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 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 1386 شهریور  –جلد چهاردهم، شماره سوم، مرداد 
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 (Triticum aestivum)  های گندم ه بذر ژنوتیپیاثر تنش خشکی انتهایی بر بن
 

 2گالشی.. سرا*  و1عباس ابهری

 ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  دانشجوی کارشناسی1
 یار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانش2

 6/8/85 : ؛ تاریخ پذیرش11/11/84: تاریخ دریافت
 

 

 چکیده
 در گلخانه دانشکده 1382 – 83های گندم آزمایشی در سال زراعی   ژنوتیپه بذریبنبه منظور بررسی اثر تنش خشکی بر 

های کامل  آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک. شاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شدعلوم زراعی، دانشگاه علوم ک
 ,para2//Jup/Bjy/vee/42 *kavz( تیمارهای آزمایشی شامل، ژنوتیپ در چهار سطح.  تکرار انجام شد3تصادفی در 

vee/koel//weaver, vee#7//kavz, kavz/star (و زمان تنش در دو سطح )افشانی تا  نش خشکی قبل از گردهتیمار ت
و تیمار شاهد، آبیاری در تمام فصل رشد در حد  )افشانی تا مرحله برداشت مرحله برداشت، و تیمار تنش خشکی بعد از گرده

زنی پس از تسریع پیری و بیشترین   بیشترین درصد جوانهvee#7//kavzنتایج نشان داد ژنوتیپ . ظرفیت زراعی انجام شد
 درصد 10رسیدن به  ،زنی  جوانهشروع  کمترین زمان تا،همچنین. تیمارهای تنش را داشت شاهد و تیمار در رشد گیاهچه
ن ی و همچنگیاهچهرشد  و پیریزنی پس از تسریع  درصد جوانه. زنی را دارا بود  جوانهن درصدیشتریب وزنی  هحداکثر جوان

درصد  10دن به ی رس ویزن شروع جوانه زمان تاو افت یاهش کمار شاهد ی تنش نسبت به تیمارهای در تیزن ثر جوانهکحدا
 .   یافتشیافزا در تیمارهای تنش خشکی نسبت به تیمار شاهد زنی حداکثر جوانه

  
 ه بذریبن ،زنی گندم، تنش خشکی انتهایی، جوانه: لیدیهای ک واژه

 

  مقدمه
 چ نوبی توسط فردر1876در سال ن بار یه بذر اولیبن
زنی،  بر جوانه  وی عقیده داشت که عالوه. شدفیتعر

سرعت و یکنواختی سبزکردن، عوامل مهمی در کیفیت 
با توجه  .)1995 ،دونالدک م واپلندک( شوند بذر محسوب می

ق بذر یاهان از طرید نسل گیا تجدی یه زادآورکن یبه ا
  است،یاهان زراعی گیها یژگین وی از مهمتریکی

  ق یدمثل از طری تولکیولوژیزیوفک ایها ی بررسبنابراین،

 
 . برخوردار خواهد بودیت خاصیمـذر از اهـب

 برخوردار ی به بذرهایشاورزک محصوالتنندگان کدیتول
شت آنها کاز دارند تا با یه مناسب نی و بنیزن از جوانه

ن کن بذر ممییه پایبن. دست آورند ه بیمحصول قابل توجه
ه درصد ک اول آن:ر بگذاردیثأرد تکق بر عملیاست به دو طر

متر از حد مورد انتظار ک سبز شده در مزرعه یها اهچهیگ
تر از حد مطلوب  نیی به پایاهیگم کجه ترایدر نت شده و

 اهچه در ی گن است سرعت رشدکه ممکدوم آن. رسد یم

                                                 
 sgaleshi@yahoo.com: مسئول مکاتبه -*
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اهان حاصل از یمتر از سرعت رشد گک یاهانین گیچن
 از یکی ).1988 ، بانسویاوسروبرت و ( باشد یبذور قو
، وقوع ه بذریبنثر در کاهش ؤ میطین عوامل محیمهمتر

مبود آب کدر اثر . باشد ی نمو بذر میتنش رطوبت در ط
اهش کها  ها به طرف دانه انتقال مواد جذب شده از برگ

ن دوره همراه با ی در ایکو چون تنش خش. ابدی یم
نور (شود  یها م دانهده شدن یکگرماست باعث چرو

آبیاری باعث افزایش درصد ). 1380 ،ارانک و همیمحمد
نسبت به شرایط تنش ) تروزنینبجز ( جذب مواد معدنی

معدنی  شود و کاهش مواد در بذور گندم، جو و یوالف می
و اپلند ک( در بذر با رشد ضعیف در مزرعه همراه است

 ).1995 ،دونالدکم
مانند  (یاه مادری گیطیط محی، شرایکیساختار ژنت
 در هنگام برداشت یدگی، مرحله رس...)ه و یرطوبت و تغذ
 و قوه هیبنژه یت بذر بویفیکه ک هستند یاز جمله عوامل

). 1980 ،ریا(دهند  یر قرار میثأست بذرها را تحت تیز
 بذور حاصل از یزن  جوانهیه روک هایی شیج  آزماینتا

ه تنش ک دهد یدست آمده است نشان م ه بیکتنش خش
 ی در مراحل مختلف رشد و نمو گندم بررویکخش

 ).   1383 ،ارانکنه و همیقر(ر ندارد یثأ تیزن جوانه
 اثرات یبا برس) 1997( ارانک و همی گلعذانیقاسم

 بذور ذرت و سورگوم نشان دادند یستیز هیبنمبود آب بر ک
 ، ندارده بذریبن ی بررویدار یر معنیثأت آب تیه محدودک

ه کردند کگزارش ) 1992( ارانکرا و همیی که ودر صورتی
 یدار یر معنیثأا تی بذور سوهیبن یمبود آب برروکتنش 
زنی و  بیان کردند جوانه) 1989( درنبوس و همکاران. دارد

وزن خشک گیاهچه نرمال سویا زمانی که طی پر شدن 
.  کاهش یافت،دانه تحت تنش خشکی قرار گرفتند

روی   نیز در آزمایشی بر)1997( فوگروکس و همکاران
های  نخود بیان کردند که رشد گیاهچه و درصد گیاهچه

 و یسلطان .نرمال در شرایط تنش خشکی کاهش یافت
ه ک گندم نشان دادند ی رویشیدر آزما) 2004( ارانکهم

منس ی زی دس15تا ( یاه مادری وارد شده به گیتنش شور
خدابنده و .  نداردیریثأد شده تیه بذور تولیبر بن) بر متر

 بذور برداشت شده هیبنگزارش کردند که ) 1376( جلیلیان
از گیاه مادری سویا که در مرحله گلدهی تحت تنش 
 .خشکی قرار گرفتند، پس از تسریع پیری کاهش یافت

 هیبننیز گزارش کردند که ) 1384(جهاندیده و همکاران 
بذور برداشت شده از گیاه مادری نخود که از شروع 

تحت تنش خشکی قرار گرفتند، پس از تسریع گلدهی 
زنی بذور  درصد و یکنواختی جوانهو پیری کاهش یافت 

برداشت شده از گیاه مادری نخود که از شروع گلدهی 
تحت تنش خشکی قرار گرفتند، نسبت به تیمار تنش 

 روز پس از گلدهی بعد از شرایط تسریع پیری 20خشکی 
مایش بررسی اثر هدف از این آز. کاهش بیشتری یافت

های گندم   ژنوتیپه بذریبنتنش خشکی انتهایی بر 
د استفاده تواند مور نتایج این آزمایش می. دباش یم
 .ور گیاهان زراعی قرار گیردکننده بذ سسات تولیدؤم

 
 ها مواد و روش

 در گلخانه دانشکده 1382ها در پاییز سال  ژنوتیپ
 طبیعی علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

ش بذور مورد استفاده از ین آزمایدر ا. گرگان کشت شدند
استان گلستان  یعی و منابع طبیشاورزکقات یز تحقکمر
ش ین آزمای مورد استفاده در ایها پیژنوت. دیه گردیته

، para2//Jup/Bjy/vee/42 *kavz :شامل
vee/koel//weave ،vee#7//kavz و kavz/star 

از ترتیب  بهها  پیامل ژنوتک نام یجاه  در ادامه بند کهبود
a ،b ،c و ،dشود ی استفاده م. 

 21 ی قطر فوقانی مورد استفاده دارایها گلدان
متر   ی سانت18متر، ارتفاع  ی سانت15 یمتر، قطر تحتان یسانت

 مزرعه ک مورد استفاده از خاکخا. تر بودی ل3/5و حجم 
م بافت خاک لو(  استفاده شدیشاورزکده علوم کدانش

 درصد رس، و 3/39 درصد سیلت، 52سیلتی رس شامل 
 گرم بر 135/1 درصد شن با وزن مخصوص ظاهری 6/8

اساس  براستفاده میزان کود مورد ). متر مکعب بود سانتی
 کیلوگرم 90، تروزنین کیلوگرم کود 100آزمایش خاک 

 کیلوگرم کود پتاس در هکتار 120کود فسفات آمونیم و 
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 . بود
سان پر شدند و کی با رطوبت کخاها از  گلدان

 7هر گلدان با .  گرم وزن شدند10بالفاصله با دقت 
 و وزن آب در ک خشکوزن خا.  پر شدکلوگرم خایک

 در کمجموع وزن آب و خا.  محاسبه شدیت گلدانیظرف
عنوان وزن مرجع در نظر   و وزن گلدان بهیت گلدانیظرف

 . گرفته شد
 مورد ک از خایر مقدایت گلدانیجهت محاسبه ظرف  

جاد یه چند سوراخ در آن اک گلدان کیاستفاده، درون 
 به آن آب ک تا حد اشباع خا،سپس. خته شدی ر،شده بود

 آن با درپوش پوشانده شد و در اتاق یاضافه شد و رو
بعد از گذشت .  ساعت قرار گرفت24 به مدت یکیتار
ن، در ی درون گلدان، پس از توزک از خاین مدت مقداریا
 ساعت قرار 48گراد به مدت  ی درجه سانت70 یون با دماآ

 از آون خارج و کن زمان نمونه خای ایپس از ط. داده شد
 محاسبه 1فرمول   ازیت گلدانید و ظرفین گردی توزدوباره
 :شد

)1( 
 PC= ) بمرطو وزن خاک -وزن خاک خشک / وزن خاک خشک(× 100

ب ل، در قالیتورکشت بذور در گلدان به صورت فاک
.  تکرار انجام شد3 با یامل تصادفک یها که بلویطرح پا

 پ در چهار سطحی شامل ژنوتیشی آزمایتورهاکفا
: D1مار آبیاری در سه سطح یو ت) a,b,c,dهای  ژنوتیپ(
 در تمام مدت فصل رشد در حد یاریمار شاهد آبیت

 از مرحله یکمار تنش خشیت: D2 گلدان، یت زراعیظرف
 20زان ی فصل رشد به می انتهاامل شدن برگ پرچم تاک

 درصد تخلیه از ظرفیت گلدانی 80( یت گلدانیدرصد ظرف
 درصد 20و فقط آبیاری از این مرحله به بعد در حد

مار تنش یت: D3و ) ظرفیت گلدانی صورت گرفت
 فصل رشد ی تا انتهایافشان  از مرحله بعد از گردهیکخش

) فت انجام گریت گلدانی درصد ظرف20 درحد یاریآب(
 .بود

بذور ساقه ( های مادری در پایان بذور حاصل از پایه
 تسریع شامل ه بذریبنهای  برداشت شدند و آزمون) اصلی

 آزمون سرعت یکنواختی و حداکثر ،پیری، رشد گیاهچه

 .  )ISTA, 1999( انجام شدشگاه یدر آزما زنی جوانه
، ه بذریبنثیر تنش خشکی بر عملکرد و أبرای بررسی ت

 .L. S. Dیه واریانس و مقایسه میانگین با آزمون از تجز
 برای  و)1377 ،سلطانی (SASتوسط نرم افزار آماری 

 .  استفاده شدExcelرسم نمودارها از نرم افزار 
 

 نتایج و بحث
) 1جدول ( جدول تجزیه واریانس: زمون تسریع پیریآ

دهد اثر ژنوتیپ، تنش خشکی و اثر متقابل  نشان می
 .دار بود  خشکی بر تسریع پیری معنیژنوتیپ در تنش

بیشترین  cمقایسه میانگین اثر اصلی نشان داد ژنوتیپ 
در مقایسه ). 2جدول ( زنی را داشت درصد جوانه

 بیشترین بذور c پ ها در تیمار شاهد ژنوتی میانگین
 aژنوتیپ ن یهمچن .)3جدول ( داشتزده را  جوانه

 قبل از یکخشمار تنش ی در توزنی  کمترین درصد جوانه
درصد کمترین  dپ ی، ژنوت)3جدول ( یافشان گرده
 بعد از یکمار تنش خشیدر ت .داشترا  یزن جوانه
 نیشتریبa  و c های پی، ژنوت)3 جدول( یافشان گرده

را آزمون تسریع پیری زده پس از  درصد بذور جوانه
  .ندداشت

روی بر) 1997(و همکاران گلغذانی نتایج قاسمی 
 نشان داد که بین تیمار شاهد و تنش ذرت و سورگوم

زنی  خشکی برروی ارقام مختلف از لحاظ درصد جوانه
 .داری وجود نداشت پس از تسریع پیری اختالف معنی

 گندم نشان ی رویشیدر آزما) 2004( ارانک و همیسلطان
 15تا ( یاه مادری وارد شده به گیه تنش شورکدادند 

 . نداردیریثأد شده تیله بذور تویبر بن) منس بر متری زیدس
ه بذور یگزارش کردند که بن) 1376( خدابنده و جلیلیان

برداشت شده از گیاه مادری سویا که در مرحله گلدهی 
تحت تنش خشکی قرار گرفتند، پس از تسریع پیری 

نیز گزارش ) 1384(جهاندیده و همکاران  .کاهش یافت
ت زنی بذور برداش کردند که، درصد و یکنواختی جوانه

شده از گیاه مادری نخود که از شروع گلدهی تحت تنش 
 روز 20خشکی قرار گرفتند، نسبت به تیمار تنش خشکی 
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پس از گلدهی بعد از شرایط تسریع پیری کاهش بیشتری 
زنی   درصد جوانه کهدهد  نشان می1 شکل. یافت

 در تیمارهای تنش نسبت به تیمار d و cهای  ژنوتیپ
ها در  پی ژنوتی تمامزنی جوانهدرصد . شاهد کاهش یافت

 تیمار  نسبت بهافشانی  از گردهقبل تنش خشکی ماریت
مقایسه سطوح تنش خشکی نشان . داد شاهد کاهش نشان

زنی پس از  ، هرچند درصد جوانه)4جدول ( دهد می
تسریع پیری در تیمارهای تنش نسبت به تیمار شاهد 

 در تیمار تنش خشکی بعد از کاهش یافت، ولی
ها پس از قرار گرفتن در دما و   ژنوتیپ،افشانی هگرد

 قبل از  خشکیتنشتیمار رطوبت باال نسبت به 
زنی باالتری داشتند، و این مطلب  افشانی درصد جوانه گرده

کننده  حاکی از آن است که شدت و مدت تنش تعیین
در این آزمایش تنش خشکی  .ه بذر استیثیر بر بنأمیزان ت

ده است ولی با افزایش مدت تنش، ه بذر را کاهش دایبن
  .ه بذر کاهش بیشتری نشان دادیبن
) 1جدول ( جدول تجزیه واریانس :زمون رشد گیاهچهآ

 ژنوتیپ، تنش خشکی و اثر متقابل نشان داد که اثر
 01/0ژنوتیپ در زمان تنش بر رشد گیاهچه در سطح 

 .دار بود معنی
در مقایسه میانگین اثر اصلی ژنوتیپ  c ژنوتیپ

در ). 2جدول ( بیشترین وزن خشک گیاهچه را نشان داد
 با c، ژنوتیپ )3جدول (تیمار شاهد  ها در مقایسه میانگین

 گرم وزن خشک گیاهچه بیشترین رشد گیاهچه   میلی95/6

گرم وزن خشک گیاهچه   میلی25/4 نیز با aو ژنوتیپ 
 تیمار تنش در. کمترین میزان رشد گیاهچه را داشتند

 بیشترین رشد c ژنوتیپ ، همافشانی از گردهخشکی قبل 
 همچنین در تیمار تنش ).3جدول ( گیاهچه را داشت

 75/5 با cژنوتیپ ) 3جدول (افشانی  خشکی بعد از گرده
 12/4 با aگرم بیشترین رشد گیاهچه و ژنوتیپ  میلی
 . داشتگرم وزن خشک گیاهچه کمترین مقدار را  میلی

 دهد نشان می) 4جدول ( مقایسه سطوح تنش خشکی
رشد گیاهچه در تیمارهای تنش نسبت به تیمار شاهد 

 کگرم وزن خش  میلی6/5مار شاهد با ی ت.کاهش یافت
مطالعه . داشتاهچه را ین رشد گیاهچه، باالتریگ

بین رشد گیاهچه و ) 5جدول ( دهد همبستگی نشان می
زنی همبستگی باالیی وجود  سرعت و حداکثر جوانه

 .داشت
زنی و  بیان کردند جوانه) 1989(همکاران درنبوس و 

وزن خشک گیاهچه نرمال سویا زمانی که طی پر شدن 
. دانه تحت تنش خشکی قرار گرفتند کاهش یافت

در آزمایشی برروی نخود ) 1997( فوگروکس و همکاران
های نرمال  بیان کردند که رشد گیاهچه و درصد گیاهچه

هچه رشد گیا. در شرایط تنش خشکی کاهش یافت
های تنش نسبت به تیمار شاهد کاهش ها در تیمار ژنوتیپ

ها در تیمار تنش خشکی قبل از  نشان داد و رشد گیاهچه
 بیشتر کاهش ، که مدت بیشتری تنش دیدندافشانی گرده
 ).2شکل ( یافت
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 سطوح تنش خشکی برای هر ژنوتیپ) پس از آزمون تسریع پیری( زنی ایسه درصد جوانه مق-1 شکل

)d1،d2 و d3باشند افشانی می افشانی و تنش خشکی بعد از گرده تر تیب شاهد، تنش خشکی قبل از گرده  به(. 
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 تر تیب شاهد،  بهd3  وd1 ،d2(  رشد گیاهچه سطوح تنش خشکی برای هر ژنوتیپمقایسه -2 شکل

 .)باشند افشانی می افشانی و تنش خشکی بعد از گرده تنش خشکی قبل از گرده
 

 در تیمار cنتایج این آزمایش نشان داد که ژنوتیپ 
صلی ژنوتیپ شاهد و تیمارهای تنش و همچنین اثر ا

 ه بذریبندهنده   و نشانداشتبیشترین رشد گیاهچه را 
با توجه به منابع ذکر . ها بود باالتر نسبت به سایر ژنوتیپ

شده و همچنین همبستگی باالی رشد گیاهچه با سرعت 
رشد آزمون  )5جدول (زنی  جوانه و حداکثر زنی جوانه

گندم  ه بذریبنگیری   برای اندازهی مناسبآزمون، گیاهچه
در این آزمایش در شرایط تنش خشکی رشد . باشد یم

توان  یم پس . نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتگیاهچه
اهش کرا  گندم ه بذریبن یکتنش خش جه گرفت،ینت
  .دهد یم

جدول : زنی جوانهآزمون سرعت، یکنواختی، و حداکثر 
، تنش دهد اثر ژنوتیپ نشان می) 1 جدول( تجزیه واریانس

     براییکپ در تنش خشیاثر متقابل ژنوت و یکخش
,D90 ,D50 ,D10 ,D1 ER ,Ru  وEmax شددار معنی  .

ترتیب زمان   بهD90, D50, D10, D1الزم به ذکر است که 
 درصد 90،50، 10، زمان تا رسیدن به زنی جوانهتا شروع 
 RU، زنی جوانه سرعت ER، زنی جوانهحداکثر 

 زنی جوانهثر  حداکEmax و زنی جوانهیکنواختی 
  وRU ،D90 ،D50 ،D10 ،D1،ERهای داده. باشد می

Emax از نرم افزار Germin) دست  هب) 1379 ،سلطانی
 .آمده است
زمان تا شروع پ ی ژنوتین اثر اصلیانگیسه میدر مقا

 ساعت و زمان تا شروع a ،4/177 ژنوتیپ زنی جوانه
. )2 جدول(  بودساعت c، 6/117  ژنوتیپزنی جوانه
زمان . ها به وضوح پیداست  بین ژنوتیپدار معنیف اختال

، c ژنوتیپ زنی جوانهدرصد حداکثر 10تا رسیدن به 
.  بود ساعتa ،7/208و برای ژنوتیپ   بود ساعت4/127

 زنی جوانه درصد حداکثر 50از نظر زمان تا رسیدن به 
 و b یها پی با ژنوتیرا داشت ول ن زمانیمترک cژنوتیپ 

d زنی جوانهاز نظر حداکثر .  نداشتیارد یاختالف معن 
 را داشت و زنی جوانه باالترین درصد cتجمعی ژنوتیپ 
.  بودیدار معنیها نیز دارای اختالف  با دیگر ژنوتیپ

 جدول(  را داشتیزن درصد جوانه نیز کمترین dژنوتیپ 
2.( 

 دهد ی نشان میکن سطوح تنش خشیانگیسه میمقا
ثر کدرصد حدا10دن به ی، زمان تا شروع و رس)4جدول (

ش یمار شاهد افزای تنش نسبت به تیمارهای در تیزن جوانه
 تنش نسبت یمارهای در تیزن ن درصد جوانهی همچن.افتی

 . افتیاهش کمار شاهد یبه ت
، در آزمایشی برروی سویا )1992(ویرا و همکاران 

ثیر مستقیم بر أبیان کردند که تنش خشکی از طریق ت
 زنی جوانهعث کاهش حداکثر درصد متابولیسم بذر، با

جهاندیده و . شود بذور برداشت شده از شرایط تنش می
بیان کردند بذور برداشت شده از تیمار ) 1384(همکاران 

 کمترین سرعت، افشانی گردهقطع آبیاری از ابتدای 
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آنچه مسلم است .  را داشتندزنی جوانهیکنواختی و درصد 
بجز ( اد معدنیآبیاری باعث افزایش درصد جذب مو

نسبت به شرایط تنش در بذور گندم، جو و ) تروزنین
شود و کاهش مواد معدنی در بذر با رشد  چاودار می

 ).   1995 ،دونالدکاپلند مک( ضعیف در مزرعه همراه است
توجه به منابع ذکر شده و همبستگی بین حداکثر  با
 90 و 50 با رشد گیاهچه، زمان تا رسیدن به زنی جوانه

، زنی جوانه، سرعت و یکنواختی زنی جوانهصد حداکثر در
 ه بذریبنتواند روش مناسبی برای سنجش  این آزمون می

ها از لحاظ سرعت  ژنوتیپ. در شرایط تنش خشکی باشد
.  داشتنددار معنی با هم اختالف زنی جوانهو یکنواختی 

های مختلف بین تیمار شاهد با  همچنین برای ژنوتیپ
شکی نیز از نظر سرعت و یکنواختی تیمارهای تنش خ

 . ی وجود داشتدار معنی اختالف زنی جوانه
ه یبنهای مختلف بر  آزمون ثیرأدست آمده از ت هنتایج ب

 در تیمارهای تنش ه بذریبنها نشان داد که   ژنوتیپبذر
 cدر این میان ژنوتیپ . نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت

ن تسریع پیری را  پس از آزموزنی جوانهبیشترین درصد 
ها، تیمار شاهد و تیمار تنش  در مقایسه اثر اصلی ژنوتیپ

همچنین در مقایسه اثر .  داشتافشانی گردهخشکی بعد از 
ها، تیمار شاهد، تیمار تنش خشکی قبل از  اصلی ژنوتیپ

 افشانی گرده و تیمار تنش خشکی بعد از افشانی گرده
 کمترین زمان این ژنوتیپ. داشتگیاهچه را  بیشترین رشد

و  زنی جوانهدرصد حداکثر 10 رسیدن به وشروع  تا
با توجه به تمامی . بود  را دارازنی جوانه درصد نیشتریب

در میان  cتوان بیان کرد ژنوتیپ  صفات ذکر شده، می
همچنین برای .  را داشته بذریبنها باالترین میزان  ژنوتیپ

نسبت به ها در تیمارهای تنش  ها، ژنوتیپ تمامی آزمون
 .  کمتری داشتنده بذریبنتیمار شاهد 
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Abstract 
 In order to evaluate the effects of terminal drought stress on seed vigor of harvest seeds in wheat, a 
greenhouse experiment was conducted using a factorial arrangement in a completely randomized 
block design with three replications in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources. The factors consisted of four genotypes (para2//Jup/Bjy/vee/42 *kauz, vee/koel//weaver, 
vee#7//kauz, kauz/star) two drought stress periods (pre and post pollination drought stress), and 
control treatment (full irrigation). The results have shown that germination percentage after 
accelerated aging test and seedling growth in vee#7//kauz genotype were increased by pre and post 
pollination drought stress and control treatment. This genotype has needed lesser time until 
germination start to reach 10% of maximum germination and has the most maximum germination. 
Germination percentage after accelerated aging test, seedling growth and time until germination start 
and to reach 10% of maximum germination and maximum germination were decreased by pre and 
post pollination drought stress condition.         
 
Keywords: Wheat; Drought stress; Germination, Seed vigor   
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