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  :چكيده

ارزيابی عکس العمل ژنوتيپ های مختلف گندم به تنش خشکی جهت معرفی . ای گندم استکمبود آب مهمترين عامل کاهش عملکرد در ژنوتيپ ه
ه خشكي اين ژنوتيپ ها بواآنش .  ژنوتيپ گندم مورد استفاده قرار گرفت22در اين آزمايش بذر . رقم برای نواحی خشک و نيمه خشک ضروری است

 بر اساس طرح آزمايشاين  .استشده علوم زيولوژيك مژيك، فنولوژيك و فيدر يك آزمايش مزرعه اي و سه تاريخ آاشت برای صفات مورفولو
استفاده گرديد و ) بار-12و-9،-6،-3(از مانيتول به عنوان عامل ايجاد تنش خشکی . اجرا شددر سه تكرار بر پايه بلوک های کامل تصادفی فاآتوريل 

. طول آلئوپتيل و طول ريشه هاي اوليه اندازه گيري شدکشت بذور در درون شيشه، پس از روز ده .  بود)آب مقطر(يکی از تيمارها شرايط بدون تنش 
ين سطوح تنش از ات باختالفهمچنين . وجود داردختالف معني داري امورد مطالعه از نظر صفت طول آلئوپتيل ژنوتيپ های نتايج نشان داد آه بين 

فشار با افزايش . نبودمعني داري تنش و سطوح بين ژنوتيپ ها اثرات متقابل . دوبآلئوپتيل معني داري طول نظر صفات طول ريشه هاي اوليه و 
داراي آلئوپتيل و ريشه هاي   ، بيستون و سرداريTorbat 4820، 5436-27-1 ژنوتيپ های . يافتاسمزي طول ريشه هاي اوليه و آلئوپتيل آاهش 

 آلئوپتيل و Dogu 88 و …/P   ،1-32-1317/…./S ،OK Boo 99/… ،Csm*3/3..…/1317-32-1طويل تر بودند، ولی ژنوتيپ هایاوليه 
به تنش خشكي در مراحل اوليه رشد گياهچه می توان برای ارزيابی تحمل نشان داد آه مطالعه نتايج حاصل از اين . داشتندکوتاه تری ريشه هاي اوليه 

  .از مانيتول استفاده کردانتخاب ژنوتيپ هاي بالقوه متحمل و هاي گندم 
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Abstract: 

Water deficit is an important stress in wheat genotypes as a factor of decrease in yield. Evaluation of different 
wheat genotypes response to drought stress, is essential for introduce of variety to arid and semiarid areas. In this 
experiment,  used 22 wheat genotypes seeds. Response of  these genotypes to drought have found in a farm 
experiment, and three plant dates for morphological, phenological and physiological traits. Experiment designe was 
factorial on base of completely randomized block in three replication. Mannitol was used as drought stress agent (-3, 
-6, -9 and -12 bar) and one of the treatment was no stress conditions (distilled water). Coleoptile and primary root 
lengthes measured 10 days after in vitro seedling. The results showed that significant differences were found between 
genotypes for trait of coleoptile length. So difference between stress levels was significant for traits of primary roots 
and coleoptile lengths. The interaction effects between genotypes and stress levels was not significant. Coleoptile and 
primary root lengthes decreased by increase of osmotic pressure. Genotypes namely 1-27-5436, 4820 Torbat, Biston 
and Sardari had longer coleoptile and primary root lengthes, but these traits were lower in  1-32-1317/…..P, 1-32-
1317/…./S, OK Boo 99/…, Csm*3/3/…, Dogu 88  genotypes.  Results of this study showed that we can use mannitol 
for evaluation of drought tolerance in early growth stages of wheat seedlings and selection of potentially tolerant 
genotypes.  
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  :مقدمه
روند آاهش منابع آبي و افزايش جمعيت، بررسي امكان ايجاد گياهان مقاوم در شرايط نامناسب محيطي را ضروري     

در بسياري  از گياهان زراعي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه حساسترين مرحله به تنش محيطي . ساخته است
آه را ژنوتيپ هايي بايد دن اثرات محيطي ايجاد آننده تنش ها، براي آاهش دا).  1979 در سال Cook(محسوب مي گردد 

ريشه هاي اوليه از شاخص  و  طول آلئوپتيل. پيدا کرد هستندباالداراي مجموعه اي از صفات مطلوب و وراثت پذيري 
 ،دارندتری طويل ارقامي آه آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه . هستندهاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك مهم مقاومت به خشكي 

 مي توانند در ايجاد یارقاملذا چنين . دن جوانه مي زن تربا طول آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه آوتاه معموال سريع تر از ارقام
 رقم جو خارجي در 30 رقم گندم بومي و 44آزمايشي را بر روي ) 1364(توآلي . مقاومت به خشكي نقش داشته باشند
تعداد و طول ريشه هاي در اين تحقيق . م و دادن آب پس از اتمام آب قبلي، اجرا نموددرون شيشه در شرايط رطوبت داي

 رقم جو خارجي آه داراي قدرت 18بومي و جو  رقم 15 روز پس از آشت اندازه گيري و در نهايت 7اوليه و آلئوپتيل، 



 

 

باقري و .  مقاوم به خشكي انتخاب شدندبه عنوان ارقام، بودندطويل تری و ريشه هاي اوليه و آلئوپتيل بيشتر جوانه زني 
براي مطالعه تنش شوري و خشكي در ريشه از محلول پلي اتيلن گليكول بر اساس روش وانت هوف و ) 1367(همكاران 

ارقام مقاوم به خشكي و ه،  مگاپاسكال استفاده نمود-1/1 و -9/0، -7/0، -5/0، -3/0، -1/0، 0روش ميچل در پتانسيل هاي 
رابطه بين مقاومت به خشكي و طول ريشه هاي اوليه  بار -10در ) 1372(توآلي و رضايي . کردندرفي شوري را مع

به اين نتيجه رسيدند آه براي تشخيص ژنوتيپ مقاوم به خشكي در مراحل ) 1380(ياوري و همكاران . دست آوردندمثبت ب
 از اجراي اين تحقيق، بررسي امكان استفاده از مانيتول هدف. اوليه رشد گياهچه چغندر قند مي توان از مانيتول استفاده آرد

شرايط تنش خشكي در مرحله جوانه زني در شرايط آشت درون در سلكسيون ژنوتيپ هاي گندم ی برای به عنوان عامل
  . مي باشد ایشيشه

  
  :مواد و روشها

ايش مزر           ژنوتيپ   22در اين پژوهش        اريخ آاشت براساس           عه گندم آه واآنش آنها به تنش خشكي در يك آزم اي در سه ت
د    بودصفات مورفولوژيك، فنولوژيك و فيزيولوژيك مشخص شده         تفاده گردي داد   . ، اس الم از هر         دهتع ذر س ، پس از    ژنوتيپ  ب

نش خشكي            ،تشو، استرليزه و خشك آردن    سش دون عامل ت نش خشكي در شرايط درون            ) شاهد ( در محيط ب و داراي عامل ت
و ک های کامل تصادفی در              آزمايش بر اساس طرح فاآتوريل در      اين. آشت گرديد  ای   شيشه ا يك سطح          پايه بل سه تكرار ب

شار اسمزي      ار سطح    و)آب مقطر (بدون ف ا   چه شار اسمزي   ب انيتول اجرا       -12 و -9، -6، -3ف ول م تفاده از محل ا اس ار ب  ب
                                                           :آه عبارت است ازمحلول مانيتول جهت برآورد اثرات يوني طبق قانون وانت هوف تهيه شد . گرديد

πs = RTCi   
R: عددثابتbar lit/mole–0.0831  :C  ; موالليته(غلظت محلول( ;  :Tدماي محلول بر حسب درجه  

  )i=1(ضريب نوع نمكi:   ;)بار(فشاراسمزي محلول πs:   ; )T=t+273(آلوين
 درجه 20±2ميانگين دماي محيطدر طول آزمايش . گرديدآنها در محلول غوطه ور  ¾کشت بذور به نحوی انجام شد که 

اندازه  طول آلئوپتيل و طول ريشه هاي اوليهده روز پس از کشت . نددر تاريكي نگهداري شدتيمارها سانتي گراد بود و 
  .گيري گرديد

  
  

  :نتايج و بحث
با  ای توانايي جذب آب براي جوانه زني و ادامه رشد جوانه بذري در شرايط آمبود آب در آشت درون شيشهارزيابی   

نشان داد آه بين سطوح مختلف تنش داده ها يانس نتايج تجزيه وار. اندازه گيري طول آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه انجام شد
از لحاظ طول آلئوپتيل اختالف معني دار وجود ژنوتيپ ها ريشه هاي اوليه و طول آلئوپتيل و بين طول از لحاظ صفات 

ن نشاتنش طول آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه آاهش معني داري با افزايش مورد آزمايش ژنوتيپ های به بيان ديگر در . دارد
در گياه مکانيسم های ژنی يا  در شرايط تنش خشكي، .ی نداشت و سطوح تنش اختالف معني دارژنوتيپ هااثر متقابل . داد

 در سال Blum(ميزان آب مورد نياز در بافت را حفظ نمايدفعال سازي اعمال ويژه اي فيزيولوژيک وجود دارد که با 
جوانه زني در اثر . ذر و نفوذ آن به محيط اطراف تكميل مي گرددجوانه زني بذر با خروج ريشه از پوسته ب). 1996

 و تقسيم سلولي و رشد ريشه چه را آه متعاقبا آغاز مي شود، در بر نمي گيرد دهدمي رخ افزايش طول سلول هاي جنيني 
)Bewley و  Black هاي مقاوم در هر چهار سطح تنش خشكي ايجاد شده با غلظت هاي مانيتول، گياهچه). 1985در سال 

-27-1ژنوتيپ های . آارايي زيستي بهتري نشان داده و توانسته اند درصد جوانه زني را حفظ و به رشد خود ادامه دهند
5436 ،4820 Torbat32-1طويل تر بودند، اما ژنوتيپ های داراي آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه  ، بيستون و سرداري-

1317/…..P ،1-32-1317/…./S ،OK Boo 99/… ،Csm*3/3/… و Dogu 88 کوتاه ريشه هاي اوليه و   آلئوپتيل
نشان دادند آه ميزان ظهور گياهچه با طول آلئوپتيل ارتباط دارد و ارقامي آه طول ) 1986(آلن و همكاران. داشتندتری 

ر آزمايش خود به اين آلئوپتيل بيشتري دارند، معموال سريع تر از آنهايي آه طول آلئوپتيل آوتاه دارند، سبز مي شوند و د
نتيجه رسيدند آه ارقامي آه طول آلئوپتيل آوتاه دارند ظهور گياهچه آنها به آرامي صورت مي گيرد و درصد سبز 

نشان داد آه ارقام مقاوم به خشكي داراي قدرت جوانه زني، تعداد و طول ريشه هاي ) 1364(توآلي .  محصول آمتر است
 با استفاده از  ای شيشهاين آزمايش درون آاهش طول آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه در . تنداوليه و طول آلئوپتيل بيشتري هس

تشخيص  مي باشد آه  بار به علت آاهش شديد قدرت جذب آب توسط بذور-12 تا -3افزايش فشاراسمزي از ا  ب،مانيتول
به تنش تحمل زمايش نشان داد آه تشخيص نتايج اين آ. امكان پذير مي سازدرا توانايي جذب آب  تفاوت بين ژنوتيپ ها در

اين به تحمل در انتخاب ژنوتيپ هاي بالقوه مبا استفاده از مانيتول خشكي در مراحل اوليه رشد گياهچه هاي گندم مي تواند 
  .آار گرفته شودتنش به 

  
  ميانگين طول آلئوپتيل و ريشه هاي اوليه –1جدول

  ژنوتيپ های گندم در فشارهای اسمزی مختلف
  



 

 

 پتانسيل 
  )بار(اسمزي 

  طول آلئوپتيل 
(mm) 

 طول ريشه هاي اوليه 
(mm) 

  A26/40   A49/75  صفر
3-   B99/33  B34/56 
6-   C49/21  C23/38 
9-   D73/8  D05/21 
12-    E34/4   D78/13  

  



 

 

   ميانگين طول آلئوپتيل و طول ريشه هاي -2جدول
  اوليه در ژنوتيپ های گندم

  ول آلئوپتيلط ژنوتيپ شماره
(mm) 

 طول ريشه هاي اوليه
(mm) 

 48.49 25.89 بيستون 1
 33.24 26.68 شاهي 2
 41.85 25.93 عدل 3
 37.47 21.94 شعله 4
 39.3 25.4 اميد 5
 41.49 20.3 ساخا 6
7 1-27-543628.8 49.39 
8 1-32-1317/…..P17.54 43.61 
9 1-32-1317/…./S16.6 38.24 
10 Ska/Aurifen18.99 38.65 
11  4562 

Kermanshah22.79 37.31 
12  4820 Torbat26.43 44.62 
13  4823 Torbat26.81 37.64 
14  4839 Saraks24.38 40.96 
15  Dogu 8814.88 47.61 
16  P8-5/kavkaz19.26 47.92 
17  Au//yt…20.34 46.01 
18  2098-w2-2120.07 42.29 
19  Csm*3/3/…15.35 38.43 
20  OK Boo 99/…16.26 29.87 
21  SXL/Glenson19.44 37.44 
 39.79 25.53 سرداري  22

LSD5% -  9.404 7.669 
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