهااهچهیگ در یشناسختیر

یصورت معنبه ی( نشان داد، تمام صفات مورد بررس5)جدول 

پرتو گاما قرار  یدزها ریثأت تحت( 1%)در سطح احتمال  یدار

 گرفتند.
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 غالت بذر دردزها  مختلفدر سطوح  یصفات مورد بررس نیانگیم سهیمقا .4جدول 

 اهچهیگ هیبن چهطول ساقه چهشهیطول ر چهوزن تر ساقه چهشهیوزن تر ر چهوزن خشک ساقه چهشهیوزن خشک ر یدز پرتوده بذر

 گندم

 a۰5/۰ b28/۰ ab58/۰ b۰4/2 a4۰/4 b۰۰/1۰ b25/15 شاهد

 Gy1۰ ۰/۰5ab ab31/۰ ab54/۰ ac99/2 ab 6۰/5 ab2۰/11 c25/11 

 Gy2۰ ۰/۰6 a a49/۰ a68/۰ a58/3 a3۰/6 a5۰/12 c 56/12 

 Gy3۰ ۰/۰5ab a41/۰ ac55/۰ a12/3 ab4۰/5 a1۰/12 d۰۰/4 

 Gy4۰ ۰/۰4 b ab38/۰ b48/۰ ab96/2 b9۰/4 ab6۰/11 a28/17 

 ذرت

 c 2/79b 1/46 b 1۰/67b 12/34b 8/82 b 14/74 b ۰/14 شاهد

 Gy1۰ ۰/62 b 3/34ab 1/75a 13/27ab 13/71 b 9/92 b 22/5۰ d 

 Gy2۰ ۰/85 a 4/58a 1/78a 15/82a 16/47 a 11/۰4 a 24/26a 

 Gy3۰ ۰/67 ab 4/34b 1/55b 14/24ab 16/41 a 1۰/58 a 25/39a 

 Gy4۰ ۰/58 b 4/2۰b 1/5۰b 15/51a 15/79 ab 1۰/92 a 2۰/۰2c 

 .نیستند دارمعنی درصد 5 احتمال سطح در مشترک حروف دارای هایستون     

 

 سبزیجات یهایاهچهگ یهمرتبط با بن یهایژگیو و یزنجوانه یتقابل یانسوار یهتجز. ۵جدول 

  بذر   یدرجه آزاد یزندرصد جوانه چهطول ساقه چهشهیطول ر چهوزن تر ساقه چهشهیوزن تر ر چهوزن خشک ساقه چهشهیوزن خشک ر اهچهیگ هیبن

 ماریت 4 ** 224/4 **89/79 ** 3/68 ** 5/57 ** 14 /۰ ** ۰/۰2 **۰/3۰۰  **58/8783

 خطا 14 ۰/8 ۰/۰9 ۰/۰5 ۰/6۰۰ ۰/۰۰4 ۰/3۰۰ ۰/۰۰۰1 65/35 اریخ

  %راتییتغ بیضر   3/6 2/32 12/28 1/78 6/8 15/21 14/82 49/9

**99/5۰ ۰/۰3۰۰ * ۰/1۰۰ * ns۰۰4/۰ ۰/۰48 ns 3/۰7 ** 14/67 ** 375/۰6 ** 4 ماریت 
گوجه 

 یفرنگ
 خطا 14 14/4 ۰/72 ۰/41 ۰/۰2 ۰/۰2۰ ۰/2۰۰۰ ۰/1۰۰۰ 92/۰

82/2 11/1 7/13 9/81 16/77 4/88 7/27 4/1 
 

  %راتییتغ بیضر

**41/4 ۰/۰۰2 ** ۰/2۰۰ ns ۰/6۰۰ ** ۰/۰۰3** 1/35 ** ۰/4۰5 ** 282/۰۰ ** 4 ماریت 

 خطا 14 11/2 ۰/۰45 ۰/۰65 ۰/1۰۰ ۰/۰۰2 ۰/۰۰1 ۰/1۰۰ 19/۰ کاهو

  %راتییتغ بیضر   4/64 3/27 6/34 15/27 22/63 22/85 6/2 82/5

**8۰/1139 ۰/3۰۰** ۰/3۰۰ns ۰/2۰** ۰/13** ۰/25ns 13/66** 5۰6/۰5* 4 ماریت 

 خطا 14 87/6 1/11 ۰/15 ۰/4۰۰ ۰/1۰۰ ۰/۰۰2 ۰/1۰۰ ۰۰/174 ازیپ

  %راتییتغ بیضر   16/93 5/37 3/16 7/93 2/98 8/29 2/9 93/13

 باشد.یم یداریاختالف معندرصد و عدم 5و  1در سطح احتمال  یداریدهنده معننشان یبترتبه ns** ، * و         

 

 اریخ 1 .4 .3

 cm1۰/17 با Gy 4۰ ماریچه نشان داد در تساقه طول نیانگیم

( داشته cm 42/3نسبت به شاهد ) یداریمعن شیطول افزا

و  1۰/15 ،2۰/13 بیترتبه Gy 3۰ و 2۰، ۰1 یمارهایاست. ت

 طول نیانگیم. داشتند داریمعن شیافزا شاهد به نسبت 6۰/15

و نسبت به  بوده cm 8۰/7 معادل Gy 2۰ ماریچه در تشهیر

 شاهد، یمارهایت. است داشته داریمعن شیبرابر افزا 3/1 شاهد

 (. 6)جدول  گرفتند قرار یبندگروه کی در Gy 4۰ و 3۰

 

به Gy 4۰ و 3۰ یمارهایچه در تساقه تر وزن نیانگیم

دار داشتند. یمعن شیبرابر نسبت به شاهد افزا 4/2و  5/2 بیترت

 شیبرابر افزا دو ،گرم 14/1با  Gy 3۰ ماریچه در تشهیر تر وزن

به Gy 2۰ و 1۰ یمارهایتنسبت به شاهد داشت.  داریمعن

برابر  7/1و  6/1بودند و نسبت به شاهد  97/۰و  95/۰ بیترت

 Gy 3۰ ماریچه در تساقه خشک وزنداشتند.  داریمعن شیافزا

-یمعن شیبرابر افزا 6/1گرم بود و نسبت به شاهد  5۰/۰معادل 

 مارهایدز ت شیبا افزا ،شیآزما نیا مشاهدات طبقدار داشت. 

 شیافزا اریخ یهااهچهیگچه شهیچه و رساقهخشک  ووزن تر 

 (. 6)جدول  افتی
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 دزها مختلفدر سطوح  یصفات مورد بررس یانگینم یسهمقا. ۶جدول 

 اهچهیگ هیبن چهطول ساقه چهشهیطول ر وزن تر ساقه چه چهشهیوزن تر ر چهوزن خشک ساقه چهشهیوزن خشک ر یدز پرتوده بذر

 اریخ

 ۰/۰3b ۰/3۰b ۰/56c 2/19d b8۰/5 d42/3 6/81 c شاهد

 Gy1۰ ۰/۰6c ۰/39b ۰/95b 3/71c c7۰/5 c2۰/13 12/15 b 

 Gy2۰ ۰/۰8b ۰/47ab 5/8۰b 5/11b a8۰/7 b1۰/15 
a78/18 

 Gy3۰ 5/۰6b ۰/5۰a 1/14a 5/38a b6۰/5 b6۰/15 
a۰8/19 

 Gy4۰ ۰/11a ۰/54c 1/۰6ab 5/34a b8۰/5 a1۰/17 
a33/18 

گوجه 

 یفرنک

 b ۰/۰3 b ۰/16a ۰/54 b c8۰/5 3/42  d 6/64 c ۰/۰۰4 شاهد

 Gy1۰ ۰/۰۰5 b ۰/۰4 ab  ۰/19a ۰/69ab a6۰/8 6/9۰c 14/26 b 

 Gy2۰ ۰/۰19 a ۰/۰5 a ۰/19a ۰/87 a 8/4۰ a ۰9/۰۰ a 17/۰4 a 

 Gy3۰  ۰/۰17 a ۰/۰5 a ۰/21a ۰/81 a 7/6۰ b 8/4۰ab 15/۰5b 

 Gy4۰ ۰/۰19a ۰/۰6 a ۰/18a 0/76 ab 7/ 9۰ab 8/۰۰ b 15/9۰ ab 

 کاهو

 ۰/۰۰5b ۰/۰۰7 b ۰/12b ۰/17 b d 95/2 b 4۰/1 2/81  d شاهد

 Gy1۰ ۰/۰۰7ab ۰/۰16 ab  ۰/17ab ۰/18 b  c 7۰/3 a 2۰/2 3/65 c 

 Gy2۰  ۰/۰۰7ab ۰/۰۰19 a ۰/16ab ۰/19 b 4/2۰ b 2/3۰ a 4/55 b 

 Gy3۰  ۰/۰۰9a ۰/۰11 b ۰/16ab ۰/24 a 4/75 a 2/2۰ a 5/57 a 

 Gy4۰ ۰/۰۰9a ۰/۰18 a ۰/19a 0/23 a  4/5۰ ab  2/15 ab 5/59 a 

 ازیپ

 c ۰/۰3۰ b ۰/۰2 c ۰/16 b 3/۰6 b b 65/5 6/66  bc ۰/۰2 شاهد

 Gy1۰ ۰/۰7 b ۰/۰5 b ۰/۰4 b ۰/21 b  3/2۰ b  a 2۰/9 5/5۰ c 

 Gy2۰ ۰/۰9 a ۰/۰9 a ۰/۰9 a ۰/42 a 3/2۰ b 1۰/7۰ a 1۰/29 a 

 Gy3۰ ۰/۰۰8 a ۰/۰9 a ۰/1۰ a ۰/54 a 3/8۰ ab 11/۰۰ a 9/25 a 

 Gy4۰ ۰/۰7 b ۰/۰8 a ۰/۰7 b 0/32 ab 4/00 a  9/6۰ a 8/59 ab 

 .نیستند دارمعنی درصد 5 احتمال سطح در مشترک حروف دارای هایستون       

 
  یفرنگگوجه 2 .4 .3

برابر نسبت به شاهد  Gy 2۰ ،6/2 ماریت چه درساقه طول

 بیترتبه زین Gy 4۰ و 3۰ یمارهایت. داشت داریمعن شیافزا

داشتند.  داریمعن شیبرابر نسبت به شاهد افزا 3/2و  5/2

 هم با و بودند یبندگروه کی در Gy 4۰و  3۰ یمارهایت

 Gy 1۰ ماریچه در تساقه طول. نداشتند یداریمعن اختالف

چه شهیر طول. داشت داریمعن شیافزا برابر 2 شاهد به نسبت

 یداریمعن اختالف هم با Gy 3۰ و 2۰، 1۰ یمارهایتدر 

 شاهد به نسبتبرابر  3/1و  4/1 ،5/1 بیترتنداشتند اما به

 (. 6)جدول  داشتند داریمعن شیافزا

و  87/۰ بیترتبه Gy 3۰ و 2۰ ماریچه در تساقه تر وزن

. داشتند یداریمعن شیبود و نسبت به شاهد افزا 81/۰

 به نسبت اما داشتند شیافزا کهنیا با Gy 4۰ و 1۰ یمارهایت

 کیدر  مارهایچه در تمام تشهیر تر وزن. نبود داریمعن شاهد

نداشتند  یداریبودند و نسبت به شاهد اختالف معن یبندگروه

از شاهد  ترشیها بماریچه در تشهیر تر وزنحال  نیاما با ا

برخوردار بود  یاز روند مشابه زیبودند و شاخص وزن خشک ن

 را کلزا ارتفاع یپژوهش در همکاران و یگرج یصمد(. 6)جدول 

 افزایش دادند Gy 9۰۰ و 7۰۰، 5۰۰ دز در بذور یپرتوده با

]14.[ 
 

 کاهو  3 .4 .3

 و 3۰، 2۰، 1۰ یمارهایتچه در ساقه طول مربعات نیانگیم

Gy 4۰ پرتودیده نسبت به شاهد  ماریداد هر چهار ت نشان

 طول. داشتند شاهد با یداریمعن اختالفافزایش داشته و 

 زیچه نطول ساقه یبا باال رفتن دز پرتوده مارهایچه در تشهیر

، Gy 4۰ و 3۰، 2۰، 1۰ یمارهایت در کهیطوربه ؛افتی شیافزا

برابر نسبت به شاهد  5/1و  6/1 ،4/1 ،2/1 بیترتکدام به هر

 (. 6)جدول  داشتند داریمعن شیافزا
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 ی،دز پرتوده شیچه نشان داد با افزاساقه تر وزن نیانگیم

 و 1۰ یهاماریاما در ت افتهی شیافزا زیچه نساقه تر وزن

Gy 2۰، یمارهای. تستیدار نینسبت به شاهد معن شیافزا نیا 

 شیبرابر نسبت به شاهد افزا 3/1و  4/1 بیترتبه Gy 4۰و  3۰

معادل  Gy 1۰ ماریچه در تشهیر تر وزن. داشتند داریمعن

دار یمعن شیافزابرابر  4/1گرم بوده و نسبت به شاهد  17/۰

 (. 6داشت )جدول 

 ،گاما نشان داد پرتوتحت  یمارهایچه در تساقه خشک وزن

 اماداشتند  شیبه شاهد افزا نسبت ،در هر چهار دز اعمال شده

 یآمار لحاظ به تفاوت نیا Gy 4۰ و 3۰، 2۰ یمارهایت در

گرم وزن خشک ساقه ۰16/۰ با Gy 1۰ ماریت. ستین داریمعن

 وزن. داشت داریمعن شیبرابر افزا 3/2چه نسبت به شاهد 

نسبت به  ۰۰7/۰معادل  Gy 1۰ ماریچه در تشهیر خشک

و همکاران با  زادهیعل(. 6دار داشت )جدول یمعن شیشاهد افزا

 یزنجوانهباعث باال رفتن  گاما پرتو مختلف یدزهابا  یپرتوده

 Agropyronو Bromus tomentellus یهاونهگبذر 

elongatum  15[شدند.[ 

 

 ازیپ 4 .4 .3

 شیبا افزا یپرتوده ماریت تحت یهااهچهیگچه در شهیر طول

و در  ۰6/3 شاهدچه در ساقه طول کهیطوردز باال رفت. به

شاهد  یهااهچهیچه گساقه طول. بود Gy 4۰ ،cm ۰۰/4 ماریت

 ،دز شیافزا با گرید یمارهایت در و بودطول  نیتر( کم65/5)

 (.6 جدول)باال رفت  زیچه نطول ساقه

 Gy 3۰ ماریگرم و در ت 16/۰ شاهد ماریت در ساقه تر وزن

  ۰2/۰ شاهد ماریچه در تشهیر تر وزن. افتی شیافزا 54/۰ تا

گرم  1/۰ به Gy 3۰ با یپرتوده ماریدر ت کهیگرم بود در حال

از روند  چهشهیرچه و ساقه خشک وزن(. 6 جدول) دیرس

نشان داد هر  جینتا نی(. ا6 جدول) اندبودهبرخوردار  یشیافزا

 یاثر مطلوب ازیپ هایبذر بر گاما پرتو نییپا یدزها اعمال ندچ

 نیحاصل از ا یهااهچهیاما گ ،نداشتند یزنجوانهبر درصد 

 زیو همکاران ن یبهمن .اندبودهبرخوردار  یباالتر هیبن از رهابذ

باعث باال  یلگج اهیگ رهایبذ در Gy 1۰۰ که دز نشان دادند

شود یم یشناسختیر یهایژگیوو  یزنجوانهرفتن درصد 

]16.[ 

 گیرینتیجه. 4

 یمارهایبا ت تیماریشپپژوهش نشان داد که  نیا یکل جینتا

 ی( براگاما پرتو مختلف یبا دزها ی)مانند پرتوده یکیزیف

 شوند )مانند گوجهیم دیصورت نشاء تولکه به اهانیگ یبرخ

مشهود و قابل استفاده  کامالً Gy 3۰ ای 2۰ یدزها در( یفرنگ

 ییمارهایت نیاز چن ایو لوب ازیمانند پ یاهانیگ یاست. اما برا

با تیمار مانند  تیماریشپ یهاروش ریاستفاده کرد. سا دینبا

 نیچن یبرا ییایو باکتر یقارچ یهاسمیکروارگانیانواع م

 ترشیدر ب نیچنباشد. هم هیتواند قابل توصیم یاهانیگ

 ییمارهایت نیو کاهو( اعمال چن یفرنگگوجه ار،ی)خ جاتیسبز

ها و اهچهیگ هیبن شیزمان بذور و افزاهم یزنجوانه شیافزا یبرا

-که به بوته یخاکزاد کیاندم یهایماریمقاومت به ب شیافزا

پژوهش را در  نیتوان ایراهگشاست و م ،شوندیمنجر م یریم

 نید. در بآزمو ییمارگرهایب نیآلوده به چن یاگلخانه طیشرا

واکنش مربوط به  نیبهتر ی،مورد بررس یاهیگ یهاگروه

تر و با پوسته نازک زیسبک و ر رهایبود که از بذ جاتیسبز

واکنش  زیمانند نخود ن ی بذرهاهر چند برخ .برخوردار بودند

 پرتو گاما نشان دادند. نییپا یبه دزها یمثبت

 

 و قدردانی تشکر

 بیولوژیک مواد تولید" پروژه از بخشی قالب در مقاله این

 -خاکزاد گیاهی زایبیماری عوامل کنترل منظوربه

۰۰2-96-3PRC-A" همکاران از نویسندگان و شده انجام 

 آزاد دانشگاه کشاورزی دانشکده -نباتات اصالح و زراعت گروه

 حبیبی دکتر و توحیدلو دکتر آقای نابج -کرج واحد اسالمی

 قدردانی و تشکر اند،داده یاری را ما مطالعه این انجام در که

 .نمایندمی
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