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شمؿ البحث دراسة تاثير ممح كموريد الصوديوـ بتراكيز  250,200,150,100, 50,0و  300ممي موؿ في نمو وتطور

بادرات وكالس نبات البازالء . Pisum sativum L.واظيرت النتائج اف الزيادة في تركيز ممح كموريد الصوديوـ في الوسط الزرعي
ادى الى خفض نسبة انبات البذور ،وزيادة مدة انباتيا مسببا بطء في سرعة االنبات وانخفاضاً في معدؿ اطواؿ كؿ مف الجذير
والرويشة وفي اوزانيـ الطرية والجافة ،اضافة الى انخفاض في فعالية انزيـ االلفا -اميميز خالؿ مراحؿ االنبات المختمفة في التركيز

 200ممي موؿ مف الممح استنادا لمعاممة المقارنة .سببت المموحة ايضا انخفاضاً في معدؿ نمو النبات (ارتفاع النبات وطوؿ

الجذر ،عدد تفرعات الساؽ والجذر واالوزاف الطرية والجافة لمبادرات) .رافؽ زيادة كموريد الصوديوـ في وسط  Arnonالغذائي

انخفاض تدريجي في كمية الكموروفيؿ الكمي لالوراؽ في تراكيز الممح المختمفة .اشارت النتائج ايضا الى التاثير السمبي لممموحة

عمى االوزاف الطرية والجافة لمكالس النامي عمى وسط  MSالغذائي المجيز بتركيز  1ممغـ /لتر لكؿ مف  BAو ، NAAوشمؿ
التاثير ايضا تضرر االغشية الخموية لمكالس وحيويتو .اثبتت الدراسة الحالية ايضا تاثيرات ممح كموريد الصوديوـ في زيادة كمية
الكربوىيدرات الذائبة الكمية و مستوى البروليف في انسجة او ارؽ البادرات بعمر  20يوما والكالس بعمر  21يوما ،بينما كاف ىناؾ

انخفاض معنوي في كمية البروتيف في تمؾ االنسجة.
الكممات الدالة :البازالء ،ممح كموريد الصوديوـ ،مزارع الكالس ،االلفا -اميميز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة
تعد المموحة احدى عوامؿ االجيادات غير الحيوية  abiotic stressالتي تؤثر عمى نحو كبير عمى نمو وانتاجية النبات،

ويعد ممح كموريد الصوديوـ  NaClمف اكثر االمالح التي تسبب مموحة التربة والتي تؤثر سمبا عمى نمو النبات خالؿ مراحمو
المختمفة ،وتخمؼ تغيرات مورفولوجية عديدة في النبات كاختزاؿ في نسبة االنبات وسرعتو وتغير في صفات البادرات الناتجة
وكذلؾ التزىير وحاصؿ النبات ) (Whiting and Wilson, 2003وتسبب ايضا تغيرات فسمجية لمعديد مف العمميات االيضية

المتعمقة ب التنفس والبناء الضوئي وبناء البروتيف ونقؿ االيونات وتركيب االغشية الخموية اضافة الى تغيرات وراثية عديدة (ميدي

والحمزاوي .)7111،وتعد البازالء مف النباتات غير المتحممة لممموحة ،حيث تصؿ نسبة المموحة التي تتحمميا الى

 2.0ديسمنز/ـ

واف تجاوزىا يؤثر سمبا في نمو النبات ( ،)Whiting and Wilson, 2003واكد بعض الباحثيف (ميدي والحمزاوي )2011،باف

المموحة سببت انخفاضاً واضحاً في كؿ مف الوزف الطري والجاؼ لمقرنات اضافة الى انخفاض في نسبة البروتينات والكربوىيدرات
في بذور نبات البازالء .وتشير دراسة اخرى الى اف ممح كموريد الصوديوـ احدث تحطيـ البروتيف واختزاؿ الكموروفيؿ مع زيادة في
11
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كؿ مف البروليف والسكريات الذائبة لمقاومة االجياد في نباتات البازالء (ىاجر .)7112،ينتمي نبات البازالء Pisum sativum

الى العائمة البقولية  Fabaceaeوىو مف المحاصيؿ التي تكوف بذورىا غنية بالبروتينات والكربوىيدرات ( Summerfield and

 )Roberts,1985والعديد مف العناصر المعدنية والفيتامينات (حسف.)2002،

توجد العديد مف االليات المختمفة التي تبدييا النباتات لتحمؿ وتفادي االجياد الممحي الذي تتعرض لو مف خالؿ تغييرات في

عممياتيا الفسيولوجية والبايوكيميائية مما يسبب العديد مف االختالفات في الخواص التركيبية والوظيفية لمنبات ،لذا اتجيت معظـ
الدراسات الى استخداـ حموؿ مناسبة لمتقميؿ مف االثار الناجمة لالجياد الممحي ،واف تقنية زراعة االنسجة النباتية ىي احدى ىذه

الدراسات التي ساعدت في التغمب عمى الكثير مف المشاكؿ التي تسببيا المموحة لما توفره مف وسط متجانس مف حيث المحتوى
الممحي والظروؼ البيئية ( .)Rai et al., 2011وتبنت الدراسة الحالية تقانة زراعة االنسجة في التعرؼ عمى بعض التغيرات

الحاصمة في نمو بادرات البازالء وكالسو لغرض استخداميا واعتمادىا في تحديد قابمية تحمؿ النبات لممستويات المختمفة مف ممح
كموريد الصوديوـ.

مواد وطرائق البحث

التعقيم السطحي لمبذور
تـ الحصوؿ عمى بذور البازالء  Pisum sativum L.صنؼ محمي مف كمية الزراعة في جامعة الموصؿ .اخذت مجموعة

مف بذور البازالء P. sativum L.وغسمت بالماء ،وعقمت سطحيا بغمرىا في محموؿ الكحوؿ االثيمي تركيز  %96لمدة دقيقتيف،
بعد ذلؾ نقمت الى محموؿ القاصر التجاري (ىايبوكمورات الصوديوـ بتركيز  )%6.4والمخفؼ بالماء المقطر بنسبة( 2:1قاصر:

ماء مقطر) مع التحريؾ المستمر لمدة  20دقيقة .غسمت البذور بالماء المقطر المعقـ اربع مرات لمدة دقيقتيف لمتخمص مف

التاثيرات الضارة لممواد المعقمة.

انبات البذور وتطور بادراتها المزروعة في االطباق

نقمت كمية مف البذور المعقمة الى ٍ
قناف زجاجية حاوية عمى تراكيز مف محموؿ كموريد الصوديوـ 300,250,200,150,100,50,0
ممي موؿ وتركت في الظالـ مدة  24ساعة وبدرجة ح اررة °25ـ  ،ثـ اخذت  50بذرة بشكؿ عشوائي مػف كػؿ معاممػة ،ووزعػت عمػى

ثالثػػة اطبػػاؽ بالسػػتيكية بقطػػر 12سػػـ بػػداخميا ورؽ ترشػػيح مبمػػؿ ب ػ  10سػػـ  3مػػف المػػاء المقطػػر .تركػػت البػػذور فػػي غرفػػة الػزرع فػػي
الظالـ بدرجة ح اررة )°)2 ± 23ـ لحيف حصوؿ االنبات فييا مع مراعاة بقاء أوراؽ الترشيح رطبة ،وقد تـ فييا القياسات التالية:

بدء االنبات

تـ حساب المدة الالزمة لبدء انبات بذور البازالء  P. sativum L.المعاممة بتراكيز الممح المستخدمة وبالماء

المقطر(معاممة المقارنة).
نسبة االنبات

حسبت النسبة المئوية النبات بذور البازالء  P. sativum L.لكؿ معاممة بعد  10اياـ مف الزراعة وفؽ المعادلة:

نسب االنبات =
سرعة االنبات

عدد البذور النابتة

( ،ولي.)1771 ،

عدد البذور المزروعة

تـ تطبيؽ المعادلة ادناه لتقدير سرعة انبات بذور البازالء  P. sativum L.لكؿ معاممة بعد  10اياـ مف الزراعة.
سرعة االنبات =

عدد البذور النابتة
عدد االياـ منذ بدء اإلنبات

( ،داؤد.)7111،
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تقدير فعالية انزيم االلفا -اميميز في البذور خالل مراحل ال نبات
إستخالص ال نزيم

نقعت عينة مف بذور نبات البازالء المعقمة في الماء المقطر وعينة اخرى في محموؿ كموريد الصوديوـ بتركيز ممي 711
موؿ مدة  24ساعة ،بعد ذلؾ نقمت البذور الى أطباؽ بالستيكية حاوية عمى ورؽ ترشيح مبمؿ بالماء المقطر مع مراعاة االستمرار

في ترطيب البذور بقميؿ مف الماء ومتابعة فعالية إنزيـ االلفا -اميميز خالؿ مرحمة االنبات.

استخمص انزيـ االلفا -اميميز مف البذور حسب الطريقة المتبعة مف قبؿ  Bialeckaو  Kepczynskiسنة  2010ومف

ثـ تقدير وحساب فعالية االنزيـ وفؽ طريقة  )1733( Bernfeldباعتماد المنحنى القياسي لممالتوز المحضر .حددت وحدة فعالية

االنزيـ بأنيا كمية االنزيـ الالزمة لتحرير مايكروموؿ واحد مف المالتوز لكؿ دقيقة مف الزمف.
قياس اطوال الجذير والرويشة

تـ قياس طوؿ كؿ مف الجذير والرويشة لمبادرات بعد مرور عشرة أياـ مف زراعتيا بإستخداـ المسطرة المدرجة.

الوزن الطري والجاف لمجذير والرويشة

فصمت كؿ مف الجذير والرويشة عمى حده واخذت االوزاف الطرية ليما ولكؿ معاممة بعد عشرة أياـ مف زراعة البذور عمى

األطبا ؽ البالستيكية باستخداـ ميزاف حساس .ثـ جففت العينات في فرف كيربائي بدرجة ح اررة °70ـ لمدة  48ساعة ولغاية ثبات
الوزف ،ثـ اخذت االوزاف الجافة لمجذير والرويشة كؿ عمى حده.

تأثير ممح كموريد الصوديوم في نمو وتطور البادرات

زرعت البذور المعقمة النامية عمى سطح الوسط الغذائي  Arnonشبو الصمب المعقـ )(Arnon and Hoagland,1944
المدعـ بتراكيز مختمفة مف ممح كموريد الصوديوـ  300,250,200,150,100,50.0ممي موؿ ،وبمعدؿ بذرتيف /قنينة لخمس

مكررات .حفظت القناني في غرفة الزرع في الظالـ بدرجة ح اررة )° )2 ± 23ـ لحيف بزوغ الجذير ،ثـ نقمت القناني الى ظروؼ

اإلضاءة 16ساعة و 8ساعات ظالـ وبشدة إضاءة  2000لوكس.
تقدير نمو البادرات

بعد مرور مدة  20يوما مف نمو بادرات البازالء عمى األوساط الغذائية الحاوية عمى ممح كموريد الصوديوـ اجريت عمييا

القياسات التالية:

تقدير ارتفاعات السيقان و اطوال الجذور

تـ قياس طوؿ الساؽ لخمس مكررات لكؿ معاممة إبتداءاً مف مستوى سطح الوسط الغذائي وحتى أعمى قمة نامية لو

ومعدؿ طوؿ الجذور لنفس البادرات.
حساب تفرعات السيقان والجذور

اخذ معدؿ عدد األفرع لمسيقاف والجذور لمبادرات لكؿ المعامالت.
معدل الوزن الطري والجاف

قدر معدؿ األػوزاف الطرية لمبادرات (المجموع الخضري والجذري) بعد  20يوما مف نموىا عمى األوساط الحاوية عمى ممح

كموريد الصوديوـ باستخداـ ميزاف حساس .تـ وضع العينات في أ كياس ورقية مثقبة وجففت في فرف كيربائي بدرجة ح اررة °70ـ

ولمدة  24ساعة ولحيف ثبات الوزف ،وبعد تبريد العينات وزنت إليجاد معدؿ األوزاف الجافة لمبادرات لكؿ معاممة.
تقدير كمية الكموروفيل الكمي

اٌتبعت طريقة  )1765( Lichtenthalerفي إستخالص الكموروفيؿ وتقدير كميتو في أوراؽ البادرات بعمر  20يوما مف

نموىا عمى اوساط  Arnonالحاوية عمى االمالح ،وفؽ المعادلة التالية:
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كمية الكموروفيؿ الكمية (ممغـ/سـ(20.2 =)3االمتصاصية عند 645نانوميتر) ( 8.02 +االمتصاصية عند  663نانوميتر) ×

الحجـ×1000) /الوزف)

استحداث ونمو الكالس في االوساط الحاوية كموريد الصوديوم
زرعػػت قطػػع مػػف سػػيقاف نباتػػات البػػازالء  P. sativum L.المعقمػػة بعمػػر  25يومػػا وبطػػوؿ 1سػػـ تقريبػػا عمػػى الوسػػط الغػػذائي

 )Murashige and Skoog,1962(MSالمجيز بمنظمات النمو  BAو NAAبتركيز  1ممغـ /لتر لكؿ منيمػا والسػكروز بتركيػز 3

 %واألكار بتركيز  %0.8مع إضافة ممح كموريد الصوديوـ الى أوساط اإلستحداث بتراكيز  300,250,200,150,100,50,0ممػي مػوؿ.
حضػػنت الزروعػػات فػػي غرفػػة الػػزرع تحػػت ظػػروؼ اضػػاءة  16سػػاعة و 8سػػاعات ظػػالـ وبشػػدة اضػػاءة  2000لػػوكس بدرجػػة حػػ اررة

)°)2 ± 22ـ .نقمػت قطػع مػف الكػالس النػامي عمػى األوسػاط الغذائيػة الخاليػة مػف ممػح كموريػد الصػوديوـ (معاممػة المقارنػة) بػوزف  0.5غػراـ تقريبػا
وبعمػػر  30يومػػا الػػى قنػػاني زجاجيػػة حاويػػة عمػػى وسػػط  MSالغػػذائي المػػزود ايضػػا ب ػ 1ممغـ/لتػػر مػػف  BAو NAAوممػػح كموريػػد الصػػوديوـ
بتراكيػز مختمفػة  300, 250, 200, 150, 100, 50, 0ممػي مػوؿ .حضػنت الزروعػات فػي غرفػة الػزرع تحػت الظػروؼ المشػار الييػا سػابقا
الستحداث ونمو الكالس .و بعد فترة نمو استغرقت ثالثة أسابيع عمى األوساط الغذائية السابقة اجري عمى الكالس القياسات الالحقة.
تقدير االوزان الطرية والجافة لمكالس
حددت األوزاف الطرية لمكالس النامي في األوساط الحاوية عمى ممح كموريد الصوديوـ لجميع المعامالت بعد مضي فترة 21

يوما مف النمو عمى تمؾ األوساط الغذائية ،ثـ جففت عينات الكالس إليجاد الوزف الجاؼ بوضعيا في أكياس ورقية مثقبة في فرف
كيربائي بدرجة ح اررة °60ـ لحيف ثبوت الوزف ،وبعد تبريد العينات اخذت األوزاف الجافة لجميع المعامالت.

تقدير كمية البروتين الكمية الذائبة

قدرت كمية البروتيف الكمي في عينات األوراؽ المأخوذة مف بادرات بعمر 20يوما والكالس بعمر  21يوما ولجميع

المعامالت حسب طريقة  )1731( Lowryوباإلعتماد عمى المنحني القياسي المحضر مف مصؿ البقر .BSA
تقدير كمية الكربوهيدرات الكمية الذائبة

استخمصت الكربوىيدرات الكمية الذائبة في عينات األوراؽ والكالس لجميع المعامالت وقدرت كميتيا حسب طريقة (Herbert

) et al., 1971استخدـ الكموكوز كمحموؿ قياسي.
تقدير كمية البرولين

قدرت كمية البروليف في األوراؽ والكالس المعاممة بممح كموريد الصوديوـ حسب الطريقة المتبعة مف قبؿ
) ،(Bates et al., 1973واعتمد عمى المنحنى القياسي المحضر مف تراكيز متعددة مف البروليف.
تضرر أغشية خاليا الكالس

حسبت النسبة المئوية لتضرر أغشية خاليا الكالس بعمر  21يوما وفقا لممعادلة االتية:
نسبة تضرر األغشية =

القراءة األولى لدرجة التوصيؿ الكيربائي Ec1

القراءة الثانية لدرجة التوصيؿ الكيربائي Ec2

× 100

(.)Luttsm et al.,1995

تقدير حيوية الكالس
قيست حيوية الكالس بعمر 21يوما ولجميع المعامالت باإلعتماد عمى مدى قدرة خاليا الكالس الحية عمى إختزاؿ مادة الػ

 Triphenyltetrazolium chloroideالى  Formazanالحمراء ).)Towill and Mazur,1975

تأثير ظروؼ الشد الممحي في مؤشرات انبات.............
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النتائج

انبات البادرات

وجد اف المدة الالزمة لبدء إنبات البذور ونسب إنباتيا قد تباينت بتبايف تراكيز ممح كموريد الصوديوـ المستخدمة ،حيث سجمت

البذور غير المعاممة بالممح (معاممة المقارنة) أعمى نسبة إنبات بمغت  %100مع قمة األياـ الالزمة لبدء اإلنبات مقارنة بنسب إنبات

البذور المعاممة بالممح التي سجمت إنخفاضًا واضحًا في تمؾ النسب واستغرقت مدة زمنية أطوؿ لبدء اإلنبات كمما زاد تركيز الممح
المعامؿ بو البذور ،مع الوصوؿ الى نسبة إنبات  %0لمبذور المعاممة بتركيز  300ممي موؿ مف الممح (الجدوؿ .(1و يالحظ مف
الجدوؿ أيضا اف سرعة اإلنبات المعتمدة عمى عدد البذور النابتة وعدد األياـ منذ بداية اإلنبات قد إنخفضت أيضا بزيادة تركيز الممح

المعامؿ بو البذور مقارنة بسرعة إنبات بذور المقارنة.

الجدول  :1التأثيرات الناتجة من نقع بذور البازالء  P.sativumفي تراكيز مختمفة من محمول كموريد الصوديوم في إنبات
البذور بعد فترة نمو  10أيام
تراكيز كموريد الصوديوم

المدة الالزمة لبدء االنبات (يوم)

نسبة االنبات

سرعة االنبات

1

()%
100

(بذرة /يوم)
5.0

1
2
4
4
5
*

75
58.7
22.5
18.7
8.7
0

3.8
2.9
1.1
0.9
0.4
0

(ممي مول)
معاممة المقارنة
50
100
150
200
250
300
كؿ قيمة تمثؿ معدؿ  50بذرة لكؿ معاممة

*موت البذور وعدـ إنباتيا

فعالية إنزيم االلفا -اميميز خالل مراحل انبات البذرة

تشير النتائج الشكؿ ( )1الى استمرار زيادة فعالية انزيـ االلفا – اميميز المستخمص مف بذور البازالء المنقوعة بالماء المقطر فقط

(معاممة المقارنة) خالؿ مراحؿ االنبات ،اذ سجمت الفعالية مف يوـ االوؿ  60وحدة /سـ 3بينما اليوـ الخامس مف االنبات كانت 1400

وحدة/سـ 3التي تعد اعمى قيمة ليا بعد ذلؾ اخذت الفعالية باالنخفاض في اليوـ السادس ،في حيف حصؿ انخفاض واضح في فعالية
االنزيـ المستخمص مف بذور البازالء المنقوعة في محموؿ كموريد الصوديوـ بتركيز 200ممى موؿ خالؿ مراحؿ االنبات مقارنة بفعاليتو

في البذور المعاممة بالماء المقطر فقط  ،اذ بمغت  700وحدة /سـ 3في اليوـ الخامس مف الزراعة.

كلوريد الصوديوم
6

5

4

3

2

1

فعالية االنزيم (وحدة/سم )3

الماء المقطر

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

فترة اإلنبات(يوم)

الشكل  :1فعالية انزيم االلفا -اميميز المستخمص من بذور البازالء  P.sativumالمنقوعة في  200ممي مول بمحمول كموريد
الصوديوم والماء المقطر خالل مراحل االنبات المختمفة.
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14

نمو الجذير والرويشة
كاف تأثير ممح كموريد الصوديوـ في مراحؿ االنبات واضحاً حيث تأثرت صفة طوؿ الجذير والرويشة بشكؿ واضح

بمعامالت االجياد الممحي المستخدمة في ىذه الدراسة .سجمت بذور البازالء المعاممة بالماء المقطر فقط (معاممة المقارنة) اعمى

معدؿ طوؿ لمجذير والرويشة ،في حيف اعطت ال بذور المعاممة بالمحموؿ الممحي ادنى قيـ ليذه الصفة الشكؿ ) ،(2ترتب عنيا
انخفاض في معدؿ االوزاف الطرية والجافة لمجذير والرويشة ( الجدوؿ .)2

معاممة المقارنة
 31ممي موؿ
 111ممي موؿ
 131ممي موؿ
 711ممي موؿ
 731ممي موؿ
 111ممي موؿ

الشكل  :2نمو وتطور بادرات البازالء  P.sativumالناتجة من البذور المنقوعة بمحاليل كموريد الصوديوم المختمفة وبالماء
المقطر بعد فترة نمو 10ايام.
الجدول  :2مؤشرات نمو وتطور بادرات نبات البازالء  P.sativumالنامية من البذور المنقوعة بمحاليل مختمفة من كموريد
الصوديوم والماء المقطر بعد  10ايام من زراعتها عمى االطباق
معدل طول الرويشة (سم)

معدل الوزن الطري لمجذير

معدل الوزن الجاف

تركيز كموريد الصوديوم
معاممة المقارنة

5.1

3.7

1.122

111.1

50
100
150
200
250
300

3.3
3.2
2.0
0.4
0.2

2.5
2.5
0.3
0.1
0.1

1.080
0.990
0.680
0.500
0.400

0.093
0.090
0.072
0.060
0.031

*

*

*

*

(ممي مول)

كؿ قيمة تمثؿ معدؿ 10مكررات

معدل طول الجذير
(سم)

* عدـ إنبات البذور

والرويشة (غم)

لمجذير والرويشة (غم)

تأثير ظروؼ الشد الممحي في مؤشرات انبات.............
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تأثير المموحة في نمو بادرات البازالء

يالحظ مف النتائج (الجدوؿ  )3اف معدؿ اطواؿ السيقاف والجذور لمبادرات النامية مف البذور المعاممة بمحاليؿ كموريد

الصوديوـ يتناسب عكسيا مع تركيزه ،حيث ادت التراكيز  200،150،100و 250ممي موؿ منو الى تقزـ السيقاف و الجذور اضافة

الى خفض التفرعات وعدد االوراؽ لكؿ مف السيقاف والجذور استنادا الى معاممة المقارنة بعد فترة نمو  20يوما عمى تمؾ االوساط،
يالحظ ايضا مف بيانات (الجدوؿ  )3حصوؿ انخفاض كبير في معدؿ االوزاف الطرية والجافة لمبادرات (المجموع الخضري

والجذري) بعد  20يوما مف نموىا عمى االوساط الممحية وجاء ىذا االنخفاض متدرج مع تركيز الممح المستخدـ ،حيث اف زيادة
تركيزه الى  250ممي موؿ خفض معدؿ الوزف الطري والجاؼ لمبادرات الى  0.3غـ و  0.05غـ عمى التوالي ،وعند زيادة التركيز

الى  300ممي موؿ سبب موت البذور وعدـ انباتيا وتكوينيا لمبادرات الشكؿ (.)3

الجدول  :3تأثير التراكيز المختمفة لممح كموريد الصوديوم في مؤشرات نمو بادرات البازالء  P.sativumبعد فترة نمو  20يوما.
معدل عدد تفرعات

معدل عدد

معدل الوزن الطري

معدل الوزن

تركيز كموريد

الساق (سم)

الجذر

تفرعات الساق

لمنبات

الجاف لمنبات

معاملة المقارنة

14.3

13.7

27.0

5.0

4.010

0.400

50
100
150
200
250
300

11.0
8.4
1.6
1.3
1.5
*

10.4
6.2
5.1
4.0
2.2
*

16.6
10.3
4.3
2.0
1.0
*

4.2
3.0
3.0
2.0
1.0
*

2.321
1.422
0.921
0.814
0.322
*

0.211
0.150
0.101
0.071
0.050
*

الصوديوم

(ممي مول)

معدل طول
الجذر (سم)

كؿ قيمة تمثؿ معدؿ  10مكررات

0

معدل طول

(غم)

(غم)

*عدـ انبات البذور

150
100
50
تراكيز ممح كموريد الصوديوـ (ممي موؿ)

200

250

300

الشكل  :3تأثير اضافة تراكيز متباينة من ممح كموريد الصوديوم الى االوساط الزرعية  Arnonفـي الصـفات المظهريـة لبـادرات
البازالء  P.sativumبعد  20يوما من نموها.
كمية الكموروفيل الكمية في االوراق
تشير النتائج الموضحة في الشكؿ ( )4الى استمرار انخفاض الكموروفيؿ في االوراؽ مع زيادة تركيز الممح في الوسط ،اذ

سجمت اعمى قيمة لكمية الكموروفيؿ في معاممة المقارنة والتي بمغت  2.1ممغـ/غـ اما اقؿ قيمة سجمت كانت عند التراكيز الممحية

ايماف طو ياسيف و ساجدة عزيز عبود
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العالية  150و 200ممي موؿ والتي انخفضت الى  1.01و  0.08ممغـ /غـ عمى التوالي ،وبسبب االختزاؿ الكبير في االوراؽ
الذي سببو التركيز 250ممي موؿ الشكؿ ( )3لـ تسجؿ اي نتيجة لكمية لكموروفيؿ في تمؾ االوراؽ.

2.5

1.5
1
0.5
300

250

200

150

100

50

0

0

كمية الكلوروفيل الكلي(ملغم/غم)

2

تركيز (Nac lملي مول)

الشـكل  :4معـدل كميـة الكموروفيـل المستخمصـة مـن أوراق بـادرات البـازالء  P. sativumالناميـة عمـى وسـط  Arnonالغـذائي
المزود بتراكيز مختمفة من ممح كموريد الصوديوم بعد فترة نمو  20يوما.
تأثير المموحة عمى استحداث ونمو الكالس
أظيرت محاوالت تنمية قطع سيقاف بادرات البازالء فشميا في استحداث وتكويف الكالس حتى في التراكيز الواطئة مف الممح مع
تحوؿ لونيا الى البني ومف ثـ موتيا بعد اسبوع مف نقميا الى االوساط الزرعية الحاوية عمى التراكيز المختمفة مف  NaClاستنادا الى

معاممة المقارنة الشكؿ ( ،)3وابدت قطع الكالس المنقولة الى االوساط الزرعية المزودة بمنظمات النمو وبممح كموريد الصوديوـ
بتراكيز مختمفة اكثر تحمال مف قطع السيقاف واف التراكيز العالية  250و 300ممي موؿ لمممح سببت نموًا بطيئًا لقطع الكالس مع

اصفرارىا وموتيا بعد  21يوما مف الزراعة الشكؿ ( .)4واسفر عف التاثيرات السابقة لممموحة انخفاض واضح في معدؿ االوزاف الطرية
والجافة لعينات الكالس بعد 21يوما مف زراعتيا استنادا الى معاممة المقارنة (الجدوؿ .)4

معاممة المقارنة

ممح كموريد الصوديوـ ( 50ممي موؿ)

الشكل  :5الدور السمبي لممح كموريد الصوديوم في الوسط في استحداث الكالس من قطع سيقان بادرات البازالء  P.sativumعمى وسـط
 MSالمدعم بـ  BAو  NAAبتركيز 1ممغم /لتر بعد  21يوما من النمو.

تأثير ظروؼ الشد الممحي في مؤشرات انبات.............
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معاممة المقارنة

 50ممي موؿ

 100ممي موؿ

 150ممي موؿ

 200ممي موؿ

 250ممي موؿ

 300ممي موؿ

الشــكل  :6م ـزارع كــالس المشــتقة مــن ســيقان البــازالء  P.sativumبعــد  21يومــا مــن النمــو عمــى اوســاط  MSالغذائيــة المجهــزة بـــ BA
و  NAAبتركيز  1ممغم /لتر وتراكيز مختمفة من ممح كموريد الصوديوم.

نسبة تضرر االغشية الخموية لنسيج الكالس
افرزت النتائج التأ ثيرات السمبية لممح كموريد الصوديوـ في تمؼ االغشية الخموية لنسيج الكالس ،حيث ادى التركيز 300ممي

موؿ اعمى نسبة تضرر لألغشية بمغت  %92مقارنة بمعاممة المقارنة التي اعطت اقؿ نسبة( %45الجدوؿ .)4
حيوية الكالس

تعبر البيانات المثبتة في (الجدوؿ  )4عف نمط التغيرات الحاصمة في حيوية الكالس بتاثير المموحة ،حيث انخفضت حيويتو

مف  % 100لعينات الكالس النامية عمى االوساط الخالية مف الممح (معاممة المقارنة) الى  %9لتمؾ العينات النامية عمى االوساط

المجيزة بػ  300ممي موؿ مف الممح.

ايماف طو ياسيف و ساجدة عزيز عبود
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الجدول  :4انعكاس تأثير تراكيز مختمفة من ممح كموريد الصوديوم في مؤشرات نمو كالس البازالء  P.sativumلفترة  21يوما
عمى االوساط الغذائية المجهزة بـ  BAو NAAبتركيز 1ممغم  /لتر

تركيز كموريد الصوديوم
(ممي مول)

معدل الوزن الطري (غم)

معدل الوزن الجاف (غم)

1.380

0.137

0.964
0.955
0.783
0.562
0.450
0.42

0.094
0.091
0.082
0.073
0.060
0.052

معاممة المقارنة
50
100
150
200
250
300
كؿ قيمة تمثؿ معدؿ خمس مكررات.

تضرر االغشية
()%
45
60
72
78
85
88
95

حيوية الكالس
()%
100
73
51
35
18
15
9

كمية البروتينات الكمية الذائبة

تناسبت كمية البروتينات الكمية الذائبة المستخمصة مف عينات االوراؽ والكالس المعرضة لالجياد الممحي عكسيا مع تراكيز

الممح المضافة الى االوساط الغذائية ،حيث ادى تركيز  250ممي موؿ مف ممح كموريد الصوديوـ ادنى معدؿ لكمية البروتينات

الذائبة في خاليا انسجة االوراؽ اذ بمغ  0.254ممغـ  /غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي سجمت  1.023ممغـ /غـ ،واف زيادة تركيز
الممح اعمى مف  200ممي موؿ في الوسط سبب اختزاؿ حجـ االوراؽ بحيث تعذر استخالص و تقدير البروتينات فييا ،وسجمت

انسجة الكالس ايضا انخفاضا في كمية البروتينات بزيادة تركيز الممح ،حيث بمغت  0.05ممغـ /غـ عند التركيز  300ممي موؿ
(الجدوؿ .)5

كمية الكربوهيدرات الذائبة الكمية
انعكس تأثير ممح كموريد الصوديوـ في كمية الكربوىيدرات الذائبة المتراكمة في االوراؽ ،حيث سجمت اعمى كمية ليا في

اوراؽ النباتات النامية عمى االوساط الغذائية الحاوية عمى 200ممي موؿ مف الممح ،ايضا ادى رفع تركيز ممح كموريد الصوديوـ
المضاؼ في وسط  MSالغذائي الى  200ممي موؿ الى حصوؿ زيادة واضحة في تراكـ السكريات الذائبة في عينات الكالس

المنماة عمى ذلؾ الوسط استنادا الى معاممة المقارنة (الجدوؿ .)5
كمية البرولين

أظيرت النتائج اف محتوى خاليا االوراؽ والكالس مف البروليف ازداد بزيادة تركيز ممح كموريد الصوديوـ ،اذ بمغت 75.5

مايكروغراـ 100/ممغـ وزف طري لالوراؽ عند التركيز الممحي 200ممي موؿ و  89.8مايكروغراـ 100/ممغـ وزف طري لمكالس

عند نفس التركيز مع انخفاض تمؾ القيـ في معاممة المقارنة الى  11.5مايكروغراـ 100/ممغـ و 14.6مايكروغراـ 100 /ممغـ وزف

طري عمى التوالي (الجدوؿ  .)5يوضح الجدوؿ ايضا باف محتوى خاليا الكالس مف البروتينات الذائبة اقؿ مما سجؿ في االوراؽ
بينما كانت كمية الكربوىيدرات الذائبة والبروليف في الكالس اعمى مما سجؿ في االوراؽ.

تأثير ظروؼ الشد الممحي في مؤشرات انبات.............

71

الجـدول  :5محتــو بـاوراق وكــالس بـادرات البــازالء  P. sativumمــن الكربوهيــدرات والبروتينـات الذائبــة والبــرولين فــي االوســاط
المضاف اليها تراكيز مختمفة من ممح كموريد الصوديوم
كمية البروتين الكمي

تركيز كموريد
الصوديوم

(ممي مول)
معاممة المقارنة
50
100
150
200
250
300

(ممغم/غم وزن طري)

كمية السكريات الكمية الذائبة

(مايكروغرام/غم وزن طري)

كمية البرولين

(مايكروغرام100/ممغم وزن طري)

االوراق*
1.023

الكالس**
1.820

االوراق
0.323

الكالس
0.411

االوراق
11.5

الكالس
14.6

0.922
0.811
0.534
0.254
0.099

0.840
0.761
0.4 63
0 202
0.092
0.05

0.365
0.586
0.765
0.834
0.431

0.484
0.633
0.800
0.899
0.437
0.214

27.6
43.9
56.7
75.5
4.7

30.3
48.8
70.5
89.8
10.4
8.1

كؿ قيمة تمثؿ معدؿ ثالث مكررات

***

***

***

*اوراؽ البادرات بعمر  20يوما نامية عمى وسط  Arnonالغذائي

**كالس بعمر  21يوما نامي عمى وسط  MSالغذائي المجيز بػ  1ممغـ /لتر مف  BAو *** NAAعدـ انبات البذور

المناقشة
عمومػا أظيػػرت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة التػػأثيرات الواضػػحة لإلجيػػاد الممحػػي فػػي الصػػفات المورفولوجيػػة والفسػػمجية لبػػادرات البػػازالء خػػالؿ

م ارحػؿ نمػوه المختمفػة .اف انخفػػاض نسػبة انبػات البػذور مػػع اطالػة الفتػرة الالزمػة الكتمػػاؿ انباتيػا فػي الوسػط الزرعػػي قػد يعػزى الػى حصػػوؿ
حالة عدـ التوازف في الجيػد المػائي داخػؿ البػذرة وخارجيػا ممػا يػؤدي الػى قمػة فػي معػدالت تشػرب البػذور لممػاء ،وبالتػالي سػوؼ يػؤثر عمػى

الفعاليػات الحیویةة للنیةی والبػذرة ،االمػر الػذي يػؤدي الػى ابطػاء الفعاليػات االيضػية فػي االجنػة وعرقمػة انباتػو )(Othman et al.,2006
وىػػذا بػػدوره يػػنعكس سػػمبا عمػػى سػػرعة االنبػػات ،اكػػدت بعػػض المصػػادر (سػػالؼ وخديجػػة )7112 ،اف انخفػػاض نسػػب انبػػات بػػذور بعػػض

اصػػناؼ العائمػػة النجيميػػة والعائمػػة البقوليػػة حػػدث بزيػػادة تركيػػز ممػػح كموريػػد الصػػوديوـ .كمػػا تثػػبط المموحػػة نشػػاط االنزيمػػات المشػػاركة فػػي
تحويػػؿ النشػػا الػػى السػػكريات الذائبػػة فػػي البػػذور والضػػرورية لنمػػو وتطػػور الجنػػيف ومنيػػا انػػزيـ االلفػػا -اميمي ػػز ).(Almansouri,2001

وتتفؽ نتيجة االنخفاض فػي فعاليػة انػزيـ االلفػا -اميميػز خػالؿ م ارحػؿ انبػات بػذور نبػات البػازالء مػع مػا وجػد مػف قبػؿ (et al., )7116

 Liuاف معاممػػة بػػذور الػػرز بمحمػػوؿ كموريػػد الصػػوديوـ سػػبب تثبيط ػًا لفعاليػػة االن ػزيـ خػػالؿ م ارحػػؿ االنبػػات اسػػتنادا الػػى معاممػػة المقارنػػة
معمػػال ذلػػؾ بػػاف المموحػػة تسػػبب انخفاض ػًا فػػي الفعاليػػة البايولوجيػػة لمجب ػرليف الػػذي لػػو دور فػػي تحفيػػز جػػيف بنػػاء ان ػزيـ االلفػػا -اميميػػز فػػي

البػذور .واكػد ذلػؾ ايضػا مػف قبػؿ ( Shu et al., )2016بػاف المموحػة تقمػؿ مػف فعاليػة الجبػرليف بينمػا تزيػد مػف فعاليػة حػامض ABA
مما يؤثر عمى الفعاليات االيضػية فػي البػذور .اف االنخفػاض فػي معػدالت تشػرب البػذور لممػاء و حػدوث السػمية االيونيػة التػي تعرقػؿ نمػو

الجنػػيف يػػنعكس سػػمبا عمػػى نمػػو المحػػاور الجنينيػػة وتطورىػػا (خمػػؼ وصػػالح ،)7113 ،يسػػتمر تػػاثير ايونػػات الصػػوديوـ فػػي نمػػو نبػػات
البػػازالء مسػػببا اخت ػزاال فػػي ارتفػػاع النبػػات وطػػوؿ الجػػذر وتفرعاتيمػػا وانخفاض ػًا فػػي معػػدؿ او ازن ػو الطري ػة والجافػػة .وىػػذه المؤش ػرات اشػػارت

الييػا احػػدى الد ارسػػات (ىػػاجر )7112 ،ب ػاف تراكيػػز  50و  150ممػػي مػػوؿ مػػف  NaClسػػببت تناقص ػًا فػػي طػػوؿ كػػؿ مػػف السػػاؽ والجػػذر
فػػي نبػػات البػػازالء وقػػد يعػػود ىػػذا إلػػى التثبػػيط فػػي عمميػػة انقسػػاـ و اسػػتطالة الخاليػػا النباتيػػة ) .(Saffan, 2008اشػػارت احػػدى البحػػوث

( )Miljus- Djukic et al., 2013بػػاف محتػػوى الكمورفيػؿ فػػي افػػرع نباتػػات البػازالء الناتجػػة مػػف الز ارعػػة النسػيجية قػػد انخفػػض بزيػػادة
تركيػز ممػح كموريػد الصػوديوـ الػى  200ممػي مػوؿ ،ربمػا يعػود ذلػؾ الػى تمػؼ اغشػية البالسػتيدات الخضػراء ( Ashraf and Bahatti,

 )2000وانخفػاض فػي تخميقػو تحػت االجيػاد المػػائي بسػبب تثبػيط نشػاط االنزيمػات المشػاركة فػػي بنائػو وقمػة امتصػاص ايونػات المغنسػػيوـ

الداخمػػة فػػي تركيػػب الكموروفيػػؿ وايونػػات الحديػػد المسػػاعدة فػػي تكػػويف الكموروفيػػؿ ) .(Khan and Frakland, 1983ويسػػبب االجيػػاد
الممحػي ايضػػا تبػػاطؤًا فػػي تخميػػؽ البروتينػػات وزيػػادة ىػػدميا وتحريػػر االحمػػاض االمينيػػة منيػا بزيػػادة فعاليػػة انػزيـ البروتيػػز  proteaseاو

زيػػادة فػػي تكػػويف ( ABAأبػػو جػػاداه .(7111 ،تتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػات اخػػرى اجريػػت عمػػى كػػالس نبػػات الخيػػار

ايماف طو ياسيف و ساجدة عزيز عبود
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) .)Abu-Romman and Suwwan, 2009اشػارت معظػـ الد ارسػات اف زيػادة المموحػة فػي وسػط النمػو تػؤدي الػى زيػادة فػي محتػوى

النبػػات م ػػف السةةةاتیای یةةةت المختزل ػػة والذائب ػػة ،مػػع خف ػػض محتػ ػواه مػػف السةةةاتیای المختزلػػة ،اذ اف االجي ػػاد يس ػػبب تحمػػؿ النش ػػا ال ػػى
سػكريات ذائبػة احاديػػة او ثنائيػة ،حيػث تعمػػؿ ىػذه السػػكريات مػع البػروليف عمػػى معادلػة الضػػغط االزمػوزي لمخاليػا مػػع الضػغط الخػػارجي

النػػاتج عػف االجيػػاد لتسػػاىـ فػػي زيػػادة مقاومتيػػا لمجفػػاؼ وبالتػػالي االسػػتمرار فػػي اداء وظائفيػػا الحيويػػة ).)Xu and Huang, 2010
يسػػبب االجيػػاد تػراكـ البػػروليف فػػي النبػػات مػػف خػػالؿ زيػػادة نشػػاط جينػػات تخميقػػو مػػف جديػػد وانخفػػاض نشػػاط انػزيـ البػػروليف دييػػادروجينيز
 Proline dehydrogenaseال ػػذي يحط ػػـ الب ػػروليف (اب ػػو ج ػػاداه .)7111،يعم ػػؿ تػ ػراكـ الب ػػروليف عم ػػى زي ػػادة الجي ػػد االزم ػػوزي داخ ػػؿ
سػيتوبالزـ الخاليػػا النباتيػػة مسػػببا اسػتمرار دخػػوؿ المػػاء مػػف خػػارج الخميػة الػػى داخميػػا واسػػتمرار الفعاليػػات االيضػية فػػي الخاليػػا ،وىػػذا يفسػػر

زيػػادة ت ػراكـ البػػروليف فػػي خاليػػا اوراؽ وكػػالس نبػػات البػػازالء فػػي وجػػود ممػػح الصػػوديوـ فػػي اوسػػاط النمػػو .و يتفػػؽ ىػػذا مػػع مػػاذكره بعػػض

البػاحثيف (ىػاجر )7112،بػاف ارتفػػاع مموحػة وسػط النمػو يػػؤدي الػى ارتفػاع تركيػز البػػروليف فػي اوراؽ نبػات البػازالء عنػػد تتكیة  100ممػػي
مػ ػوالر و  150مم ػػي مػ ػوالر م ػػف مم ػػح الص ػػوديوـ .وف ػػي ك ػػالس نب ػػات الخي ػػار عن ػػد التركي ػػز 100مم ػػي م ػػوؿ (Abu-Romman and

ػاثير واضػػحاً اليونػػات الصػػوديوـ عمػػى معػػدالت االوزاف
) .Suwwan, 2009يالحػػظ ايضػػا مػػف نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة بػػاف ىنػػاؾ تػ اً

الطريػػة والجافػػة لنباتػػات البػػازالء مػػف خػػالؿ االنخفػػاض الكبيػػر فييػػا بزيػػادة تركيػػز تمػػؾ االيونػػات .اف ت ػراكـ وتجمػػع ايونػػات الصػػوديوـ فػػي
خاليػا انسػجة النبػػات يػؤدي الػى اضػػطرابات فػي الفعاليػات الحيويػػة المتعػددة فػػي النبػات خاصػة البنػػاء الضػوئي (.)John et al.,1985

اف االنخفػػاض فػػي معػػدؿ االوزاف الطريػػة والجافػػة لعينػػات كػػالس سػػيقاف نبػػات البػػازالء الناميػػة عمػػى االوسػػاط الغذائيػػة الحاويػػة عمػػى كموريػػد
الصػ ػػوديوـ يػ ػ ػوازي االنخف ػ ػػاض ال ػ ػػذي س ػ ػػببو المم ػ ػػح ف ػ ػػي مع ػ ػػدؿ تم ػ ػػؾ االوزاف لك ػ ػػالس اوراؽ الب ػ ػػازالء (العبي ػ ػػدي ،)7112 ،وذك ػ ػػر اخ ػ ػػروف
(  ) Muszynsk and Gadyszewsk, 2008اف التػاثيرات السػمية اليونػات الممػح تػؤثر سػمبا فػي عمميػات انقسػاـ ونمػو خاليػا الكػالس
وىػػذا بػػدوره يػػنعكس عمػػى معػػدؿ االوزاف الطريػػة والجافػػة لمكػػالس .اف ايونػػات الصػػوديوـ تسػػبب تمػػؼ االغشػػية الخمويػػة النيػػا تسػػتحث فػػي

النبػػات حالػػة مػػف االجيػػاد التاكسػػدي محػػررةً عػػدداً مػػف الجػػذور االوكسػػجينية عاليػػة السػػمية التػػي تتفاعػػؿ مػػع مكونػػات جػػدار الخميػػة مسػػببو

اكسػػدة المبيػػدات وتحطيمػاً بروتينيػاً ممػػا يػػؤدي الػػى حػػدوث تسػريب فػػي محتويػػات الخميػػة وجفػػاؼ سػريع وبالتػػالي مػػوت الخميػػة ( Candan
 .)and Tarhan, 2003اف جميػػع االضػػطرابات السػػابقة التػػي حصػػمت فػػي انسػػجة كػػالس نبػػات البػػازالء بتػػاثير ممػػح كموريػػد الصػػوديوـ

بػدورىا انعكسػت عمػى حيويػة ونمػو الكػالس ،حيػت انخفضػت تمػؾ الحيويػة بزيػادة تركيػز الممػح الػى 100ممػي مػوؿ فػي الوسػط الغػذائي الػػى
النصػؼ تقريبػا .فػي حػيف انخفضػت حيويػة كػالس نبػات الخيػار الػى  %33.1عنػد التركيػز ذاتػو (Abu-Romman and Suwwan,
) ،2009ىذا يدؿ عمى اختالؼ حساسية الكالس لممح كموريد الصوديوـ باختالؼ النبات.

ويمكف االستنتاج مف ىذه الدراسة باف كالس نبات البازالء كاف اكثر تحمال ومقاومة لممموحة مف النباتات الذي استحدث

منيا ،ويالحظ ذلؾ مما اسفرت عنو بيانات فشؿ استحداث الكالس مف قطع السيقاف عند زراعتيا في اوساط استحداث الكالس
الحاوي عمى تراكيز متعددة مف الممح ،وىذا يماثؿ مع ما ورد ذكره مف قبؿ )Smith et al., (1992

اف استجابات نبات

الفاصوليا لتاثير ممح كموريد الصوديوـ تختمؼ عف استجابات كالسو ،ربما يعود السبب الى كوف بعض العمميات التي تحدث في

الكالس غير متطابقة مع تمؾ في النبات الكامؿ (عبود والدليمي.)7114 ،
المصادر العربية

أبو جاداه ،جابر مختار ) .(2010فسيولوجيا وبيولوجيا النبات الجزيئية أثناء اإلجياد المائي ،الدار العربية لمنشر والتوزيع .كمية
العموـ جامعة دمياط ،مصر.

حسف ،احمد عبد المنعـ ( . (2002انتاج الخضر البقولية ،الطبعة االولى .الدار العربية لمنشر والتوزيع .جميورية مصر العربية.

خمؼ ،سرى جماؿ وصالح  ،شاكر ميدي) .(2015دراسة تأثير اإل جياد الممحي والحراري في نباتات ثالثية ورباعية الكربوف .مجمة
جامعة تكريت لمعموـ الزراعية.78-69،)1(15 .

71

.............تأثير ظروؼ الشد الممحي في مؤشرات انبات

) في إنبات ونمو نباتات الحنطةPhalaris minor Retz  التأثير التثبيطي لمستخمص (ابو دميـ.(2011)  وساـ مالؾ،داؤد
. 36-31 ،)1(11 . مجمة جامعة تكريت لمعموـ الزراعية.Triticum aestivum L.

 أثر اإلجياد الممحي عمى أ صناؼ مف العائمة البقولية والعائمة النجيمية المعاممة نقعا.(2014)  بوشامة وخديجة بوقزوح،سالؼ
.الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية/1 جامعة قسنطينة. رسالة ماجستير.بالكاينتيف أ ثناء مرحمة االنبات

 وجود أنزيـ الداي ىيدروفوليت ردكتيز في بادرات وكالس نبات الحبة.(2006)  حكمت مصطفى، ساجدة عزيز والدليمي،عبود
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The Effect of Salt Stress Conditions in Seed Germination Indicators, Seedlings
Growth and Callus Initiation of Pisum sativum L. in Culture Media
Eman T. Yaseen
Sajida A. Abood
Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
The research included a study of the effect of sodium chloride salt with concentrations
0,50,100,150,200,250 and 300 mM in growth and development of seedlings and calli of Pisum
sativum L. seedlings. The results showed that increasing salt concentration in culture medium led to
decrease the percentage of seeds germination and increasing the duration of germination which
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causing slow germination speed and decreasing in the lengths rate of each of the radical and
coleoptile and their fresh and dry weights. Moreover the activity of α-amylase was decreased during
different germination stages at 200 mM of NaCl according to the control. Salinity also caused a
decrease in the rate of plant growth(plant height, root length, stem and root branches and fresh and
dry weights of plant).The enhancement of NaCl in a medium was accompanied with a gradual
decrease in total chlorophyll of leaves at different concentrations of salt. The results also indicated a
negative effect of salinity in fresh and dry weights of callus, membrane damage and viability of
callus which developed on MS medium supplement with 1mg/l of BA and NAA. The present study
demonstrated the effects of NaCl in increasing the amount of total soluble carbohydrates ,level of
proline in seedling leaf tissues at the age of 20 days and callus is 21 days old while a clear decrease
in the total amount of protein in those tissues occur.
Keywords: Pisum sativum, Sodium chloride salt, callus culture, α-amylase.

