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 چکیذُ

در ایي آسهبیؼ . ثِ هٌطَر اًتخبة ارقبم گٌذم ًبى هتحول ثِ خؾکی در هحیط کؾت ثبفت، آسهبیؾی ثقَرت فبکتَریل اخزا گزدیذ 

ٍ  (ری، کزخِ، چوزاى ٍ پبٍاى، عزخِ، رٍؽي، گَّز، ساگزط، ٍراهیي، عزدا 68DH)تیوبرّبی هَرد ثزرعی ؽبهل دُ رقن گٌذم ًبى

تکزار  8ثقَرت فبکتَریل در قبلت طزح ثلَک کبهال تقبدفی ثب ( ثبر -10، -5/7، -5، -5/2،  0)اتیلي گالیکَلعطَح هختلف پلی

ى ًتبیح ًؾب. گیزی ؽذًذچِ ٍ حدن کبلَط اًذاسُچِ، طَل کلئَپتیل، طَل عبقِچِ، طَل ریؾِاًدبم ؽذ ٍ ففبتی ًظیز تعذاد ریؾِ

 هی آسهبیؼ دٍ اس حبفل اسًتبیح. دار ؽذگیزی ؽذُ هعٌیارقبم ثز ففبت اًذاسُ×داد کِ اثز تٌؼ اعوشی اعوبل ؽذُ، ارقبم ٍ خؾکی

 .کزد اعتفبدُ خؾکی ثِ هتحول ّبی صًَتیپ اًتخبة در ّبییؽبخـ عٌَاى ثِ تَاى

 6000PEGتٌؼ خؾکی، گٌذم ًبى، کؾت خٌیي، : کلیذ ٍاصُ

 هقذهِ

ّوبًطَر کِ خوعیت خْبى . یي فبکتَر هحذٍد کٌٌذُ تَلیذ گیبّبى سراعی اسخولِ گٌذم در خْبى ٍ ایزاى اعتخؾکی هْوتز

ایدبد گیبّبى . یبثذ، تکبهل کَلتیَارّبی هقبٍم ثِ خؾکی یک ّذف اعبعی اعت یبثذ ٍ هٌبثع آثی ثزای تَلیذ گیبُ کبّؼ هی افشایؼ هی

ّبی خذیذتز اس خولِ ثٌبثزایي اهزٍسُ اس ؽیَُ. گیز ٍ گبّی غیز هوکي اعتٍقت ّبی عٌتی ثغیبرهقبٍم ثِ خؾکی اس طزیق رٍػ

ٍیتزٍ ثزای تحول ثِ اعتزط اًتخبة ایي .ؽَدکؾت ثبفت ثزای ایدبد گیبّبى هقبٍم ثِ خؾکی ٍ عبیز عَاهل ًبهغبعذ اعتفبدُ هی

گشارؽبت هتعذد در .(1380یبٍری ٍ ّوکبراى )ی داردّبی ثبسسایی گیبُ ثغتگغیزسیغتی تَععِ هَثز ٍ هعتجز القبی کبلَط ٍ عیغتن

سهیٌِ کؾت ثبفت گٌذم حبکی اس آى اعت کِ فبکتَرّبی سیبدی اس خولِ هٌؾب ریش ًوًَِ، ؽزایط رؽذی گیبُ دٌّذُ، هحیط کؾت ٍ 

ّبی س ریشًوًَِیکی ا (.Guang Qin2003)تَر غبلت اعتکیک فب  صًَتیپ ثز ثبسسایی گٌذم هَثزًذ کِ در ایي هیبى اغلت صًَتیپ

 عذّبی ثز غلجِ ٍ عزیع ثبسسائی گٌذم افالح در ّب خٌیي اس اعتفبدُ هشیت. ثبؽذهَرد اعتفبدُ در کؾت ثبفت گٌذم خٌیي ثبلغ هی

( 2005)گبلَیک ٍ ّوکبراى(. 1384قٌبدّب ٍ ّوکبراى) اعت گٌذم هختلف ارقبم ٍ ًضادّب ثیي پذیزی تالقی قبثلیت در هَخَد طجیعی

دار تفبٍت هعٌی صًَتیپ گٌذم پبییشُ، یک گٌذم ثْبرُ ٍ  عِ صًَتیپ تزیتیکبلِ دریبفتٌذ کِ 13زات تٌؼ خؾکی  ثز رٍیدر ثزعی اث

-داری ٍسىّب تحت ؽزایط تٌؼ ثطَر هعٌیّوچٌیي رؽذ کبلَط .ّب در پبعخ آًْب ثِ تٌؼ القب ؽذُ هؾبّذُ ؽذآهبری در هیبى صًَتیپ

  .ّؼ دادّب کبتز کبلَط را در توبم صًَتیپ
 اهکبى ففبت ایي ثِ تَخِ ثب ثبؽذ،تب هی ثبفت کؾت هحیط در گیبُ خؾکی ثِ ثب تحول هزتجط ففبت ارسیبثی تحقیق اسایي ّذف 

 .گزدد فزاّن خؾکی ثِ هتحول ّبی اًتخبة صًَتیپ فزایٌذ عزیع

 بّهَاد ٍ رٍش

عبعت در آة 16زخِ، چوزاى ٍ پبٍاى ثِ هذت ، عزخِ، رٍؽي، گَّز، ساگزط، ٍراهیي، عزداری، ک 68DHثذٍر رعیذُ ارقبم 

 اسؽغتؾَ پظ اعتزیل ؽزایط تحت ٍ ؽذًذ ثبًیِ ضذعفًَی 30 هذت ثِ % 70 الکل ثب ثذٍر کزدى اعتزیل خْت،خیغبًذُ ؽذًذ، 
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دادُ  َؽغتؾ اعتزیل هقطز آة ثب ثذٍر ثبر 3 ًیش آى اس درفذ قزار گزفتٌذپظ 5/2عذین  ّیپَکلزیت در دقیقِ 15هذت  ثالفبفلِ ثِ

 هحیط کؾت ٍثِ خذا را ثذٍر خٌیي سیزالهیٌبرفلَ ٍدر اعتزیل تحت ؽزایط عپظ. ؽَد پبک کلی ثِ عذین ّیپَکلزیت اثز تب ؽذًذ

ثبر تٌؼ اعوشی  -10، -5/7،  -5، -5/2گزم در لیتز کیٌتیي ٍ تیوبرّبی ففز، هیلی D  ٍ1/0-2,4لیتز در گزم هیلی2 حبٍی MS هبیع

 ٍ دادین خٌیي قزار عذد 5 ظزف ّز درٍى .هٌتقل کزدینّبی کبغذی ثز رٍی پل( 6000PEG)تیلي گالیکَلاایدبد ؽذُ تَعط پلی

 8عبعت رٍؽٌبیی ٍ  16گزاد ٍ  عبًتی درخِ 25± 1دهبی  ثب اتبقک رؽذ در رٍس 35 هذت ثِ را آًْب پبرافیلن ثب ّب پتزی ثغتي اس پظ

ّوچٌیي ففبت . گزدیذ هؾخـ ثزس ًی ٍ تَعط َّکز ؽذُ ارائِ هقیبعْبی ثِ تَخِ ثب کبلَعْب اًذاسُ .عبعت تبریکی قزار دادین

 .گیزی ؽذًذچِ ًیش اًذاسُچِ، طَل کلئَپتیل، طَل عبقِتعذاد ٍ طَل ریؾِ

ّب ثعذ اس اًدبم آسهَى ًزهبلیتی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار دادُ. تکزار اًدبم ؽذ 8ایي آسهبیؼ در قبلت طزح ثلَک کبهال تقبدفی ثب 

Minitab تَعط ًزم افشار  ،ٍ تجذیل دادُ هٌبعتSAS ایی ّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ آسهَى چٌذ داهٌِهیبًگیي. تدشیِ ٍاریبًظ ؽذًذ

 .داًکي هَرد هقبیغِ قزار گزفتٌذ

 ًتبیج ٍ بحث

چِ در عطح احتوبل یک چِ، طَل کلئَپتیل، طَل عبقِچِ، طَل ریؾِدّذ کِ اثز تٌؼ ثز تعذاد ریؾًِتبیح تدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى هی

چِ، ، طَل ریؾ01/1ِثب هیبًگیي ( -bar5/2)چِ عطح دٍم تٌؼدر ففت تعذاد ریؾِثیؾتزیي هقبدیز کِ . دار ثذعت آهذدرفذ هعٌی

هتز، عبًتی 278/1هتز، عبًتی cm28/0 ،709/0ثب هیبًگیي ثِ تزتیت تٌؼ  چِ حدن کبلَط در عطح اٍلطَل کلئَپتیل، طَل عبقِ

-عبًتی 0090/0،  227/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي )( -bar 10)عطح پٌدن تٌؼچِ ثِ تزیي هقبدیز ثِ اعتثٌبی ففت طَل ریؾِکوٍ  38/1

دار ثذعت ّوچٌیي اثزات صًَتیپ ثز ففبت هَرد هطبلعِ در عطح احتوبل یک درفذ هعٌی. تعلق داؽت( 32/0هتز،عبًتی 0075/0هتز ،

، ٍ در ففبت 386/0ٍ  437/0،   065/1ٍ 245/1هیبًگیيثِ تزتیت ثب  68DHچِ ارقبم ساگزط ٍ در ففت تعذاد ٍ طَل ریؾِ. آهذ

-عبًتی 943/0ٍ پبٍاى در ففت حدن کبلَط  هتزعبًتی 943/0ٍ   725/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  68DHچِ رقن طَل کلئَپتیل ٍ عبقِ

( هتز،عبًتی 0335/0، هتزعبًتی 0335/0،  0، 0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي )ثیؾتزیي ٍ رقن ٍراهیي در توبم ففبت ثِ اعتثٌبی حدن کبلَط هتز

دّذ کِ در ففبت ًتبیح ًؾبى هی  .ادًذدر ففت حدن کبلَط کوتزیي هقبدیز را ثِ خَد اختقبؿ د 092/0ٍ عزداری ثب هیبًگیي 

در ففت . چِ رقن ساگزط در توبم عطَح تٌؼ اعوشی ثیؾتزیي هقذار ٍ ٍراهیي کوتزیي هیبًگیي را دارا ثَدًذتعذاد ٍ طَل ریؾِ

ي را در ٍ رقن پبٍاٍاى در ثقیِ عطَح ثیؾتزیي هقذار ٍ ٍراهیي کوتزیي هیبًگی 68DHچِ در عطح ؽبّذ رقن طَل کلئَپتیل ٍ عبقِ

درحبلیکِ رقن پبٍاى در توبهی عطَج تٌؼ اعوشی ثیؾتزیي ٍعزداری کوتزیي حدن کبلَط را دارا . توبم عطَح ثِ خَد اختقبؿ داد

هطبثقت ( 2005)، گبلَیک ٍ ّوکبراى(1384)ًتبیح ثذعت آهذُ در ایي هطبلعِ ثب ًتبیح ثذعت آهذُ تَعط قٌبدّب ٍ ّوکبراى  .ثَدًذ

 .دارد
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 ذٍل تجسیِ ٍاریبًس صفبت هَرد هطبلعِج

 

 هیبًگیي هزثعبت درخِ آسادی هٌبثع تغییزات

 حدن کبلَط چِطَل عبقِ طَل کلئَپتیل چِطَل ریؾِ چِتعذاد ریؾِ

0.644 7 تکزار
** 

0.065** 0.084
** 0.196
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* 

0.792 **6.351 9 رقن
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1.253 **8.09 4 تٌؼ
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** 23.437
** 25.994

** 

0.131 **0.580 36 تٌؼ×رقن
** 1.109

** 2.039
** 5.747

** 

 0.327 0.093 0.039 0.0243 0.82 343 اؽتجبُ

      399 کل

 دار در عطح احتوبل یک درفذهعٌی** 

 دار در عطح احتوبل پٌح درفذهعٌی*

 
 چِ              سظَح تٌش صفت  طَل ریشِ×ًوَدار اثر هتقببل رقن -2چِ       ًوَداراد ریشِسظَح تٌش صفت  تعذ×ًوَدار اثر هتقببل رقن -1ًوَدار

 
 چِ سظَح تٌش صفت  طَل سبقِ×ًوَدار اثر هتقببل رقن  -4سظَح تٌش صفت  طَل کلئَپتیل       ًوَدار×ًوَدار اثر هتقببل رقن -3ًوَدار

  
 چِصفت  طَل سبقِ سظَح تٌش×ًوَدار اثر هتقببل رقن -5ًوَدار

 گیزی کلیًتیدِ
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در حبلیکِ رقن . ثبؽٌذٍ ٍساگزط در هقبثل تٌؼ خؾکی هقبٍم هی 68DHتَاى ًتیدِ گزفت کِ ارقبم ثز اعبط ایي آسهبیؼ هی

تَاى ثب ثزرعی تحول ثِ خؾکی ارقبم هَرد ًظز در هزاحل هختلف رؽذی ثب تَخِ ثِ ایي، هی. ٍراهیي حغبط ثِ خؾکی ؽٌبعبیی ؽذ

 .یبّبى، هؾخـ ًوَد کِ آیب در هزاحل دیگز ًیش هتحول ثِ خؾکی ّغتٌذ یب خیزگ
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To stuy the selection of drought tolerant bread wheat in tissue culture, an experiment with factorial 

design was carried out. The treatments were employed in this experiment were ten bread 

wheat(DH68, Sorkhe, Roshan, Gohar, Zagros, Varamin, Sardari, Karkhe, Chamran and Pavan) and 

different doses of PEG6000(0, -2.5, -5, -7.5, -10 bar). This experiment  were carried out factorially 

in a randomized complete block design (RCBD) with eight replications. Some characters including 

callus volum, number of root, length of root, length of celeoptil and length of shoot were measured. 

The results showed that drought stress, genotype and stress×genotype  had significant effect on all 

measured characters. So to select salt tolerant varieties one can make use of the demonstrated trait. 

Keyword:drought stress, bred wheat, embryo culture, PEG6000. 
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