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 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٧٥-٨٥ (١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦جلد 

 
  متحمل به شوري گندم نان از طريق كشت بافت شناسائي ژنوتيپ هاي

  جوانه زنيآزمونو
 

 ٤ و كاظم پوستيني٣، روح اله عبدالشاهي٢ ، منصور اميدي١محمدرضا قنادها
 يار دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، دانشيار، استاديار، دانشجوي دكتري و دانش٤، ٣، ٢، ١

 ٢٦/١/٨٣تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
صفات درمحيطهاي كشت بافت و آزمون جوانه زني با تحمل به شوري دو آزمايش               ط  به منظور بررسي ارتبا   

 رقم متحمل به شوري شعله،كوير، روشن ،سرخ تخم          ٥درآزمايش كشت بافت    .به صورت فاكتوريل اجرا گرديد    
) مکاتبات شخصي باموسسه نهال و بذر بخش غالت         (، گاسپارد وچمران  )٢( رقم حساس قدس   ٣و) ٢(وكارچيا

 به صورت فاکتوريل در قالب طرح        NaCl درصد نمک توسط      ١٥/١و٧٧/٠،  ٣٨/٠،  ٠استفاده شد و غلظت هاي   
وس ،تعداد  بلوك هاي كامل تصادفي با دو تكرار و دو مشاهده در هر تكرار انجام شد و صفاتي نظيروزن تركال                     

نتايج اين آزمايش نشان داد كه تنش         . كالوس، اندازه كالوس، ميزان سديم و پتاسيم كالوس اندازه گيري شد             
شوري اعمال شده تاثيري بر وزن  ترکالوس ها وتعداد کالوس هاي تشكيل شده نداشت و با افزايش تنش شوري                   

افزايش ميزان سديم در     و هش اندازه کالوس  ولي افزايش تنش شوري باعث کا      .وزن كالوس ها ثابت باقي ماند     
 معني دار بود و بابررسي       يشور× ژنوتيب وبراي ژنوتيپ ها   +Na+ /  Kصفت پتاسيم ونسبت    . شد  ها بافت كالوس 

ميانگين ارقام مقاوم وحساس مشخص شد كه روند تغييرات پتاسيم دركالوس به مقاومت و يا حساسيت ارقام                     
آزمايش در. متحمل به شوري استفاده كرد     ژنوتيپ هاي ن در انتخاب غيره مستقيم       بستگي داردو از اين نكته ميتوا      

درصد ۱۵/۱ و   ۹۶/۰،  ۷۷/۰،  ۵۸/۰،  ۳۸/۰،  ۱۹/۰،  ۰ شوري  سطوح همان ارقام آزمايش اول ولي با     جوانه زني نيز    
فاتي در اين آزمايش نيز ص    .  بکار گرفته شد    تكرار ۳ تصادفي با   در قالب طرح كامال     نمک به صورت فاکتوريل   

 اندازه گيري شد و درنهايت مشخص         چه طول كلئوپتيل وطول ريشه   ،سرعت جوانه زني،  جوانه زني نظير درصد   
 به عنوان شاخصهايي در     ازنتايج حاصل از دو آزمايش مي توان       .شد كه ارقام مقاوم سرعت رشد بيشتري دارند        

 .به شوري استفاده كردژنوتيپ هاي متحمل انتخاب 
 

  +K+/Na ، تحمل به شوري ، القاء کالوس،جوانه زني ،  كشت بافت ،م  گند:واژه هاي كليدي
 

 قدمهم
 درصد مصرف غذائي مردم جهان را تشکيل          ۱۵-۱۸گندم  

ميدهد و منبع غذائي اصلي مردم در بيشتر کشورهائي است که            
 شواهد ومطالعات    اساس بر).۸(از خاک هاي شور رنج مي برند        

مليون ٢٥ حدود ايران  خاكهاي شور در      سطح كل   انجام شده 
درصد سطح كل    ١٥ده شده است كه شامل         زهكتار تخمين    

 ).۵( است  درصداراضي كشت آبي     ٥٠درصد دشتهاو  ٣٠،ايران
گياهان زراعي را بر اساس مقاومت به           )۱۹۷۷(هافمن و ماس   

 گروه مقاوم ، نيمه مقاوم ، نيمه حساس وحساس             ۴شوري به   
 وم قلمداد کردند  تقسيم بندي نمودند وگندم را گياهي نيمه مقا        

 تحمل به شوري براساس تركيبي از استراتژي هاي تحمل          ).۱۶(
تاخير : وفرار است كه مكانيسمهاي فرار ازشوري عبارتند از              

 روح اله عبدالشاهي: مكاتبه كننده
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، جلوگيري ازتجمع   )ريشه(درجوانه زني ،رشد درنواحي غيرشور     
 ذخيره   و )غده ها وكرك ها (نمك، خارج سازي نمك از بافت گياه        

اظهار کرد به     )۱۹۹۲(ريچاردز). ۱۵(رنمك در برگهايي پيرت     
دليل غيره يکنواختي اراضي شور نيازي به اصالح براي مقاومت            
به شوري نيست بلکه بايستي فعاليتها را روي ظرفيت عملکرد             

اعالم کردندتعداد واريته    )۱۹۹۵(يئو و فالورز  ). ۲۰(متمرکز نمود 
 و  هاي معرفي شده مقاوم به شوري در مورد کليه گياهان زراعي           

 ۲۰ به زحمت به بيش از        ۱۹۹۵ تا   ۱۹۷۵باغي طي سال هاي      
مزيت استفاده از جنين ها در اصالح گندم          ). ۱۱(واريته ميرسد 

باززائي سريع و غلبه بر سدهاي طبيعي موجود در قابليت تالقي            
فنون کشت  ). ۱۳(پذيري بين نژادها و ارقام مختلف گندم است        

 ارزيابي ژرم پالسم و     بافت گياهي روشهائي مطمئن و سريع براي      
گزارشات اخير مبني   ). ۱۰(توليد گياهان متحمل به شوري است     

بر امکان توليد گياهان بارور و متحمل به شوري در گندم که از              
کند که انتخاب در    ي لحاظ ژنتيکي ثبات باالئي دارند پيشنهاد م       

سطح کشت بافت گياهي ميتواند به عنوان ابزاري مفيد در                
 ارزاني و ميراجاق   ). ۱۳(ه شوري به کار رود      اصالح مقاومت ب   

براي ارزيابي واريته هاي گندم دوروم از لحاظ مقاومت           )۲۰۰۰(
به شوري، کالوس هاي در حال رشد را در معرض غلظت هاي               

 درصد نمک طعام قرار دادند، تيمارهاي       ۰-۱/۲مختلف شوري از    
شوري در خالل دو زيرکشت اعمال گرديد و مقايسه ارقام براي             
القاء کالوس از جنين نارس بر اساس فراواني القاء کالوس و وزن             
تر کالوس صورت گرفت و براي تحمل به شوري وزن تر نسبي               
کالوس و درصد نکروزه کالوس مورد استفاده قرار گرفت نتايج             
اين تحقيق نشان داد رقم شاهوندي که بومي ايران مي باشد از              

همچنين داراي بيشترين   نظر باززائي بهترين رقم بود اين رقم          
 رقم مورد بررسي    ۲۸در بين   )  درصد در روز   ۶/۳۴(رشد کالوس   

همچنين سرعت رشد نسبي باال را به دليل قرار نگرفتن              . بود
طوالني در معرض محيط کشت، کاهش تنوع سوماکلونال و              
کوتاه شدن سيکل باززائي مفيد اعالم کردند در اين تحقيق               

وس براي وزن تر و درصد نکروزه        تجزيه واريانس رشد نسبي کال    
در سطح يک درصد براي ژنوتيپ ها معني دار بود، همچنين               
تفاوت معني داري بين غلظت هاي مختلف نمک طعام و                  

با بررسي اثر    . شوري براي هر دو صفت مشاهده شد         ×ژنوتيپ

 و درصد نکروزه شدن کالوس ها رقم               RFWGشوري بر     
PI40100        ۶-پس از آن رقم دپير     براي اين صفات بهترين بود و 

قرار داشت، با افزايش غلظت نمک رشد نسبي کالوس براي وزن            
گزارش کردند  )۱۳۷۶(تقوائي و همکاران   ). ۷(تر کاهش يافت   

گندم نان توانائي الزم براي کشت بافت را دارد و بيشترين حجم             
کالوس در تمام ارقام به ترتيب به گل آذين نارس و جنين                  

ن نوع کالوس از نظر توليد جنين          اختصاص داشت ولي بهتري    
هاي رويشي و باززائي گياه به ترتيب در جنين نارس و سپس               

 )۱۳۸۲(عنايتي و دبير اشرافي   ). ۳(گل آذين نارس به دست آمد     
با بررسي کشت بافت و تنوع سوماکلونال در جو اعالم کردند               

 روزه بيشترين کالوس زائي را دارد و در اين             ۱۸جنين نارس   
 گرم  ۸ياه کامل متحمل به سطوح باالي شوري با           گ ۲۷تحقيق  

والفجر،افضل،آشار ( رقم جو مورد بررسي    ۴در ليتر نمک طعام از      
عنوان کرد هر چند     ) ۱۹۹۴(تال). ۴(باززائي گرديد )و آريگاشار 

تحمل به شوري در مرحله کالوس الزاما بدين معني نيست که             
 خود  رقم مربوطه در مرحله گياه کامل و در طي مراحل رشد              

تحمل مشابهي نسبت به شوري نشان خواهد داد، ليکن حداقل            
نشان دهنده وجود يا فقدان ظرفيت ژنتيکي تحمل به شوري در            

تعداد ) ۱۹۹۱(تيم و همکاران  ). ۲۳(دو دسته ارقام مذبور ميباشد    
 گرم  ۸و۴ الين گندم حاصل از انتخاب درون شيشه اي با             ۱۷۹

 اي براي تحمل به شوري       در ليتر نمک را مورد ارزيابي گلخانه       
قرار دادند و يک الين متحمل به شوري شناسائي کردند که به              

باالتري ) بيوماس(طور معني داري عملکرد دانه و زيست توده           
). ۲۴(در شرايط تنش و غيرتنش نسبت به والد خود داشت               

 براي انتقال ژن هاي مقاومت به شوري       )۲۰۰۱( وهمكاران   يووئي
 به گندم از طريق هيبريد         Aeleuropus Littorulisازگونه  

سوماتيكي براي بررسي انتقال ژن هاي تحمل به شوري  نسبت            
K+/Na+              كالوس را اندازه گيري كرد وميزان باالتر اين نسبت 

درهيبريدها را دليل انتقال ژن هاي تحمل به شوري از                   
A.Littoralis       به گندم ميداند ونسبت بااليK+/Na+   درمحيط
 اورتون). ۲۵(ا عامل تحمل به شوري گياه ميداند        كشت بافت ر  

گزارش كردكه تحمل به شوري در جو بطور مشابه در             )۱۹۸۰(
هي و   .)۱۷(كشت پينه حاصل از اين گياهان نيز مشاهده شد           

 دو گونه    با بررسي تحمل به شوري  در            ) ۱۹۹۳(کرامر
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Brasica napus    وB.carinata        مشاهده كردند كه هم
تحمل بيشتري به    B.napus كامل ياهدرسطوح پينه وهم گ     

نشان داد كه درصد جوانه       ) ۱۹۹۶(بوباکر .)۱۲(داشتشوري  
طول ريشه وطول جوانه ارقام       ،تعداد ريشه ،طول كلئوپتيل ،زني

گندم دورم با افزايش سطوح تيمار شوري بطور معني داري               
ولي دربين ارقام در سطوح باالي         ،درتمام ارقام كاهش يافت     

داشت واثرمتقابل رقم درسطح شوري نيز        شوري تفاوت وجود     
صفات مرتبط با    ارزيابي   هدف ازاين تحقيق  . )۹ (مشاهده شد 

تحمل به شوري گياه در محيطهاي كشت بافت و آزمايش جوانه            
 امکان سريع فرايند انتخاب     زني مي باشد،تا با توجه به اين صفات      

 .ژنوتيپ هاي متحمل به شوري فراهم گردد
 

 مواد  و روش ها
 ت بافت كش

بذر رسيده ارقام شعله ،کوير، روشن،سرخ تخم، کارچيا              
 ساعت در آب خيسانده      ٣٥گاسپارد، قدس و چمران به مدت         

 ثانيه  ٣٠به مدت   % ٧٠ بذور با الکل     جهت استريل کردن  شدند ، 
 پس ازشستشو بالفاصله    تحت شرايط استريل  ضدعفوني شدند و  

 گرفتند و   قرار% ٥/٢ دقيقه در هيپوکلريت سديم        ١٥به مدت   
 بار بذور با آب مقطر استريل شستشو داده             ٣پس از آن نيز       

سپس تحت   .شدند تا اثر هيپوکلريت سديم به کلي پاک شود           
جنين بذور را جدا وبه محيط        شرايط استريل ودر زيرالمينارفلو    

 و تيمارهاي   D-2,4ميلي گرم در ليتر      ٢حاويMSکشت مايع   
ط نمک طعام     درصد نمک توس    ۱۵/۱و۷۷/۰،  ۳۸/۰،  ۰شوري  

 عدد جنين   ٧ پتري    ظرف درون هر .  منتقل کرديم  اعمال نموديم 
 ٣٥قرار داديم و پس از بستن پتري ها با پارافيلم آنها را به مدت               

 تاريکي  در درجه سانتي گراد و      ٢٥±١روز در ژرميناتور با دماي      
اندازه کالوسها با توجه به مقياسهاي ارائه شده توسط          .قرار داديم 

و براي بدست آوردن غلظت       مشخص گرديد     برز    هوکر و ني   
ميلي گرم کالوس جدا وبه      ١٠٠عناصر سديم و پتاسيم مقدار        

 ٢/٠ اسيد نيتريک      cc١٥ و مقدار   گرديدلوله آزمايش منتقل      
 ساعت آنها را به وسيله      ٢٤نرمال به آنها اضافه کرديم و پس از          

دستگاه ورتکس به هم زديم  وپس از گذراندن از کاغذ صافي                

 و به وسيله دستگاه فليم         ه شد رساندcc١٠٠جم آن را به       ح
 .تعيين گرديدفتومتر غلظت عناصر سديم و پتاسيم 
 اندازه گيري پروتئين و رطوبت بذر

ارقام ذكر شده   ( روز پس ازبرداشت بذور رسيده از مزرعه         ۳۵
 Near Infraredپروتيئن وطوبت آنها توسط دستگاه       ) در باال 

Grain Analyzer گيري شد بدين ترتيب كه بذرها ابتدا         اندازه 
 ٣٠درظرف مخصوص دستگاه ريخته شده و سپس به مدت               

قرارگرفت پس ازاين ظرف مخصوص رادر      mixerثانيه دردستگاه   
دستگاه درصد پروتئين و     صفحه نمايشگر دستگاه قرار داديم واز    

 نمونه تصادفي انتخاب شد       ٤از هرتيمار  .گرديدرطوبت قرائت    
طرح كامال تصادفي بود الزم به ذكراست بعد از           وطرح پايه نيز    

 .هر يادداشت ظرف مخصوص با برس تميز مي شد
  زنيآزمايش جوانه

ابتدا استريل طبق روشي كه در كشت بافت توضيح داده شد           
 ٣صورت گرفت ولي در اين آزمايش بذور پس از ضدعفوني و               

  براي کنترل قارچ ها      ويتاواكس ي قارچ کش   مقدار ،بارشستشو
 عدد بذر هم اندازه درون        ٢٥پس تعداد   س  گرديد ه آنها اضافه ب

 ميلي متر از محلول شور ويا      ٦ مقدار   و پتري قرار داديم     ظرفهر
 ، ۴۸/۰،  ۰گرديد، در اين آزمايش مقدار        شاهد به آنها اضافه       

 ميلي ليترآب   ۲۵۰ گرم نمک در      ۸۸/۲ و   ۴۰/۲،  ۹۲/۱،  ۴۴/۱
 پس از اتمام       .براي تهيه شوري مورد نظر اعمال گرديد           

 وبه  درجه سانتي گراد  ٢٣ ي پتري  به ژرميناتور با دما      ظروفكار
 ٢٤ و  ساعت تاريكي منتقل شدند    ٨  و  ساعت روشنايي  ١٦ مدت

ساعت بعد ياداشت برداري ها  شروع شد بدين ترتيب كه هر               
 ساعت تعدادبذر جوانه زده         ٢٤به فاصله     ) تاروز ششم  (روز

 ٢ساب مي شد كه حداقل     بذري جوانه زده ح   . (  گرديد شمارش
ها  كه با استفاده از اين داده       ) ميلي متر ريشه چه داشته باشد     

 .)۲۱(سرعت جوانه زني با فرمول زيرمحاسبه شد
Pi= nd1(1) + nd2(0.8)+ nd3(0.6)+ nd4(0.4)+ nd5(0.2) 

 : در اين فرمولكه 
 pi =سرعت جوانه زني 

nd1 =روز اول(شت ساعت بعد از ك٢٤تعداد بذر درجوانه زده در( 
nd2 =ر روز دوم وتعداد بذر درجوانه زده د.... 
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 روز طول ساقه چه و ريشه چه بوسيله خط كش             ٩پس از   
اندازه گيري شد وپس ازاندازه گيري برگ        ) برحسب ميلي متر   (

اوليه و ريشه چه راجدا وهركدام را به پاكت مخصوص به                   
 ارت خودمنتقل كرديم ودرنهايت پاكتها به آون با درجه حر              

c ° ساعت منتقل شدندو پس از خشك شدن        ٢٤و به مدت    ٧٥ 
 وزن ريشه چه وبرگ اوليه به وسيله ترازوي حساس با دقت                

 . اندازه گيري شد٠٠١/٠
 

 نتايج و بحث
 كشت بافت

نتايج تجزيه و تحليل نشان داد ارقام از نظر صفت پتاسيم              
د کالوس، اندازه کالوس، نسبت پتاسيم به سديم کالوس و تعدا            

کالوس تفاوت معني داري دارند و همچنين اثر متقابل                   
سطوح شوري براي صفت پتاسيم کالوس و نسبت              ×ژنوتيپ

 نتايج اين    .معني دار شد  %۱پتاسيم به سديم کالوس در سطح         
کوير، روشن، کارچيا،   ( مقاوم  گندم  هر دو گروه    نشان داد  تحقيق

 مورد) چمران، قدس و گاسپارد    ( و حساس  )شعله و سرخ تخم    
 افزايش   آنها  كالوس  موجود در   با افزايش شوري سديم      بررسي
حساس ارقام  مشاهده ميشود در  ۱ ولي همانطوركه در شكل      يافت

با افزايش شوري پتاسيم كاهش يافت ولي طبق تجزيه هايي كه            
انجام شد پتاسيم ارقام مقاوم باافزايش شوري ثابت باقي                  

 راكمترتحمل  گياهاني كه شوري   اعالم کرد    ) ۱۹۹۶(راينز.ماند
ميكنند، درشرايط غلظت هاي باالي سديم محيط ريشه ، كاهش          
شديدي درجذب پتاسيم وافزايش جذب سديم دراندامهاي             

از طرف ديگرجذب پتاسيم توسط       ) ۱۸(ندهوايي نشان ميده   
 ١٠٠٠ تا   ٢٠گياهان شورزي ميتواند درغلظت كلريد سديم از          

 .)۱۵(ت بماند ميلي  مول حتي باافزايش محتوي سديم بافت ثاب
  جذب دراين تحقيق مشخص شد كه ارقام از نظرميزان            

 همه ارقام   يعني اختالف معني داري ندارند     Na+ uptake)(سديم
به يك ميزان سديم جذب مي نمايند و درواقع بين مقاومها                
وحساس ها از نظرجذب سديم تفاوت معني داري مشاهده نشد           

 ه طور معني داري    بولي با افزايش شوري مقدارسديم بافت  ها        
 .افزايش يافت

 
 ds/m سطح شوري بر حسب

 
روشن، شعله، سرخ (روند تغييرات ميانگين پتاسيم در ارقام مقاوم-۱شکل

با افزايش سطوح ) قدس، چمران و گاسپارد(و حساس) تخم، کارچيا و کوير
، ۰ در شکل به ترتيب معادل ۱۸dS/mو ۱۲، ۶، ۰سطوح شوري (شوري 

 ) درصد نمک مي باشد۱۵/۱و ۷۷/۰، ۳۸/۰
 

  به دست آمد   رزاندازه كالوس كه توسط مقياس هوكروني ب       
اندازه كالوس با افزايش شوري كاهش       ،براي ارقام معني داراست    

مي يابد ولي نكته جالب توجه اين است كه افزايش شوري باعث            
كاهش وزن تركالوس نشده است وبه نظرمي رسد تجمع سديم            

باال باعث افزايش چگالي كالوس ها      دربافت كالوس درغلظت هاي    
شوري  تيمارهاي  شده است كه سبب ثابت ماندن وزن كالوس در         

تغييرات ).با توجه به كاهش اندازه كالوس       (مختلف شده است     
اندازه کالوس با افزايش تيمار شوري شاخص مناسبي براي               
تشخيص کالوس هاي حساس و مقاوم به شوري ميباشد و                

شاهده مي شود با افزايش تنش شوري        م ۲همانطور که در شکل     
اندازه کالوس در ارقام حساس کاهش مي يابد در صورتي که               
تنش شوري تاثيري بر اندازه کالوس ارقام مقاوم ندارد و با توجه             

مقاوم به شوري   ) گياه کامل (به اين مطلب ارقامي که در مزرعه       
بودند در محيط کشت بافت هم کالوس هاي مقاوم تري توليد              

ميتوان براي انتخاب   ) تحمل کالوس ها   (ند، از اين ويژگي    نمود
با توجه به اينکه     . ژنوتيپ هاي متحمل به شوري استفاده کرد        

گياهان مقاوم در شرايط مزرعه در محيط کشت بافت هم                 
هاي مقاوم توليد کردند چنين استنباط ميشود بخشي از           کالوس

سم هاي  با توجه به مکاني   (مکانيسم مقاومت به شوري در گندم      
در سطح سلولي عمل     ...)متعدد نظير ريزش برگ هاي مسن و        

 ).مثل تنظيم پتانسيل اسمزي(مي کند
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٧٩ ...شناسائي ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم نان : عبدالشاهي و همكاران

 
 ds/m سطح شوري بر حسب

 
روشن، (روند تغييرات ميانگين اندازه کالوس در ارقام مقاوم-۲شکل

) قدس، چمران و گاسپارد(و حساس) شعله، سرخ تخم، کارچيا و کوير
 در شکل ۱۸dS/mو ۱۲، ۶، ۰سطوح شوري (با افزايش سطوح شوري 

 ) درصد نمک مي باشد۱۵/۱و ۷۷/۰، ۳۸/۰، ۰به ترتيب معادل 
 

افزايش شوري بر تعداد كالوس ها نيز تاثيري ندارد و با                
افزايش شوري تعداد كالوس ها ثابت باقي مانده است ولي                 
ژنوتيپ ها با همديگرتفاوت دارند بدين ترتيب كه ژنوتيپ سرخ           

 a و ساير ژنوتيپ ها درسطح        bدر سطح    ۷/۴انگين  تخم با مي   
قرارگرفتند ونكته جالب اين است كه رقم قدس درهمه تكرارها            

توليد  مختلف تمام جنين هاي کشت شده             سطوح شوري   و
 .كالوس نمودند

 آزمايش جوانه زني
نتايج تجزيه واريانس نشان ميدهد که ژنوتيپ و اثر متقابل            

جوانه زني، قوه ناميه، وزن      شوري براي صفات سرعت      ×ژنوتيپ
اندام هوائي، وزن ريشه چه، اندازه برگ، اندازه ريشه و تعداد                

تنش شوري باعث كاهش همه صفات در         .ريشه معني دار است   
اين بخش از آزمايش شد اما اين نتيجه از قبل نيز قابل                     

 در اين آزمايش اين بود كه        نکته مورد توجه  پيش بيني بود ولي    
قام مقاوم وحساس به چه صورت تغييرپيدا           اين صفات در ار     

با بررسي سرعت جوانه زني مشخص شد كه ارقام مقاوم            .ميكند
سرعت جوانه زني بيشتري نسبت به ارقام حساس داشته اند و در           
بين ارقام بيشترين سرعت جوانه زني مربوط به رقم فالت است            
كه رقمي متحمل به شوري است وكمترين سرعت جوانه زني را            

 . چمران دارد كه رقمي حساس به شوري به حساب ميآيدرقم
 مشاهده مي شود در ابتدا و بدون         ۳همانطور كه در شكل      

 ميانگين سرعت جوانه زني ارقام مقاوم از             شوري وجود تنش 

حساس بيشتراست وبا ايجاد تنش سرعت جوانه زني درمقاومها           
وحساس ها كاهش پيدا كرده است ولي ارقام مقاوم با شيب                

شتري كاهش پيدا كرده اند كه باعث بوجود آمدن اثرمتقابل            بي
بين ارقام مقاوم و حساس شده است كه از اين قضيه ميتوان                

يعني اينكه  . درانتخاب الين هاي متحمل به شوري استفاده كرد       
ارقامي كه شيب تندتري براي سرعت جوانه زني با افزايش                

 .شوندشوري دارند  به عنوان مقاوم به شوري محسوب مي
 

 
 ds/m سطح شوري بر حسب

 
روشن، (روند تغييرات ميانگين سرعت جوانه زني در ارقام مقاوم-۳شکل

با ) قدس، چمران و گاسپارد(و حساس) شعله، سرخ تخم، کارچيا و کوير
 در شکل به ۱۸dS/mو ۱۲، ۶، ۰سطوح شوري (افزايش سطوح شوري 

 )اشد درصد نمک مي ب۱۵/۱و ۷۷/۰، ۳۸/۰، ۰ترتيب معادل 
  

 گرسيون براي ارقام مقاوم وحساس انجام شد       ه ر وقتي تجزي 
 :معادالت زيربدست آمد

(R2=0.87)  yt=205.54-6.38x و   ys=157.37-4.08x  
 :                              که در اين معادالت

yt    =سرعت جوانه زني ارقام مقاوم 
     ys   =        سرعت جوانه زني ارقام حساس وx =  شوري  سطح 

 .مي باشد
 مشاهده مي شود در شرايط بدون         ۴همانطور كه درشكل   

يه ارقام مقاوم وحساس با هم برابر          مقوه نا  )٠(dS/mاسترس  
هستند و درشرايط استرس شوري ارقام حساس معموال قوة              

يه باالتري از ارقام مقاوم دارند و اين قضيه نيز مثل سرعت               منا
جوانه زني را درگندم تائيد     جوانه زني اين نوع مقاومت درمرحله       

هاي  يه كمتر درمحيط  مميكند و با توجه به اين مطلب قوه نا           
 .شور ميتواند حاكي از تحمل به شوري درگندم باشد
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 ds/mسطح شوري بر حسب 

 
روشن، شعله، سرخ (مقايسه ميانگين قوه ناميه در ارقام مقاوم-۴شکل

سطوح ) (پاردقدس، چمران و گاس(و حساس) تخم، کارچيا و کوير
، ۰ در شکل به ترتيب معادل ۱۸dS/mو ۱۵، ۱۲، ۶،۹، ۰،۳شوري 

 ) درصد نمک مي باشد۱۵/۱و ۹۶/۰، ۷۷/۰، ۵۸/۰، ۳۸/۰،  ۱۹/۰
 

ز متوالي بررسي    و ر ٥با توجه به اينكه جوانه زني بذوردر         
گرديد،داده ها بصورت طرح خرد شده در زمان تجزيه گرديد              

قام و شوري با زمان اثر متقابل        ونتايج اين تجزيه نشان دادكه ار      
 درزمان هاي   ارقام دارند وتجزيه هاي جداگانه نيز نشان داد كه         

با تجزيه طرح خرد شده      ومختلف واكنش متفاوتي نشان دادند     
 درصد  بيشتريندرزمان مشخص شد كه رقم فالت درمجموع           

 .ددارنجوانه زني ورقم روشن كمترين درصدجوانه زني را 

شه ژنوتيپ و شوري و همينطوراثر         براي صفت تعداد ري     
 شوري معني دار بود ولي تعداد ريشه توليد            ×متقابل ژنوتيپ   

شده در ارقام مقاوم و حساس تفاوت معني داري را نشان نداد               
نتيجه كلي اين است كه تعداد ريشه هاي گندم با افزايش شوري            
 .كاهش مي يابد ولي به مقاومت و يا حساسيت ارقام بستگي ندارد

اعالم كردند خصوصياتي از كارچپا     ) ١٩٩٤( وهمكاران   رماشا
نظير پروتئين ورطوبت اندوسپرم باال مي تواند به عنوان شاخص           

ولي در اين   ) ۱۹(براي انتخاب ارقام مقاوم به شوري قرارگيرد        
بدين ترتيب كه حساس ها به      آزمايش نتايج متفاوتي بدست آمد    

 واز   مقاوم ها داشتند  نسبت به طور معني داري  پروتئين بيشتري       
نظر ميزان رطوبت دانه تفاوت معني داري بين ارقام مقاوم                

 ولي كارچپا كه رقمي متحمل به شوري         وحساس وجود نداشت،  
 است داراي بيشترين ميزان رطوبت و پروتئين دانه بود و اين              

 نشان مي دهد كه استفاده ازهمه خصوصيات كارچيا               مورد
 .نميتواند مفيد واقع شود

 ميزان سديم در کشت بافت با قوه ناميه،         ۱وجه به جدول    بات
سرعت رشد،وزن برگ اوليه، وزن ريشه اوليه، اندازه برگ اوليه             
وتعداد ريشه در آزمايش جوانه زني همبستگي منفي و معني              

 . داري دارد 
 

 ضريب همبستگي صفات در دو آزمايش کشت بافت و آزمايش جوانه زني-۱جدول
وزن کالوس K+/Na+  تعداد

 کالوس
Na+ 
 کالوس

K+اندازه  کالوس
 کالوس

تعداد 
 ريشه

طول 
 ريشه

طول  
 برگ

وزن ريشه وزن هوائي سرعت 
 زني جوانه

قوه 
ناميه

 

ns  ۱/۰- ns  ۱۱/۰ ns  ۰۰/۰ **۷۸/۰- ns ۰۷/۰- ns  ۰۷/۰ ** ۳۱/۰ **۶۷/۰ **۷۲/۰ **۷۶/۰ ** ۷۸/۰  قوه ناميه ۱ ۷۸/۰**
ns  ۱/۰ ns  ۲۷/۰ ns ۱۴/۰- ** ۶۲/۰- ns ۱۳/۰- ns  ۰۸/۰ ** ۴۰/۰ **۴۴/۰ **۶۱/۰ **۶۴/۰ ** ۶۱/۰ زني سرعت جوانه  ۱
ns ۲۲/۰- ns  ۰۶/۰ ns ۱۳/۰- ** ۷۰/۰- ns  ۰۴/۰ ns  ۱۸/۰ ** ۴۹/۰ **۹۱/۰ **۹۳/۰ **۹۳/۰  وزن هوائي   ۱
ns  ۲۱/۰- ns  ۰۵/۰ ns ۱۰/۰- ** ۶۷/۰- ns  ۰۱/۰ *  ۲۵/۰ ** ۵۱/۰ **۹۳/۰ **۸۸/۰  وزن ريشه    ۱
ns  ۱۸/۰- ns  ۰۷/۰ ns ۰۶/۰- ** ۷۱/۰- ns  ۰۳/۰ ns  ۱۹/۰ ** ۵۵/۰ **۹۲/۰  طول برگ     ۱
** ۳۱/۰- ns  ۲/۰- ns  ۱۲/۰ ** ۶۱/۰- ns ۰۱/۰- ns  ۲۴/۰ ** ۳۴/۰  طول ريشه      ۱
** ۴۵/۰ **  ۴۵/۰ **۵۰/۰- ** ۴۳/۰- ns ۰۶/۰- ns  ۰۵/۰  تعداد ريشه       ۱
ns۱/۰- ns  ۰۱/۰ **  ۴۱/۰ ns ۱۶/۰- **  ۶۰/۰  اندازه کالوس        ۱
ns۰۷/ ۰ ns  ۲۵/۰ ns  ۱/۰- ns ۰۴/۰- ۱         K+کالوس  
ns  ۰۲/۰- ns   ۲۹/۰- ns  ۱۷/۰ ۱          Na+کالوس  
**   ۶۵/۰ **  ۵۸/۰-  تعداد کالوس           ۱
**  ۸۱/۰ ۱            K+/Na+ کالوس

 وزن کالوس             ۱

ns۱معني دار در سطح  **  %۵معني دار در سطح *   غير معني دار% 

ميه
ه نا

 قو
ين

يانگ
م

 



٨١ ...شناسائي ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم نان : عبدالشاهي و همكاران

مقايسه ميانگين ژنوتيپ ها براي درصد پروتئين و -۲جدول 
 رطوبت دانه

 ژنوتيپ درصد رطوبت درصد پروتئين دانه

a ۰۲/۱۱ a ۳۰/۱۶ کارچيا 

a۰۰/۱۱ d ۶۸/۱۳ چمران 

a ۹۰/۱۰ b ۸۰/۱۵ گاسپارد 

b ۴۰/۱۰ c ۹۳/۱۳ کوير 

b ۳۲/۱۰ g ۷۰/۱۲ شعله 

b ۱۵/۱۰ e ۴۳/۱۳ روشن 
b ۰۰/۱۰ e ۳۵/۱۳ سرخ تخم 

c ۲۵/۹ f ۰۱/۱۳ قدس 

با % ۱ژنوتيپ هاي داراي حروف مشاته در سطح احتمال  *
 .همديگر تفاوت معني داري ندارند

 

ميزان پتاسيم نيز با اندازه کالوس همبستگي مثبت ومعني           
وجه به اين همبستگي کالوس هاي بزرگتر           داري دارد وبا ت     

به نظر مي رسيد     .پتاسيم و در نهايت مقاومت بيشتري دارند         
ارقامي که داراي قوه ناميه بيشتري هستند تعداد کالوس                 
بيشتري نيز توليد نمايند ولي در اين تحقيق مشخص شد که              

 .هيچ گونه همبستگي با هم ندارند
ومت به شوري    براي بدست آوردن صفات مرتبط با مقا           

مقايسه گروهي بين مقاوم ها و حساس ها صورت گرفت که در              
تعدادي از صفات اين مقايسه معني دار بود ولي اين تفاوت بدين            
معني نبود که مقاومهاو حساس ها در دو گروه کامال مجزا از هم              

قرار مي گيرند ولي از اين تفاوت معني دار ميتوان در                      
الين ها استفاده کرد همانطور که       ها براي انتخاب      گيري تصميم

مشخص است يکي از ضعف هاي انتخاب غيرمستقيم حذف              
ژنوتيپ هاي ارزشمند است ولي در مواردي که با کمبود وقت و             
هزينه مواجه هستيم استفاده از اين نوع انتخاب ها توصيه                 
ميشود وبا توجه به مشکالت تهيه محيط شور در مزرعه انتخاب            

 . اومت به شوري اهميت زيادي پيدا ميکندغيرمستقيم براي مق
به داليل ذکر شده انتخاب غيرمستقيم براي شوري از                
اهميت باالئي برخوردار است و در اين تحقيق مشخص شد که             
مقدار پتاسيمي که توسط کالوسهاي حاصل از کشت جنين              
کامل در غلظت هاي مختلف شوري جذب ميشود به ميزان               

گندم بستگي دارد يعني با افزايش       مقاومت و ياحساسيت ارقام      
شوري غلظت پتاسيم درکالوس ارقام حساس کاهش مي يابد در          
صورتي که با افزايش شوري ميزان پتاسيم در کالوس ارقام مقاوم           

عالوه بر اين سرعت جوانه زني در آزمايش         .  ثابت باقي مي ماند   
جوانه زني معيار خوبي براي شناسائي ارقام مقاوم و حساس از              

کديگر ميباشد، بدين ترتيب که ارقام مقاوم سرعت                    ي
 .رشدبيشتري نسبت به ارقام حساس دارند

موارد ذکر شده ارقام متحمل و حساس را به دو گروه کامال              
مجزا از هم تقسيم نمي کند مثال رقمي ممکن است داراي                 
سرعت جوانه زني باال باشد ولي در عين حال حساس به شوري             

 شده ميتواند مورد استفاده قرار گيرند ،          باشد  ولي موارد ذکر     
البته ممکن است الين هائي حذف شود که واقعا مقاوم به شوري            
باشند که از عيوب اين روش به حساب مي آيد ولي با مباحثي               

 . که مطرح گرديد اين مشکل قابل چشم پوشي است
 

 مايش کشت بافت با استفاده از آزمون دانکنمقايسه ميانگين سطوح شوري براي صفات اندازه گيري شده در آز-۳جدول
 سطوح شوري وزن تر کالوس *اندازه کالوس کالوس+K+/Na کالوس+Na  کالوس+K تعدادکالوس

٣/٦    a+ ٢/٤   a ٣/٢     a ٧/٢    a a ۴/۵ ٥/٠    a ۰ 
٥/٦    a ٢/٥    a ٣/٣     b ٧/١     b ab ۰/۵ ٤/٠    a ۳۸/۰ 
٤/٦    a ٢/٥    a ٤/١    b ٤/١    b bc ۳/۴ ٤/٠     a ۷۷/۰ 
٦/٦     a ٤/٥    a ١/٥    a ١/١     b c ۸/۳ ٤/٠     a ۱۵/۱ 

 .با همديگر تفاوت معني داري ندارند% ۱ سطح احتمال  هر ستون دره دربژنوتيپ هاي داراي حروف مشا
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 زمون دانکنمقايسه ميانگين ارقام براي صفات اندازه گيري شده در آزمايش جوانه زني با استفاده از آ-۴جدول

 تعداد ريشه
 

سرعت جوانه 
 زني

قوه ناميه 
 )درصد(

وزن اندام 
 هوائي

وزن ريشه 
 اوليه

طول برگ 
 اوليه

  ريشهطول
 

 
 واريته

a  ٧/٣ cd  ٨/١٢٥ b  ٩٥٢/٧٢ ab  ٢٨/٦٦ b ٧/٧٦ ab  ٠/٣٤ a  قدس ٥/٤٢ 
b  ٨/٢ d  ٣/١٠٧ b  ٩٥٢/٧٢ a  ٨٠/٧٨ b  ٥/٧٨ b    ٢/٢٨ a  گاسپارد ٨/٤١ 
a  ٧/٣ a ٧٧/٢٢٠ a  ٢٥٠/٩١ a  ٥٠/٨٢ a  ١/١١٥ ab  ٢/٣٢ a  کوير ٧/٤٨ 
a  ٩/٣ b   ٨/١٤٦ b  ٧٨٦/٧٨ a  ٤١/٧٤ b  ٢٣/٩٢ ab  ٠/٣١ a  سرخ تخم ٥/٤٥ 
b  ٢/٣ cd ٦/١١٧ c   ٣٨٧/٥١ bc  ٥٣/٥١ c  ٨٧/٥٧ b  ٤/٢٤ b  روشن ٩/١٧ 
a  ١/٤ bc  ٠/١٣١ b  ٦٩٧/٨٠ a  ٤٢/٨١ b  ٨٤/٩٢ a  ٠/٣٩ a  چمران ٨/٤٧ 
b  ١/٣ c   ٨٨/١٢٦ c  ٩٢٢/٥٨ c  ٠٠/٤٦ c  ٩٠/٤١ b  ٦/٢٧ b  شعله ٩/٢١ 
a  ٩/٣ bc ٥/١٢٨ b  ٩٢٩/٧٨ a  ٥٥/٧٨ b  ٠٠/٨٧ ab  ٩/٣٣ a  کارچيا ٩/٤٧ 

 .با همديگر تفاوت معني داري ندارند% ۱در سطح احتمال در هر ستون ه بژنوتيپ هاي داراي حروف مشا
 

 ه ميانگين سطوح شوري براي صفات اندازه گيري شده در آزمايش جوانه زني با استفاده از آزمون دانکنمقايس-۵جدول
تعداد ريشه سرعت جوانه زني وزن اندام هوائي )درصد(قوه ناميه  وزن ريشه اوليه  شوري ريشهطول طول برگ اوليه

a  ٤/٤ a+  ١٧/١٧٨ a  ٦٣/٩٣ a  ٢/١٢٩ a  ٠/١٦٠ a  ٣/٦٤ a  ٥/٧٧ ۰ 

ab  ٠/٤ a  ٦٣/١٦٨ ab  ٠٤/٨٨ b  ٤/١١٠ b  ٨/١١٣ b  ٤/٥٠ b  ٣/٥٨ ۱۹/۰ 
bc  ٧/٣ a  ٢٨/١٦٧ b  ٩٠/٨٢ c  ٦/٩٥ c  ٤٤/٩٤ c  ٣/٤٠ c  ٥/٤٨ ۳۸/۰ 
cd  ٥/٣ b  ٦٧/١٤١ bc  ٩١/٨٠ d  ٣/٦٩ d  ٤/٧٦ d  ٨/٢٦ d  ٣/٣٧ ۵۸/۰ 

e  ١/٣ b  ٥٨/١٣٥ c  ٨٢/٧٣ e  ٨/٤٨ e  ٠/٥٥ e  ٥/١٧ e  ٧/٢٥ ۷۷/۰ 
de  ٣/٣ c  ٨٠/٧٩ d  ٥٠/٤٧ f  ١/٢٦ f  ٨/٣٥ ef  ٧/١٣ ef  ٩/١٩ ۹۶/۰ 

e  ٠/٣ c  ٣٩/٩٣ d  ٧٩/٤٩ f  ٢/١٦ f  ٩/٣٠ f  ٧/٦ f  ٨/١١ ۱۵/۱ 
 .با همديگر تفاوت معني داري ندارند% ۱در سطح احتمال در هر ستون ه بژنوتيپ هاي داراي حروف مشا

 
 مقايسه ميانگين ارقام مختلف براي صفات اندازه گيري شده در کشت بافت با استفاده از آزمون دانکن-۶جدول

 واريته وزن تر کالوس *اندازه کالوس کالوس+K+/Na کالوس+Na  کالوس+K تعدادکالوس

a  ٠/٧   a  ٨/٨   a+  ٧/٣   a  ٨/٣   a  ١٠   a  قدس ٥/٠ 
a  ٤/٦   b  ٣/٦   a  ٨/٣   b  ٧/٢   b  ٢/٤   a  گاسپارد ٤/٠ 
a  ٦/٦   bc  ٢/٥   a  ١/٣   bc  ٧/١   b  ١/٥   a  کوير ٥/٠ 
b  ٧/٤   cd  ٥/٤   a  ٢/٤   bc  ٥/١   c  ٣/١   a  سرخ تخم ٣/٠ 
a  ٩/٦   cd  ٥/٤   a  ٠/٤   c  ٠/١   b  ٨/٤   a  روشن ٤/٠ 
a  ٥/٦   cd  ٠/٤   a  ٢/٣   c  ٣/١   b  ٠/٤   a  چمران ٤/٠ 
a  ٨/٦   d  ٤/٣   a  ٥/٣   c  ٥/١   b  ٠/٤   a  شعله ٥/٠ 
a  ٣/٦   d  ٣/٣   a  ٣/٣   c  ١/١   bc  ٣/٣  a  کارچيا ٤/٠ 

 کالوس مقياس هوکر و ني برز مي باشدواحد اندازه گيري اندازه  *
به غير از تعداد کالوس که       (با همديگر تفاوت معني داري ندارند      % ۱ سطح احتمال     هر ستون در   ه در بژنوتيپ هاي داراي حروف مشا    

 ).تفاوت معني داري با هم ندارند%۵حروف مشابه در سطح 
 



٨٣ ...شناسائي ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم نان : عبدالشاهي و همكاران
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SUMMARY 

 
To study the relationship between different traits and salt tolereance in bread wheat 

through tissue culture as well as germination test, two experiments with factorial design 
were carried out. In the first experiment, 5 salt tolerant varieties namely Kharchia, 
Sholeh, Kavir, Roshan, and Sorkhtokhm as well as 3 sensitive varieties of Gaspard, 
Ghods and Chamran were employed. The doses of Nacl were taken as 0, 0.38, 0.77 and 
1.15%. This experiment was carried out factorially in a randomized complete block 
design (RCBD) with two replications and two observations to each replication. Some 
characters including callus fresh weight, callus size and amount of Na+ and K+ in callus 
were measured. The results showed that salt stress had no effect on either callus fresh 
weight or callus number. Callus weight didn’t change with salt stress, but increase in 
salt stress caused decrease in callus size as well as increase in Na+ content of callus. 
Genotype and genotype × salt effects were significant for K+ and K+/Na+. The study 
showed that variation of K+ in callus was related to tolerance or sensitivity of varieties, 
so we can select indirectly salt tolerant lines through this approach. Germination 
experiment was also carried out in the same way except for different salt levels which 
were 0, 0.19, 0.38, 0.58, 0.77, 0.96 and 1.15% of NaCl. Different traits such as 
germination percentage, germination rate, coleoptile length as well as root length were 
measured. Finally it was demonstrated that tolerant varieties had a more growth rate. So 
to select salt tolerant varieties one can make use of the demonstrated traits.  
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