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مقاله پژوهشی

) تحت تنش اسمزی در

کارایی ریزغدهزایی سه رقم سیبزمینی (
شرایط درون شیشهای
بنفشه جمشیدی ،1مرضیه قنبری جهرمی2

 ،امیر

موسوی3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه علوم باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران

چکیده
) تحت تنش اسمزی
تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی ریزغدهزایی سه رقم سیبزمینی (
در شرایط درونشیشه صورت گرفت .این آزمایش در سال  1397در قالب طرح کامل تصاادفی بهصاورت فاکووریال (دو
فاکوور رقم و مواد اسمویک) با سه تکرار در مجومع آزمایشگاهی زکریاای رازی دانشاگاه آزاد اسا می واحاد لواوو و
کشت شادند کاه پا از
) در محیط
تحقیقات تهران انجاو شد .بذر سه رقم سیبزمینی (آگریا ،ساوالن،
پرآوری گیاهچهها به محیطهای حاوی نه تیمار ایجادکننده تنش اسامویک شاامل پویاتیونگویکاول در چهاار غوظات
( 0/009 ،0/006 ،0/003و  0/012مولر) و سوربیوول در چهار غوظت ( 0/3 ،0/2 ،0/1و  0/4مولر) و یک محایط بادون لامال
اسمویک (شاهد) منوقل شدند .بر اساس نوایج بهدستآمده گیاهچههای رشد یافوه در شرایط غیرتنش (شاهد) نسبت به
گیاهچههای تحت تیمار تنش از نظر صفات تعداد برگ ،طول نوشاخه و ضریب پرآوری از مقادیر بالتری برخوردار بودناد.
رقم آگریا نسبت به بقیه ارقاو در شرایط تنش ویژگیهای رشدی بهوری نشان داد .بالترین درصد خشکیدگی باهترتیب
در تیمار  0/012مولر پویاتیونگویکول در رقم ساوالن و تیمار  0/4مولر سوربیوول در هر سه رقم مشاهده شاد .درصاد
ریزغدهزایی در هر سه رقم با ایجاد تنش جزیی ( 0/003مولر پویاتیونگویکول) نسبت به شاهد تا حدودی افازایش و در
سطوح بالتر تنش این صفت کاهش پیدا کرد .بیشورین درصد ریزغدهزایی ( )58/66در رقم آگریا و غوظت  0/003ماولر
) با ایجاد تنش نسبت باه
پویاتیونگویکول بهدستآمد .میزان تولید پرولین ،آنزیم کاتالز و سوپراکسیددیسموتاز (
شاهد افزایش یافت .همچنین ،میزان کوروفیل کل با ایجاد تنش نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد .باهطورکوی بار اسااس
( 53/66درصاد) و
نوایج بهدستآمده بیشورین میزان ریزغدهزایی بهترتیب در ارقاو آگریا ( 58/66درصد) و
مشاهده شد .بر اساس نواایج ،تانش اسامزی م یام در افازایش
بیشورین وزن ریزغده ( 0/96گرو) در رقم
ریزغدهزایی در گیاه سیبزمینی موثر واقع شد ،بنابراین پویاتیون گویکول در غوظات  0/003ماولر میتواناد در تکثیار
تجاری این گیاه مورد اسوفاده قرار گیرد.
کویدواژهها :تنش خشکی ،پویاتیونگویکول ،ریزافزایی ،سوربیوول
 نویسنده مسئول :مرضیه قنبری جهرمی
رایانامه:
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مقدمه
) یکیییی از
سییییبزمینی (
گیاهان مهم تیره سوالناسه کیه نقیع عمیدهای در تغذییه
مردم جهیان دارد؛ بیهخاطر عملکیرد بیاال ،مقیدار انیرژی و
پروتئین آن در واحد سطح ،بییع از گنیدم و بیرنم میورد
توجه است .سیبزمینی به دلیی سیازگاری بیه اقلیمهیای
متفاوت یکی از مهمترین گیاهان صنعتی جهیان محسیو
).
(
طبق آمیار فیا و تولیید جهیانی سییبزمینی در سیا
 2019حییدود  388میلیییون تیین و سییطح زیرکشییت آن
 21.162.471هکتار بیا مییانگین عملکیرد  18/33تین در
هکتار میباشد که رتبه پنجم دنییا را در مییان محالیوالت
کشاورزی از نظر میزان تولید به خود اختالاص داده اسیت
).
(
سیبزمینی بیا تعیداد کرومیوزوم پاییه ،)2 =24( 12
گیاهی دولپهای و چندسیاله اسیت کیه بیرای تولیید غیده
خوراکی بهصورت یکساله کشت میشود (
) ،سازگار به شرایط کشت بافیت میباشید (
) .تأمین مواد گیاهی سیالم و عیاری از بیمیاری بیرای
کشتهای تجاری امری ضروری است که این کار با تولیید
گیاهان درون شیشه بهصورت کشت بافت صورت میگیرد
) .ریزازدییادی و ریزغیدهزایی
(
روش مناسبی بیرای تکیییر سیریع ارقیام سییبزمینی بیه
منظور تولید بذر همچنیین ،حفاظیت و تبیاد ژرمپالسیم
،
فراهم کیرده اسیت (
) .این روشها بهطور مؤثری به منظیور
تسهی گیزینع بیر اسیا صیفات غیده شیام عملکیرد
(
) و مقاومیت در برابیر بیمیاری
)
(
مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
تنع ،نتیجه روند غیرعادی فرآینیدهای فیزیولیوژیکی
اسییت کییه از تییأثیر یییک ییا ترکیبییی از عوامی زیسییتی و
) .تیینع
محیطییی حاص ی میش یود (
خشکی بهعنوان یکیی از مهمتیرین عوامی محدودکننیده
تولیید گیاهیان زراعیی شیناخته شیده اسیت (
) .در اییین میییان گیییاه سیییبزمینی بییرای
دستیابی به رشد مناسب و تولید عملکیرد قابی قبیو بیه
آبیاری مطلو نییاز دارد .محیدودیت در مییزان آ قابی
دسییتر یییا بییه عبییارتی اعمییا تیینع خشییکی ،موجییب

تغییرات مورفولوژیک ،فیزیولوژییک و کیاهع رشید و نمیو
) .این تغییرات (پاسی ها)
گیاه میگردد (
اسا شناسایی اثرات تنع بیر عملکیرد نهیایی محالیو
) .سیبزمینی از حساسییت بیاالیی
میباشد (
نسبت به تنع خشیکی در همیه مراحی نمیوی بیه وییژه
مرحلییه تشییکی غییده برخییوردار اسییت (
) .تنع خشیکی از
طریق اثر بر فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و رشید گییاه
مانند فتوسنتز و تنفس سیلولی منجیر بیه کیاهع جیذ
یونها ،کاهع تولید کربوهیدراتها و اخیتال در متابولیسیم
).
رشید میشیود (
طبق پژوهعها رنگدانههای فتوسنتزی که نقیع اساسیی
در ساختار و تأمین انرژی گیاه به جهت جذ نور و تولیید
ایفا میکنند ،تحت تیأثیر خشیکی قیرار
و
) .در گیاهیان،
میگیرند (
تنع خشکی ناشی از تفاوت فشیار اسیمزی بیین خیا و
گییاه اسییت .تنظیییم اسییمزی راهییی اسییت کییه منجییر بییه
نگهداری آ و حفظ تورژسانس سلو های گییاهی در اثیر
).
بروز تنع میگیردد (
این فرآینید ناشیی از تجمیع مولکو هیا و ترکیبیات فعیا
اسمزی از جمله قندهای محلو و پرولین در محیط سلو
) .پییرولین رایمتییرین و
میباشیید (
گستردهترین اسمولیتی اسیت کیه در بسییاری از گیاهیان
بهعنوان پاس طبیعی و ذاتی گیاه به تنعهیای اسیمزی و
) .طبق مطالعهای
خشکی تولید میشود (
با افزایع تینع خشیکی در محییط کشیت سییبزمینی
مقدار پرولین در اندامهای هوایی نسبت بیه شیرایط شیاهد
).
افزایع مییابد (
در آزمایع غربالگری درون شیشهای ریزغده سیه نیو
ژنوتیپ سیبزمینی تحیت تینع آبیی بیه وسییلهی پینم
غلظت سیوربیتو و پلیاتیلنگلیکیو میورد بررسیی قیرار
گرفت .تنع آبی در رشد گییاه تیاثیر منفیی گذاشیته و در
ژنوتیپهای مختلف دارای پاس های متفاوت بیود .ژنوتییپ
کمتیر تحیت تیأثیر
و
نسبت بیه
).
تنع قرار گرفت (
در مطالعهای گیاهچههای حاص از بذر حقیقی شیع
ژنوتیپ سیبزمینی از نظر تحم به خشکی به وسیله پنم
)
غلظت دو ماده پلیاتیلنگلیکیو (
) در شییرایط درون شیشییهای مییورد
و مییانیتو (
ارزیییابی قییرار گرفییت مشییخش شیید بییا افییزایع غلظییت
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پلیاتیلنگلیکو و مانیتو تمامی صفات مورد مطالعیه بیه
جز صفت طو ریشه به ساقه و نسبت وزن خشیک ریشیه
به ساقه کاهع یافت .در شرایط تنع مالییم ژنوتیپهیای
و ساتینا متحم و در شیرایط تینع شیدید
هیچکدام از ژنوتیپها تحم باالیی نشان ندادنید (
).
با توجه به اهمیت سیبزمینی در اقتالاد و تغذیه بشر،
نیاز به تولید بذور سالم در شرایط کشت درون شیشهای بیا
کیفیت و عملکرد باال همچنین ،قطع وابستگی از نظر تهیه
بذور عاری از بیماری از سایر کشورها ،محسیو میباشید.
این تحقیق با هید ارزییابی خالوصییات مورفولیوژیکی و
فیزیولییوژیکی گیاهچییههای رشییدیافته در شییرایط درون
شیشهای تحت تنع اسمزی ،تعیین آستانه مییزان تینع
اسییمزی مییؤثر بییر افییزایع ریزغییدهزایی در سییه رقییم
سیبزمینی و معرفی ییک رقیم سییبزمینی متحمی بیه
تنع اسمزی انجام شد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر به منظور بررسیی رانیدمان ریزغیدهزایی
سه رقم سییبزمینی تحیت تینع اسیمزی در آزمایشیگاه
کشیت بافییت دانشیگاه علییوم و تحقیقیات تهییران در سیا
 1396به صورت طرح فاکتوری در سه تکیرار انجیام شید.
فاکتور او بذر حقیقیی سیه رقیم سییبزمینی (سیاواالن،
) و فیاکتور دوم تنظیمکننیدههای رشید
آگریا،
گیییاهی پلیاتیلنگلیکییو و سییوربیتو در غلظتهییای
مختلف که در جدو یک ذکر گردید؛ بوده است .بذور سیه
رقم سیبزمینی به دلی این که ارقام راییم ،پرمحالیو و
نیز مقاومی نسبت به آفات و بیماریهای ویروسی هسیتند؛
از مرکز تحقیقات کشاورزی اردبی تهیه شد .ابتیدا محییط
که حاوی  30گرم در لیتر سیاکارز و شیع
کشت پایه
گرم در لیتر آگار و برابیر بیا  5/8-5/7و فاقید هرگونیه
تنظیمکننده رشید گییاهی بیود در اتیوکالو بیه میدت 15

دقیقه تحیت دمیای  121درجیه سیانتیگراد و فشیار 1/2
اتمسفر سترون شد و در زیر هود المینار در پلیت اسیتری
توزیع گردید .در مرحله بعد ضیدعفونی بیذرها (حقیقیی و
هموزایگوت) با الکی  70درصید بیه میدت ییک دقیقیه و
سیییپس آبشیییویی بیییا قیییرار دادن بیییذرها در میییادهی
ضدعفونیکنندهی هیپوکلرید سدیم با غلظیت  20الیی 40
درصد به مدت  15دقیقه انجام شد و در نهاییت بیذرها بیا
آ مقطر استری سه بار تقطیر تحت آبشویی قیرار گرفیت.
جامد کشت شدند.
پس از ضدعفونی ،بذرها در محیط
پلیتهیا پییس از کشیت در اتاقییک رشید در دمیای 25±3
درجه سانتیگراد در شرایط  16ساعت روشنایی بیا شیدت
نور  5000لیوکس و هشیت سیاعت تیاریکی قیرار گرفیت.
سپس به منظور در دست داشیتن منیابع الزم بیرای تهییه
ریزنمونه اقدام به پرآوری آنها شید .بیدین منظیور بعید از
گذشت سه الی چهار هفته که بذرها در محیطکشیت
فاقیید تنظیمکننییدههای گیییاهی رشیید نمودنیید ،سییپس در
محیطهای کشیت دارای تنظیمکننیدههای رشید گییاهی
میایع
واکشت شدند .ایین محیطهیای کشیت شیام
جامیییید (دارای آگییییار) حییییاوی
(فاقیییید آگییییار) و
میایع
تنظیمکنندههای رشد تهیه شدند .محیط کشت
با غلظیت  0/02میلیگیرم
دارای تنظیمکننده رشد
جامد دارای تنظیم کنندههای رشید گییاهی
در لیتر و
بیا غلظیت
با غلظت  0/02میلیگرم در لیتر و
یک میلیگرم در لیتر تهیه شید و در شیشیههای اسیتری
توزیع گردید .در مرحله بعد شاخههای بیاززا شیده در ییک
فاقید تنظیمکننیدههای رشید
محیط کشت حدواسط
واکشت شدند تا نوشاخهها بهطور یکسیان رشید کننید .در
این مرحله نوشیاخههای نمویافتیه بیه محیطهیای کشیت
دارای غلظتهیای مختلییف پلیاتیلنگلیکیو و سییوربیتو
) برای ایجاد تنع اسمزی منتق شدند (جیدو
(
.)1
.
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برای این کار ریزنمونههای حاوی تکگره یا دو گیره از
گیاهچهها تهیه شد و در محیط تنع کشت گردید .منظور از
کشت تک گره (تک جوانیه) ،جیدا کیردن ییک جوانیه بیه
همراه قسمتی از ساقه ،به منظور تشیکی سیاقه از طرییق
نمو جوانه بود .این روش متداو ترین روش تکییر رویشیی
گیاهییان در شییرایط درونشیشییهای اسییت (
) .محیطکشییت شییام غلظتهییای
) و سوربیتو جهت
مختلف پلیاتیلن گلیکو (
ایجاد تنع اسمزی بود (شک .)2 ،1
در پایان خالوصیات مورفولیوژیکی کیه شیام تعیداد
برگ ،طو نوشیاخه (میلیمتیر) ،ضیریب پیرآوری ،درصید
خشکیدگی ،درصد زنیدهمانی ،درصید ریزغیدهزایی ،طیو
ریزغییده (میلیمتییر) ،عییرض ریزغییده (میلیمتییر) ،وزن تییر
ریزغده (گرم) و وزن خشک ریزغیده (گیرم) و خالوصییات
) و آنیزیم
فیزیولیوژیکی ماننید آنیزیم کاتیاالز (
)
سوپراکسیید دیسیموتاز (
)
) و کلروفیی (
و پرولین (
گیاهچییههای رشییدیافته سییه رقییم سیییبزمینی (آگریییا،
) تحت تنع اسمزی در شرایط درون
ساواالن،
شیشهای مورد ارزیابی قرار گرفت.

نوایج
بر اسا نتایم جیدو تجزییه وارییانس اثیر سیاده
کاربرد غلظتهای مختلف پلیاتیلنگلیکو و سوربیتو
در سییه رقییم سیییبزمینی در صییفات مختلییف مییورد

بررسی مانند تعیداد بیرگ ،طیو نوشیاخه (میلیمتیر)،
ضریب پرآوری ،درصد خشکیدگی ،درصد ریزغیدهزایی،
طو ریزغده (میلیمتیر) ،عیرض ریزغیده (میلیمتیر) و
وزن تر ریزغده (گیرم) در سیطح احتمیا ییک درصید
معنیدار بود (جدو .)2
صییفت وزن خشییک ریزغییده تحییت تیمییار غلظتهییای
مختلف پلیاتیلنگلیکیو و سیوربیتو  ،رقیم و اثیر متقابی
آنها در سطح احتما پنم درصد معنیدار شد (جدو .)2
نتییایم مطالعییه دانشییمندان نشییان داد کییه اگرچییه
پلیاتیلنگلیکو مانند سوربیتو بیهعنوان ییک حیال
اسمتیک میباشد ،ولیی بیهکارگیری آن در کشیتبافت
سیبزمینی منجر به کاهع عملکیرد ریزغیده میشیود
) .محققییان دیگییری؛ در
(
پژوهشییی میییزان تحمی ب یه کمآبییی را در چهییار رقییم
سیبزمینی (آگرییا ،سیاواالن ،اسیپریت ،کیایزر) میورد
ارزیابی قیرار دادنید و نتیایم نشیان داد کیه بیا افیزایع
کمآبی میزان غدهزایی کیاهع پییدا کیرده و بیشیترین
تحم به تنع کمآبی را ارقام کایزر و آگریا نشان دادند
) که با نتیایم ایین تحقییق
(
مطابقت داشته است و بیشیترین مییزان میکروتییوبر از
ترکیب تیماری رقم ساواالن در تیمار شاهد بهدستآمد
که با شواهد ما در میزان میکروتیوبر مغایر بیود زییرا در
پژوهع حاضر رقم آگریا بیشترین میزان ریزغدهزایی را
با بررسیی
)
دارا بود .همچنین (
اثییر محییدودیت آبیییاری در عملکییرد ارقییام مختلییف
سیبزمینی (رامو  ،سیانته ،کوزیمیا و اگرییا) گیزارش
کردند کیه رقیم اگرییا بیشیترین کیارایی مالیر آ و
عملکرد را به خود اختالاص داد که این نتیجه با نتیایم
ما همسیو اسیت و در پیژوهع حاضیر نییز رقیم اگرییا
بیشترین راندمان ریزغدهزایی و تحم در شرایط تینع
اسمزی از خود نشان داد.
نتایم مقایسه میانگین دادهها بر صفت تعداد برگ
نشان میدهد که تعداد برگ در گیاه شاهد آگریا نسبت
به دیگر ارقام باالتر بود .در اثر کاربرد پلیاتیلنگلیکو
بیشترین تعداد برگ در غلظت  0/003موالر رقم آگریا
غلظت 0/012
و کمترین تعداد آن در رقم
موالر مشاهده شد .در اثر کاربرد سوربیتو تعداد برگ
نسبت به شاهد کاهع یافته و باالترین میزان آن در
غلظت  0/1موالر رقم ساواالن و پایینترین تعداد در هر
سه رقم با غلظت  0/4موالر بهدستآمد (جدو .)3
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طو نوشاخه در هر سه رقم ،شاهد بیاالترین ارتفیا را

ریزغییدهزایی در رقییم آگریییا در گیییاه شییاهد و در غلظییت

داشته اسیت .تحیت کیاربرد پلییاتیلن گلیکیو بلنیدترین

 0/003مییوالر پلیاتیلنگلیکییو و پییایینترین درصیید در

ارتفییا گیییاه در تیمییار  0/003مییوالر در رقییم آگریییا و

غلظت  0/012میوالر رقیم سیاواالن مشیاهده شید .در اثیر

کوتاهترین در غلظت  0/012موالر ارقیام آگرییا و سیاواالن

تنع سوربیتو باالترین درصد ریزغیدهزایی در تیمیار 0/1

مشاهده گردید .با کاربرد سوربیتو بیاالترین مییزان طیو

موالر ارقام آگریا و

نوشاخه در تیمیار  0/1میوالر رقیم سیاواالن حاصی شید.

موالر هر  3رقم مورد بررسی حاص شد .درنهایت میتیوان

اسییتفاده از اییین دو مییاده اسییمتیک و ایجییاد تیینع باعی

نتیجه گرفت که درصید ریزغیدهزایی رقیم آگرییا بیاالتر از

کاهع میزان شاخشهای تعداد برگ و طو نوشاخه شده
است (جدو .)3
بر طبق جدو نتایم مقایسه مییانگین دادههیا ،در هیر

و پایینترین در تیمیار 0/4

بیشتر از ساواالن بوده است

و رقم
(جدو .)3
بر اسا

نتایم مقایسیه مییانگین صیفت وزن تیر و

سه رقم با کاربرد پلیاتیلنگلیکو بیشترین میزان شاخش

خشک ریزغده مشخش شده است که بیشترین وزن تیر

درصد خشکیدگی در رقم ساواالن با غلظت  0/012میوالر

و خشک ریزغیده بیا کیاربرد پلیاتیلنگلیکیو در رقیم

مشاهده شید .در اثیر کیاربرد سیوربیتو بیاالترین درصید

تیمار  0/003میوالر و کمتیرین مییزان در

خشکیدگی در غلظیت  0/4میوالر و پیایینترین مییزان در

تیمار  0/012موالر رقم ساواالن مشاهده شد و با تینع

تیمار شاهد در هر سه رقم حاص شد.
نمودار صفت ضریب پرآوری نشان داد که بیا ایجیاد

و آگرییا

سوربیتو بیشترین وزن تر در رقم
در تیمار  0/1موالر حاص شد (جدو .)3

تنع اسمزی ضریب پرآوری کاهع پییدا کیرده اسیت.

در صفات طو و عرض ریزغده بیاالترین مییزان در

بهترین ضریب در گیاه شیاهد آگرییا بیوده و بیا کیاربرد

اثر کاربرد پلیاتیلنگلیکو در تیمار  0/003موالر رقیم

پلیاتیلن گلیکو در غلظیت  0/003میوالر رقیم آگرییا

و پایینترین میزان در تیمار  0/012میوالر

باالترین ضریب پرآوری و پیایینترین مقیدار در غلظیت

رقم ساواالن بود .در اثر تنع سوربیتو باالترین طو و

 0/012موالر بود .با ایجاد تنع سیوربیتو بیشیترین و

عرض در تیمار  0/1موالر رقم

و تیمیار 0/2

کمترین میزان به ترتیب در تیمارهای  0/1و  0/4موالر

موالر رقم آگریا مشاهده شد .در صیفت طیو و عیرض

هر سه رقم مشاهده شد (شک )3
با توجه بیه نتیایم مقایسیه مییانگین ،بیاالترین مییزان

ریزغده رقم

نسبت به ارقام ساواالن و آگریا

اندازه ریزغده بزرگتری را نشان داد (جدو .)3
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در پژوهشییی در شییرایط تیینع خشییکی از مییاده

نتییایم نشییان داد کییه بییا ایجییاد تیینع میییزان آنییزیم

اسمتیک پلیاتیلنگلیکو در رقم آگریا استفاده شد که

سوپراکسید دسموتاز (

) نسیبت بیه شیاهد افیزایع

در نتیجه آن ،اندازهی ریزغده بهطور معنیداری کاهع

یافت .بیا کیاربرد پلیاتیلنگلیکیو بیشیترین و کمتیرین

یافت ،طو و قطر ریزغده در غلظت  0/005میو برلیتر

میییزان آنییزیم بییهترتیب در تیمارهییای  0/009و 0/012

پلیاتیلنگلیکو افزایع نشیان داد و بیا اضیافه کیردن

موالر مشاهده شید .در تینع سیوربیتو نییز بیشیترین

مقادیر بیشتر پلیاتیلنگلیکو بیه محیطکشیت بیاالی

میزان آنزیم سوپراکسیید دسیموتاز در تیمیار  0/2میوالر

 0/005مو بر لیتر پلیاتیلنگلیکو طو و قطر ریز غیده

بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر هر دو ماده بیا

بهطور معنیداری کیاهع پییدا کیرد ،بیا افیزایع غلظیت

ایجاد تنع اسمزی باع افزایع آنزیم

شده اسیت

پلیاتیلنگلیکو باالتر از حد تحم گیاه؛ درصید تشیکی

(شک .)5

ریزغده بهطور معنیداری کاهع یافیت (

شاخش آنزیم کاتاالز و آنزیم سوپراکسید دیسیموتاز بیا

) .نتیایم تحقیقیات متعیددی بیا

ایجاد تنع خشکی نسبت به شاهد افیزایع معنییداری را

شواهد تحقیق حاضر که با افیزایع شیدت تینع ،درصید

نشان داد ،زیرا در شرایط تنع میزان آنیزیم و فعالییت آن

ریزغییدهزایی کییاهع پیییدا میکنیید و در تیینع جزیییی

افزایع پیدا میکند .محققان با بررسیی تینع شیوری بیر

پلیاتیلنگلیکو درصد ریزغدهزایی ،قطیر و طیو ریزغیده

روی رقم

تخریب تیدریجی کلروپالسیت و

نسبت به شیاهد را افیزایع میدهید؛ همسیو بیوده اسیت

فعا شدن آنزیم کاتاالز را در این رقم سیبزمینی گزارش
نمودند (

(

).

نتایم پژوهع های مشابه ،با شواهد مطالعیه اخییر
)
نتایم جدو تجزییه وارییانس اثیر سیادهی کیاربرد

مبنی بر این که با ایجاد تینع فعالییت آنیزیم کاتیاالز
افزایع می یابد ،مطابقت داشته است .بر اسا

نتیایم

غلظتهییای مختلییف پلیاتیلنگلیکییو و غلظتهییای

مقایسه مییانگین دادههیا در شیاخش پیرولین در اثیر

مختلف سیوربیتو بیر کاتیاالز ،سوپراکسیید دسیموتاز،

تنع اسمزی پلیاتیلن گلیکو بیشترین میزان در رقم

کلروفی و پرولین در سطح احتما یک درصد معنیدار

آگریا تیمار  0/006موالر و کمترین در تیمیار 0/012

بود (جدو .)4

رقم ساواالن مشاهده گردید .تحیت تینع سیوربیتو

نتیایم مقایسیه مییانگین؛ بیشیترین مییزان

بیشترین میزان پرولین در تیمار  0/1و  0/2موالر رقم

بر اسیا

فعالیییت آنییزیم کاتییاالز بییا کییاربرد پلیاتیلنگلیکییو در

آگریا و کمترین مقدار آن در تیمار  0/4میوالر در هیر

غلظتهای  0/003موالر و  0/006میوالر رقیم

سه رقم رویت شد .در ک میزان پرولین در رقم آگریا

و ک یاربرد سییوربیتو بییا غلظییت  0/1مییوالر و  0/2مییوالر

بییاالتر بییوده اسییت و بییین ارقییام اخییتال معنیییداری

مشیاهده و مییزان آنیزیم کاتیاالز در رقیم

بهدست آمد و با ایجاد تنع شیاخش پیرولین افیزایع

رقم

بیشتر از دو رقم دیگر حاص شد (شک .)4

یافت (شک .)6

×
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با توجیه بیه نتیایم مقایسیه مییانگین؛ بیا کیاربرد

رقم تحت تیمیار  0/4میوالر سیوربیتو حاصی شید.

پلیاتیلن گلیکییو بییاالترین میییزان کلروفیی در گیییاه

میزان آنزیم کاتاالز و آنیزیم سوپراکسیید دیسیموتاز و

و

پرولین در همه ارقام تحت تنع از شاهد باالتر بوده و

پایین ترین مقدار در تیمار  0/012موالر رقم سیاواالن

مقدار این آنزیمها در رقیم

تحیت شیرایط

مشاهده شد .با ایجاد تنع سیوربیتو نییز بیشیترین

تنع از سایر ارقام بیشتر بوده است .مییزان کلروفیی

شیییاهد و تیمیییار  0/003میییوالر رقیییم

و

کی نیییز بییا ایجییاد تیینع کییاهع پیییدا کییرد .درصیید

میزان کلروفی در تیمار  0/1موالر رقم

کمترین مقدار در تیمار  0/4موالر هر سه رقم مشاهده

ریزغده زایی با ایجاد تنع اسمزی در کمترین غلظیت

بیا

پلیاتیلن گلیکو مقدار جزییی افیزایع ولیی بیا بیاال

ایجاد تنع پلیاتیلن گلیکو و سوربیتو در بیاالترین

رفتن شدت تنع اسمزی درصد ریزغده زایی نسبت به

سطح نسبت به سایر ارقام بوده است .با افزایع تینع

شاهد کاهع پیدا کرده است و در بین سه رقم میورد

میزان کلروفی در همه رقم ها کاهع پیدا کرده اسیت

بررسی رقم آگریا دارای باالترین درصد ریزغیدهزایی و

(جدو .)3

رقم ساواالن پایین ترین مییزان را دارا بودنید و مییزان

شد .بنابراین میزان کلروفی کی رقیم

در این مطالعیه شیاخش کلروفیی کی در شیاهد

وزن تر و خشک ریزغده با تنع کم مقداری افزایع و

باالترین مقدار بود و با ایجاد تنع در اثر سیوربیتو و

با بیاال رفیتن شیدت تینع مییزان وزن تیر و خشیک

پلیاتیلن گلیکو  ،میزان کلروفی کاهع پیدا کرد؛ در

ریزغییده کییاهع چشییمگیری نشییان داد و وزن تییر و

بیشیترین مییزان کلروفیی مشیاهده

بیاالتر از دو رقیم دیگیر قیرار

رقم
شد .بر اسا

خشک رقم

نتایم مطالعه محققان ،اثر تنع خشکی

گرفت .از آنجایی که در اغلب سطوح تنع رقم آگرییا

تحت کاربرد پلیاتیلن گلیکو در دو رقم سییبزمینی

از ویژگی های رشیدی از جملیه ریزغیدهزایی ،فعالییت

(

) نشان داد که مقیدار کلروفیی

،

ک و کاروتنو ید با افیزایع غلظیت پلیاتیلنگلیکیو
نسبت به نمونه شاهد کاهعیافته و همینطور کاهع
بیشتر محتیوای کلروفیلیی در رقیم

آنزیمی و سایر شاخشها ی رشیدی بهتیری برخیوردار
بود می توان این رقم را رقم متحم و رقم
نیمه متحم و رقم ساواالن حسیا

معرفیی کیرد .از

ممکین

این مطالعه می توان نتیجیه گرفیت تینع اسیمزی در

است به دلیی حساسییت بیشیتر و عیدم سیازگاری و

غلظت  0/003موالر پلی اتیلن گلیکو باعی

افیزایع

مقاومت این رقم به تینع خشیکی باشید ،همچنیین،

ریزغده زایی نسبت به گیاه شاهد شد .استفاده از عام

کاهع مقدار کلروفی می تواند به دلی افزایع تجزیه

تیینع اسییمزی پلییی اتیلن گلیکییو در غلظییت 0/003

کلروفیی یییا کییاهع سییاخت آن باشیید کییه بییا نتییایم

موالر در گیاه سیب زمینی میؤثر واقیع شید کیه ایین

بهدست آمده این پژوهع مطابق بوده است (

عام می تواند در تکییر تجاری این گیاه مورد استفاده
قرار گیرد.

).

نویجهگیری
بهطور کلی شاخش ضیریب پیرآوری تیمیار شیاهد

سپاسگزاری
نگارندگان این مقاله وظیفه خود می دانند از جنا

باالترین میزان را داشته و در شرایط تینع بیشیترین

آقای دکتر داوود حسنپناه عضو هیئیت علمیی مرکیز

میزان ضیریب پیرآوری در رقیم آگرییا مشیاهده شید.

تحقیقات کشاورزی اردبی به خیاطر در اختییار قیرار

بیشترین درصد خشکیدگی ( 100درصد) در هیر سیه

دادن بذر ارقام مورد آزمایع سپاسگزاری نمایند.
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