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گيري صفات انجام گرفت. تجزیه روز اندازه 40پس از  با تيمار شوري قرار داده شدند.  MSلوله حاوي محيط کشت پایهتقسي  و در 

وجود دارد. بين  %1واریانس داده ها در تمام صفات مورد مطالعه نشان داد که اختالف معنی داري بين سطوح شوري در سطح احتمال 

صفت تعداد ساقه در هر گياهچه اختالف معنی داري در سطح احتمال ا% مشاهده گردیید. اریر  ها ه  در اکثر صفات به غير ازژنوتيپ

 %5ژنوتيپ در صفات وزن تر ساقه و وزن تر ریشه در سطح احتمال ا% و صفات وزن خشک ساقه در سطح احتمیال  ×متقابل شوري 

عم:کیرد در اکثر صفات نيز ژنوتيیپ کیارا سی کاه  یافتند. نشان داد که با افزای  ميزان شوري صفات مورد برردار بود. نتایج  معنی

هیاي حاصیل از بیذور حقيقیی هاي تحمل در شرایط تن  مالی   گياهچیه. بر اساس شاخصها ذاشتبيشتري نسبت به سایر ژنوتيپ

تيپ آگریا متحمیل هاي حاصل از بذور حقيقی ژنوو در شرایط تن  شدید گياهچه بود ژنوتيپ کارا متحمل و ژنوتيپ هيبرید حساس
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 مقدمه

به جهت با  بردن ظرفيت توليد غیذا  افزای  عم:کرد گياهان زراعی عمده تامين کننده اص:ی غذاي ما   

در جهان، رهایی از گرسنگی و سرعت بخشيدن به روند توسعه اهميیت بیه سیزایی دارد. در ایین راسیتا 

هیاي  هاي مخت:ف محيطی روي فيزیولوژي گياهان زراعی براي آگیاهی از مکانيسی  شناخت اررات تن 

 واکن بر تن  ضرورت دارد. درک کامل و دقيق مقاومت و بقاي گياهان به منظور افزای  مقاومت در برا

 هیاي روشهاي محيطی، براي اعمیال گسیترش  فيزیولوژیک و عکس العمل گياهان در مقابل تن  هاي

هیاي . شوري یکیی از مهمتیرین تن باشد میجدید جهت کاه  اررات تن ،  زم و از کارهاي اساسی 

دیمزارها و مناطق خشک و نيمه خشک به صورت محيطی است که در بسياري از نقاط جهان به ویژه در 

هیاي غ:یط آبيیاري و میدیریت  سایر اراضی غير شور نيز بیا سيسیت  شود و در جدي پدیدار می معض:ی

، 1997، تامسیون و سیيدیگو،1997)کیوردالی و همکیاران،  تواند مشیکل سیاز شیود زراعی ناکارآمد می

آید به نحوي کیه  هان حساس به شوري به شمار میدر زمره گيا زمينی سيز(. 1997تامسون و همکاران، 

درصد کاه  محلول دارد  95موس تقریبا  مي:ی EC =10درصد و در 40موس حدود  مي:ی EC =5در 

ناشی  زمينی سيزهاي شور بر عم:کرد زراعت  (. آرار سوء خاک1387پناه و همکاران،  حسنبه نقل از )

يت توسط برخی از عناصر و آرار تخریبیی ییون سیدی  بیر کاه  آب قابل استفاده گياه، ایجاد مسموم از

 باشد. می روي خلوصيات فيزیکی خاک

هاي شور و با غالبيیت ک:یرور سیدی   درصد از کل سطح کره زمين با انواع مخت:ف از خاک 10حدود    

 50-30هاي زیر کشت و حیدود  درصد زمين 30(. همچنين بي  از 1994پوشيده شده است )زابولکس، 

 (. این خاک1993هاي فاریاب جهان تحت تارير شوري قرار دارند )مک گرگور و همکاران،  زمين درصد

مي:يیون هکتیار از آن در جنیوب غربیی  75اند که  ها حدود یک مي:يارد هکتار از سطح زمين را پوشانيده

قیرار دارد مي:يیون هکتیار اراضیی شیور در مقیام اول کشیورهاي ایین ناحيیه  27آسيا قرار دارد. ایران با 

 (.1995و اوزتورک،  1989)زابولکس، 
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شود و تمرکز آن نيز از طریق تبخيیر و تعیرگ گيیاهی  هاي مح:ول ایجاد می شوري خاک توسط نمک   

تواند مرگ گياه را به دنبال داشته  میحتی است. شوري پایين، مانت رشد گياهی شده ولی تراک  بيشتر آن 

کمبود آب و شرایط خشک و گرم اغ:ز موجز تمرکیز نمیک باشد به خلوص در نواحی نيمه خشک، 

کند. اصالح خاک، زهکشی و کنتیرل آب  شود به طوري که از توليد محلو ت زراعی ج:وگيري می می

هیاي بیا ي مهندسیی و  هاي شور است ولی نيازمند هزینیه اگر چه قادر به تق:يل ميزان و گسترش خاک

دارنید  تاکيد هاي جدید جستجو براي استراتژي بهانرژي بر نياز هاي فزاینده آب و  مدیریتی است. هزینه

است که تحمل بيشتري نسبت به نمک دارند از این روش به  گياهانیها اصالح  که یکی از این استراتژي

هیاي آب و  توان استفاده کرد که قادر است بیا میدیریت عنوان یک راهکار در استفاده مورر از انرژي می

 (.1376ردازد )به نقل از عبدميشانی و شاه نجات بوشهري، خاک به رقابت بپ

اي  یکی از پرتوليدترین محلو تی است که به طور گسیترده (.Solanum tuberosum L) زمينی سيز   

(. 1378کنید )ارزانیی،  در جهان کشت شده و تقریباً در هر هکتار دو برابر برنج و گندم کالري توليد میی

 هزار نفر بیدان اضیافه میی 250مي:يارد نفري جهان که هر روز  6م براي جمعيت توليد غذاي کافی و  ز

برند، یکیی از اهیداف مهی   گردد و رقمی در حدود یک مي:يارد نفر در گرسنگی یا سوء تغذیه به سر می

. در بين محلو ت مخت:ف تامين کننیده باشد میدولت ها در مقاب:ه با گرسنگی و با  بردن سطح تغذیه 

کننید  نيازمندیهاي غذایی مردم جهان را تامين می %90ت غذایی انسان پانزده محلول وجود دارند که مناب

ذایی گونیاگون با توجه به وجود مواد غی زمينی سيز. باشد مییکی از این پانزده محلول  زمينی سيزو 

 انسیان بیه شیمار میی ترین منابت غذایی براي اي و امالح معدنی یکی از غنی نشاستهنظير مواد پروتئينی، 

، اسيد فوليیک C ،Bهاي گروه  (. وجود اسيدهاي آمينه ضروري و ویتامين1383رود )حبيبی و همکاران، 

اي ایین  در کنار مواد معدنی مانند فسفر، گوگرد، ک:سي ، منيزی ، منگنز و آهن ارزش تغذییه  Aو ویتامين

 سیيز(. اهميیت 1989ا و لسزنسیکی، ؛ ليزنسیک1990نماید )دمیان،  محلول را بي  از پي  روشن می

به ملرف آن به عنوان یک ماده غذایی در نظام غذایی محدود نبوده ب:که ایین محلیول ارزشیمند  زمينی

یکی از منابت تامين بعضی مواد شيميایی مورد ملرف در صنعت نيز هست. بنابراین، تیامين مقیدار کیافی 

تواند عالوه بر امکان تغذیه بهتر فشار  مردم ایران میاین محلول و قرار گرفتن بيشتر آن در نظام غذایی 
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استفاده از گندم و برنج را کاه  دهد. مقدار ماده خشک توليدي این گياه در واحد سیطح در حید قابیل 

قبولی بوده و کيفيت پروتئين توليدي این محلول با وجود پایين بودن مقدار آن با کيفيت پیروتئين شیير 

یکی از مهمترین محلو ت غذایی اسیت کیه در مراحیل  زمينی سيز(. 1378، کند )مهدي نيا رقابت می

(. ایین گيیاه بیه دامنیه 2006)ژانی  و همکیاران،  باشد میابتدایی رشد به طور نسبی به شوري حساس 

 4000هاي گرمسيري و ه  معتدل و نيیز در ارتفاعیات تیا  ها سازگار بوده، ه  در محيط وسيعی از اق:ي 

ه  چنين از این نظر که به روش غير جنسی ییا رویشیی از  زمينی سيزشود.  ا یافت میمتر از سطح دری

 (.1988)الک سوا،  باشد میشود، منحلر به فرد  ها تکثير می طریق غده

هاي اصالح گياهان به سوي اصالح عم:کرد واقعی محلول در تحمل خشکی  که روش از آنجایی   

هاي  ه از کشت س:ول گياهی و باززایی گياهان از موتانتو شوري معطوف شده است دستاورد استفاد

طور روز افزونی در حال افزای   به 1برداري از تنوع سوماک:ونال س:ولی حاصل از کشت بافت و بهره

هاي مورد نظر را به همراه تکثير سریت آنها  است و تکنيک کشت بافت امکان شناسایی و گزین  ژنوتيپ

(. زمانی که هدف توليد گياهان عاري از ویروس باشد ریز 1997ني:ی، نماید )ژان  و دا فراه  می

( که این 1995هاي بسيار کوچک نوک ساقه شروع خواهد شد )باقيا شمی و همکاران، ازدیادي از نمونه

(. در 2008)داس گوپتا و همکاران،  باشد میروش ابزاري مناسز براي بررسی تحمل شوري در گياهان 

ين شناسایی ارقام متحمل به شوري حایز اهميت است تا بتوان از آنها براي توصيه مورد یک گونه مع

برداري به منظور انتقال صفت به ارقام پرمحلول استفاده نمود )یو و  جهت کاشت در مناطق شور یا بهره

، در (Solanum spp) زمينی سيزهاي  که بررسی تحمل شوري ژنوتيپ یی( و از آنجا1989فالورز، 

ها و تغييرات محيطی  و اغ:ز به ع:ت وسعت زمينبوده گيري  هاي زراعی کار پرهزینه و وقت زمين

آزمایشات درون  ،دنو دقت کافی را ندار گيرند می نتایج تحت تارير اررات متقابل ژنوتيپ در محيط قرار

احت تر، تر، ر مشکالت مناسز باشد به دليل اینکه سریت این تواند براي رفت برخی از می 2اي شيشه

در و  باشد میهاي متحمل به شوري  قابل تکرار و روش قابل اعتماد براي گزین  و انتخاب ژنوتيپ

                                                           

1 - Somaclonal variation           2- In vitro 
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اي  تواند به عنوان جایگزین آزمایشات مزرعه اي، می هاي مزرعه مطابقت نتایج آن با آزمای  صورت

؛ 1991مورپارگو،  ؛1980به کار گرفته شود )گوپال،  زمينی سيزهاي  براي بررسی تحمل شوري ژنوتيپ

اي به عنوان روشی  (. از روش کشت درون شيشه2008وپتا و همکاران، گو داس  1997ژان  و داني:ی، 

بررسی فرایندهاي بيوشيميایی و فيزیولوژیکی ناشی از شوري  ،(2001جهت ایجاد تنوع ژنتيکی )موهان، 

هاي متحمل )کارادیمورا و  يپدر مرح:ه س:ولی و همچنين ارزیابی تحمل به شوري و یا گزین  ژنوت

پژوه   در ( استفاده گردیده است.1999و ارزانی و ميراجاگ،  1996عبدالطيف،  و ؛ برکت1993دامبورا، 

 اي در شرایط درون شيشه زمينی حقيقی سيز رهايبذ حاصل از کشتهاي  حاضر تحمل شوري گياهچه

در برابر تن  و حساس  متحمل هاي يپهاي مورد بررسی، ژنوت از بين ژنوتيپ شده است. تا ارزیابی

 .شوند را انتخاب و معرفیشوري 
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 زمینی سیبگیاهشناسی -1-1

ميالدي در ماموریت سياسی از طرف دولت هند شرقی،  1800-1810هاي در سال اولين بارجان م:کوم   

 زمينیی سیيز(. 1938شید ) فیر،  :کوم ناميده مییمم آلوي ها به نا را به ایران آورد که سال سيز زمينی

. این خانواده همچنين شامل بسياري دیگیر از باشد می Solanaceaeو خانواده  Solanum متع:ق به جنس

باشید.  مییهاي مخت:ف ف:فیل و پتونيیا  فرنگی، توتون، بادمجان، گونه گياهان تجاري مه  از قبيل گوجه

 آنهیا پ:یی %25دار است که  گونه گياهی غده 150گونه شامل بي  از  2000 جنس سو نوم تقریباً داراي

و ییک گيیاه   Solanum tuberosum گونیه زمينیی سيزآنها دیپ:وئيد هستند. گونه زراعی  %75پ:وئيد و 

 Solanumدار جینس  . این گونیه تنهیا گونیه غیدهباشد می 48x = 4n = 2اتوتتراپ:وئيد با فرمول ژنومی 

شیود. احتمیال بیر ایین اسیت کیه  د که در خارج از ناحيه بومی خود کشت و کیار مییشو محسوب می

Solanum tuberosum   .از ایین ناحيیه بیه  زمينی سيزاز ناحيه آند کشور پرو و بوليوي منشا یافته باشد

تر شدن تحیت  هاي طو نی براي عم:کرد غده و زودرس اروپا منتقل شده است و بعد از اجراي انتخاب

اش، تغييرات بسياري در گياه و خلوصيات برگ و پاسخ به طیول  روز ب:ند نسبت به محل بومی شرایط

ایین حقيقیت  زمينی سيزروز ایجاد گردید. مدارکی از ناحيه آند پرو و بوليوي به عنوان مرکز اوليه منشا 

ی شده بیوده :اه زمينی سيزاولين گونه  S. stenotomumرا روشن کرد که گونه دیپ:وئيد زراعی و بومی 

گياهی است یکساله که بیراي  زمينی سيز(. 1378)ارزانی،  باشد میS. tuberosum و جد گونه تتراپ:وئيد 

کشور جهان در سطح وسيت کشت شیده و  140گردد و در حدود  زمينی آن کشت می استفاده از غده زیر

 (.1383اد )رضایی و س:طانی، قرار دتوان آن را در گروه محلو ت بسيار غنی از لحاظ مواد غذایی  می
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متر قطر داشته داراي پینج کاسیبرگ و پینج گ:بیرگ و ییک تخمیدان دو  سانتی 4تا  3 زمينی سيزگل    

کنید. رنی   . جام گل در ارقام مخت:ف از لحاظ اندازه فرگ مییباشد میقسمتی با یک خامه و یک کالله 

باشیند،  اي شیکل میی ر متحد شیده و لولیهها با یکدیگ جام گل از بنف  تا سفيد متفاوت است. گ:برگ

نمایند که تشکيل یک ستون بسته ییا  اي می هاي افراشته ها به لوله جام گل چسبيده و توليد بساک پرچ 

ها معمو ً به رن  زرد روشن بوده و گاهی زرد مایل به سبز هستند.  دهد. بساکقيفی در اطراف خامه می

شوند. توليید گیرده در  وده و گ:هاي رسيده هيچ وقت تشکيل نمیها ریزش نمها غنچهدر بعضی از ک:ون

کنند. بیذرها در  اي توليد نمیبعضی از ارقام تجاري بسيار ضعيف است و بعضی از ارقام عمالً هيچ گرده

و ازدیاد بیه صیورت  می شودگردند. در ارقام تجاري معمو ً بذري تشکيل نتوپ بذري یا سته توليد می

 (. 1378نی، رویشی است )ارزا

 زمینی و اهمیت آن در اصالح سیب زمینی  سیبمشخصات بذر حقیقی  -1-2

 400تیا  50سانتی متر تشکيل شده و هر سیته حیاوي  1-3هایی به قطر در داخل سته زمينی سيزبذر    

بذر نيز دارنید. وزن یکلید بیذر حقيقیی  400گيري گاهی بيشتر از هاي حاصل از دورگبذر است. ميوه

کنید کیه از بیذر متر تغييیر مییمي:ی 8/1تا  3/1گرم است. اندازه بذرها از مي:ی 80تا  52بين  زمينی سيز

داراي عمر طو نی است. در صورتی که در جاي خشیک و بیا  زمينی سيزفرنگی کوچکترند. بذر گوجه

روش بیراي تیرین رطوبت مناسز قرار گيرد، به مدت زیادي قوه ناميه خود را حفظ خواهد کرد. مناسز

درصد و قرار دادن آن در ظروف سربسته  8-3نگهداري بذر خشک کردن آن تا حد رطوبت ک  به ميزان 

 (.1366و دماي بسيار پایين است )مرتضوي بک، 

متر بیوده و وزن آن بیه طیور متوسیط مي:ی 5/1به قطر حدود  زمينی سيزبذر حقيقی )بذر بوتانيکی(     

فرنگی است. این بذر صاف، بیادامی ي بذر گوجهي یک دوم اندازهبه اندازه. بذر باشد میمي:ی گرم  66/0

. معمیو  باشیدمییي غذایی اندوسپرم و یک جنين رسيده شکل و کوچک، متشکل از یک پوسته، ذخيره

. باشیدمیاي که تخمک به جفت چسبيده متمایل است که در جهت نقطه 1شکل Uشکل جنين پيچيده و 

                                                           

1 - U shaped 
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ي اصی:ی و در قطیز چه جهت تشکيل ریشیهمخالف است که در یک قطز ریشه جنين داراي دو قطز

 (.1383اي جهت ظهور ساقه قرار دارد )فتحی، ي دو لپهدیگر ساقه چه

ها و گ:ها قبل یا پس از عدم گ:دهی، ریزش غنچه به توانمی زمينی سيزموانت توليد بذر حقيقی در از    

 اشیاره کیرد هاي گیرده زنیده، نیر عقيمیی و خودناسیازگاريد دانهباروري، توليد گرده اندک و عدم تولي

 .(1378)ارزانی، 

بیه  در بعضی از کشورها از بذر حقيقی به عنوان یک منبت بذري استفاده می شود. بیذر حقيقیی تقریبیاً   

بیراي  زمينیی سیيز(. استفاده از بذر حقيقیی 1383طور کامل عاري از بيماري است )رضایی و س:طانی، 

يد تجاري به طور وسيت در چين، سریالنکا، رواندا، سامواي ملر، في:يپين، هند و بنگالدش بکار گرفته تول

تحقيقیاتی در حیال  زمينیی سیيزکشور مخت:ف در خلوص بذر حقيقیی  34شده است تا جایی که در 

ناسیز ( اظهار داشت که استفاده از بذر حقيقیی روشیی م1987(. مارتينيتی )1987انجام است )جکسون، 

 مییها، ذخيره، نگهداري، حمل و نقل و هزینه با ي توليید جهت حل مشکالت مربوط به کنترل بيماري

( اظهار داشت که استفاده از بذر حقيقی بیه ع:یت هزینیه پیایين توليید در بینگالدش 1998. رشيد )باشد

رشد گياهان برتیر و  . دو نوع بذر حقيقی وجود دارد یکی بذور هيبرید که منجر بهباشدمیروشی مناسز 

هاي اصیالحی افشانی دستی، شرایط کنترل شده و روششوند ولی تهيه آنها به ع:ت گردهتر مییکنواخت

کیه  باشیدمییو دیگري بذور داراي گیرده افشیانی آزاد  باشدمیپر هزینه  براي توليد بذور مط:وب، نسبتاً

توان اینهیا هاي خاصی براي توليد نيست که میتبراي توليد به هزینه کمتري نياز دارند و لزومی به مهار

 آوري نمود.را از سطح مزارع جمت

در بسیياري از گياهیان از هاي محيطیی آزمون بذور آنها در برابر تن وسي:ه گزین  گياهان متحمل به    

 سیيزهاي متحمل گردیده است. به خاطر تتراپ:وئيد بیودن گيیاه جم:ه یونجه و گندم باعث ایجاد واریته

دهند که از لحیاظ شوند تشکيل یک جمعيت هتروزیگوت را میآوري میبذوري که از مزارع جمت زمينی

آوري بیذور حقيقیی حاصیل و (. با جمیت2005باشند )کاواکامی و همکاران، ژنتيکی متنوع و ناهمگن می

ز طریق آزمون نتاج، توان منابت تحمل را شناسایی و اغربال نمودن آنها در برابر سطوح مخت:ف شوري می

 (.1996متحمل را گزین  نمود )جفریس،  زمينی سيزهاي ک:ون
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-پس از سال زمينی سيززارعين متوجه این حقيقت شدند که ارقام  20قرن و اوایل  19قرن اواخر  در   

ریر (. آنهیا ایین زوال را بیر ا1370گذارند )نقل از جعفرپور، ها تکثير غير جنسی رو به تباهی و زوال می

شناسان گياهی متوجه شدند کیه بيماري 1930دانستند، تا اینکه در حدود سال تداوم تکثير غير جنسی می

ها از طریق بذور حقيقیی گيیاه این امر بر ارر آلودگی ارقام قدیمی به بيماي ویروسی است. چون ویروس

مد، آلودگی وجود نداشیت تیا آشوند. بنابراین در ارقام جدیدي که از بذور حقيقی به دست میمنتقل نمی

(. این اییده 1383ي خود با یک یا چند ویروس آلوده شوند )رضایی و س:طانی، زمانی که آنها نيز به نوبه

یک بیار دیگیر میورد توجیه واقیت شیود، ولیی  زمينی سيزسبز شد که استفاده از بذر حقيقی در تکثير 

بذري یا با هدف توليد کولتيوارهاي جدید احتما  هاي براي توليد غده زمينی سيزاستفاده از بذر حقيقی 

(. پس 1996تر صورت گرفته است )آل مکيندور و همکاران، در مناطق آند )آمریکاي جنوبی( خي:ی پي 

تیر نيیز از بیذر ي نوینی نبیوده و محققیان پیي ایده سيز زمينیروش استفاده از بذر حقيقی براي توليد 

کرده اند. عقيیده بیر اي اصالح و توليد کولتيوارهاي جدید استفاده میدر تحقيقات بر زمينی سيزحقيقی 

رسد که در به اروپا نيز با بذر حقيقی صورت گرفته است زیرا بعيد به نظر می زمينی سيزاین است ورود 

زنده و سال  بماند و اگر  زمينی سيزي ي طو نی یک سفر دریایی از آمریکاي جنوبی تا اروپا غدهفاص:ه

 نيز به اروپا وارد شده باشد تکثير بعدي به منظور انتخاب زیر گونیه سيز زمينیي در این سفر غده حتی

Tuberosum يبه منظور کشت در شرایط روز ب:ند و نيز زودرسی از زیر گونه  Andigena  از طریق بذر

بطه با کاربرد هایی در راکوش  19(. در قرن 1994؛ هاوکس، 1986حقيقی صورت گرفته است )بورتون، 

 1945در سیال   1بذر حقيقی در برخی از کشورها به عمل آمد به طوري که در اروپا بعد از شيوع بالییت

بذر حقيقی اهميت زیادي پيدا کرد و از طریق آن سعی در انتخاب ارقام مقاوم با این بيمیاري داشیتند. در 

هایی دیده است. در قرن حاضر کوش ميالدي تحقيقات در این زمينه شروع گر 1940هندوستان در سال 

به منظور تکثير بذر حقيقی در شوروي سابق به عمل آمده است. تحقيقات جیامت انجیام شیده روي بیذر 

                                                           

1 - Phytophtera infestans      
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؛ 1984ميالدي در جمهوري خ:ق چين آغاز شید )آکیاتينو و ما گامبیا،  1959از سال  سيز زمينیحقيقی

 (.1996؛ یوپادهيا و همکاران، 1986بورتون، 

ميالدي تحقيقیات خیود را بیراي نشیان دادن  1977واقت در پرو نيز از سال  زمينی سيزن الم::ی مرکز بي

(. در 1996در کشورهاي در حال توسعه آغاز کرد )آل مکيندور و همکاران،  زمينی سيزتوان بذر حقيقی 

ن یافیت ، معدود کشوري را شاید بتیوازمينی سيزي توليدکننده حال حاضر در کشورهاي در حال توسعه

اسیتفاده نکنید )آل  زمينیی سیيزخود از بیذر حقيقیی  زمينی سيزکه براي حل تنگناها و مشکالت بذر 

 (. 1996مکيندور و همکاران، 

با وجود این سودمندي بارز تکثير رویشی در این است کیه زمیانی کیه اصیالح کننیده بوتیه برتیر را     

ه معرفی نموده و ماهيت ژنتيکیی اوليیه آن را حفیظ توان آن را به عنوان رق  اصالح شدشناسایی کند می

کیه  باشیدمیدر جهت اصالح آن تکثير غير جنسی آن  زمينی سيز(. خلوصيت مه  1378کرد )ارزانی، 

هر گونه گزین  از یک ذخيره توارری، بیدون تغييیر خواهید مانید و  ،باعث تثبيت ژنتيکی است. بنابراین

بیه شیدت  زمينی سيزتالقيها گزین  نمود، که به این دليل ارقام  1Fهاي جدید را از نسل توان واریتهمی

نیژادي (. جنبه قابل توجه در بیه1996؛ دمک و همکاران، 1383هتروزیگوس هستند )رضایی و س:طانی، 

سیازد. وراریت منشا تتراپ:وئيدي آن است که مطالعه ورارت صفات معينی را در آن مشکل می زمينی سيز

تر از ورارت دي سوميکی در دیپ:وئيدهاست )ارزانیی، ر اتوتتراپ:وئيدها بسيار پيچيدهتتراسوميکی صفات د

1378.) 

براي اصالح خلوصيات ارقام و انتقال ژن، به نژادي براي کيفيیت و تق:يیل  زمينی سيزاز بذر حقيقی    

هاي طریق روشميزان ماده گ:يکوآلکالوئيد، قندهاي احيایی، افزای  ميزان ماده خشک و کيفيت پخت از 

هاي اصالحی که به طریقی با توليید مثیل جنسیی هاي دیالل و دیگر روشتستر و تالقی× اصالحی  ین 

ي به هر گونه برنامه زمينی سيز(. در کل در 1379؛ عرشی، 1379گردد )پناهنده، سروکار دارد استفاده می

 .باشد مینژادي مست:زم توليد و کاشت بذر حقيقی 
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between salt levels. Differences between genotypes were significant 

(p<0.01) at all of traits except for shoot number per plantlets. Interaction of 

genotypes × salinity concentration were significant for shoot and root fresh 

weight (p<0.01) and for shoot dry weight (p<0.01). All of traits decreased 

with increase in the concentration of NaCl. Based on these results, the 

plantlets derived from true seeds of Cara cultivars had significantly higher 

performance in majority of traits than the other genotypes. Based on 

tolerance index at moderate stress the plantlets derived from true seeds of 

Cara cultivar was tolerant and HPS-296 genotype was sensitive and at high 

stress the plantlets derived from true seeds of Agria cultivars was tolerant 

and for Caesar genotype was sensitive. 
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