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اسمزی در  تنش   حت( ت) نیمیزسیب  سه رقمزایی ریزغده  کارایی

 ای شرایط درون شیشه 

 3موسوی امیر،     2ی جهرمیقنبر   مرضیه ، 1دیجمشی  هفشبن

 
 ، ایران تهران ،  ی دانشگاه آزاد اسالم   قات، ی واحد علوم و تحق   ، ی و زراع   ی ، گروه علوم باغبان ی علوم باغبان   ارشد   ی کارشناس   ی دانشجو  -1
   ، ایرانتهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم  قات،یواحد علوم و تحق  ،یو زراع  یگروه علوم باغبان   ار،یاستاد  -2
   ، ایرانتهران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،دانشیار -3

 

 چکیده 

اسمزی    تنش   تحت   ( زمینی ) زایی سه رقم سیب ریزغده   یی را کا بررسی  حاضر به منظور  قیق  ح ت 
  دو )  صاورت فاکووریال به  تصاادفی  کامل   طرح   قالب   در   1397سال    در   آزمایش   صورت گرفت. این شیشه  در شرایط درون 

واحاد لواوو و    ی م دانشاگاه آزاد اسا    ی راز   ی ا یار زک   ی شگاه ی در مجومع آزما   تکرار   با سه (  رقم و مواد اسمویک   فاکوور 
پا  از    کاه   شادند   کشت   ( در محیط  ن،  یا، ساوال )آگر ینی  زم سیب   ه رقم س ر  بذ . شد   انجاو   تهران   قات ی تحق 

در چهاار غوظات   گویکاول اتیون کننده تنش اسامویک شاامل پوی جاد ی های حاوی نه تیمار ا به محیط   ها گیاهچه پرآوری  
ون لامال  باد حایط و یک م ولر( م  0/ 4و  0/ 3، 0/ 2، 0/ 1)  در چهار غوظت  ل ربیوو سو و  مولر(  0/ 012و   0/ 009،  0/ 006،  0/ 003) 

های رشد یافوه در شرایط غیرتنش )شاهد( نسبت به  آمده گیاهچه دست ه اسمویک )شاهد( منوقل شدند. بر اساس نوایج ب 
التری برخوردار بودناد.  ب  و ضریب پرآوری از مقادیر  ه اخ وش های تحت تیمار تنش از نظر صفات تعداد برگ، طول ن گیاهچه 
ترتیب  وری نشان داد. بالترین درصد خشکیدگی باه های رشدی به نش ویژگی یط ت شرا   قیه ارقاو در ه ب آگریا نسبت ب   رقم 

. درصاد  شاد ه مولر سوربیوول در هر سه رقم مشاهد  0/ 4در رقم ساوالن و تیمار   کول ی گو ون ی ات پوی مولر    0/ 012در تیمار  
شاهد تا حدودی افازایش و در  به    نسبت گویکول(  یون ات مولر پوی   0/ 003یجاد تنش جزیی ) رقم با ا   سه در هر    یی زا زغده ی ر 

ماولر   0/ 003در رقم آگریا و غوظت (  58/ 66)   یی زا زغده ی تنش این صفت کاهش پیدا کرد. بیشورین درصد ر   سطوح بالتر 
باه    سبت ( با ایجاد تنش ن )   سموتاز ی دد ی سوپراکس   و   آنزیم کاتالز   ، پرولین لید  تو ن  میزا آمد.  دست ه گویکول ب اتیون پوی 

کوی بار اسااس  طور میزان کوروفیل کل با ایجاد تنش نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. باه   ، چنین هم   . یافت ایش  شاهد افز 
و  (  درصاد   53/ 66)   و  (  صد در   58/ 66) ترتیب در ارقاو آگریا  زایی به آمده بیشورین میزان ریزغده دست ه نوایج ب 

در افازایش    اسامزی م یام   تانش   بر اساس نواایج،   . ه شد مشاهد   در رقم    گرو(   0/ 96)   زغده ی بیشورین وزن ر 
  تکثیار   در   تواناد ی م   ماولر   0/ 003  غوظات   در   گویکول   ون ی ات ی پو زمینی موثر واقع شد، بنابراین زایی در گیاه سیب ریزغده 
 . گیرد   قرار  اسوفاده   د ور م   گیاه   این   تجاری 
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 مه مقد 
( یکیییی از  )   زمینی سییییب 

ای در تغذییه  کیه نقیع عمیده   گیاهان مهم تیره سوالناسه 
خاطر عملکیرد بیاال، مقیدار انیرژی و  بیه ؛  مردم جهیان دارد 

از گنیدم و بیرنم میورد  ع  بیی   ، پروتئین آن در واحد سطح 
ای  هیی بیه اقلیم زمینی به دلیی  سیازگار ت. سیب اس توجه  

ن محسیو   ین گیاهان صنعتی جهیا تر م ز مه متفاوت یکی ا 
 ( ) . 

زمینی در سیا   طبق آمیار فیا و تولیید جهیانی سییب 
آن    رکشییت ی میلیییون تیین و سییطح ز   388حییدود    2019

تین در    18/ 33کیرد  مل ع   هکتار بیا مییانگین   21.162.471
  دنییا را در مییان محالیوالت   پنجم شد که رتبه  با هکتار می 

  ولید به خود اختالاص داده اسیت ان ت میز   اورزی از نظر کش 
 ( ) . 

(،  2= 24)   12زمینی بیا تعیداد کرومیوزوم پاییه  سیب 
و چندسیاله اسیت کیه بیرای تولیید غیده    ی ا گیاهی دولپه 

)   شود صورت یکساله کشت می به ی  اک خور 
)   شید با ی م ت بافیت  کش   سازگار به شرایط   ، ( 
  بیرای  بیمیاری  از   عیاری   و   سیالم   گیاهی   مواد   مین أ ت  (. 
  تولیید   با   کار   این   که   است   ضروری   امری   تجاری   ی ها کشت 
  رد ی گ ی م   صورت   بافت   کشت   صورت به   شیشه   درون   گیاهان 

  یی زا زغیده ی و ر   ی د ا ییزازد ی ر (.  ) 
  ی بیه زمین ع ارقیام سییب سیری روش مناسبی بیرای تکیییر  
پالسیم  حفاظیت و تبیاد  ژرم   ، منظور تولید بذر همچنیین 

،  فراهم کیرده اسیت ) 
ثری به منظیور  ؤ طور م ها به (. این روش 

 سیا  صیفات غیده شیام  عملکیرد  ا   بیر تسهی  گیزینع  
 (    

  ( و مقاومیت در برابیر بیمیاری 
 ( )  

 اند. مورد مطالعه قرار گرفته 
ژیکی  لیو یو تنع، نتیجه روند غیرعادی فرآینیدهای فیز 

ترکیبییی از عوامیی  زیسییتی و  ا  اسییت کییه از تییأثیر یییک ییی
تیینع    . ( )   ود شییطییی حاصیی  می محی 

کننیده  تیرین عوامی  محدود عنوان یکیی از مهم خشکی به 
تولیید گیاهیان زراعیی شیناخته شیده اسیت ) 

زمینی بییرای  گیییاه سیییب میییان  (. در اییین  
ه  تولید عملکیرد قابی  قبیو  بی و  سب دستیابی به رشد منا 

  قابی   ن آ ودیت در مییزا آبیاری مطلو  نییاز دارد. محید 
ی، موجییب  بییارتی اعمییا  تیینع خشییک بییه ع یییا    دسییتر  

تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژییک و کیاهع رشید و نمیو  
ها(  (. این تغییرات )پاسی  )   گردد ی گیاه م 

هیایی محالیو   ن   رد اسا  شناسایی اثرات تنع بیر عملکی
زمینی از حساسییت بیاالیی  (. سیب باشد ) می 

حی  نمیوی بیه وییژه  مرا   همیه   تنع خشیکی در   به   نسبت 
)   اسییت مرحلییه تشییکی  غییده برخییوردار  

. تنع خشیکی از  ( 
طریق اثر بر فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و رشید گییاه  

اهع جیذ   کی سنتز و تنفس سیلولی منجیر بیه تو ف   مانند 
  لیسیم تابو اخیتال  در م   ا و ه ها، کاهع تولید کربوهیدرات یون 

  . ( شیود ) رشید می 
های فتوسنتزی که نقیع اساسیی  ها رنگدانه طبق پژوهع 

در ساختار و تأمین انرژی گیاه به جهت جذ  نور و تولیید  
رار  قی  کنند، تحت تیأثیر خشیکی ا می یف ا   و  
  هیان، (. در گیا )   گیرند می 

تنع خشکی ناشی از تفاوت فشیار اسیمزی بیین خیا  و  
اسییت کییه منجییر بییه    راهییی گییاه اسییت. تنظیییم اسییمزی  

در اثیر   ی گییاهی ها نگهداری آ  و حفظ تورژسانس سلو  
(.  )   گیردد ی بروز تنع م 
هیا و ترکیبیات فعیا   ولکو  ناشیی از تجمیع م د  این فرآینی

و  و پرولین در محیط سلو   محل  دهای ی از جمله قن سمز ا 
تییرین و  (. پییرولین رایم )   باشیید می 

ترین اسمولیتی اسیت کیه در بسییاری از گیاهیان  گسترده 
مزی و  اسیی  هیا عنوان پاس  طبیعی و ذاتی گیاه به تنع به 

ای  (. طبق مطالعه شود ) خشکی تولید می 
زمینی  ت سییب شیک   یط ع خشیکی در محیتین   با افزایع 

شیاهد    شیرایط های هوایی نسبت بیه  مقدار پرولین در اندام 
 (. )   ابد ی ی م   افزایع 

نیو     سیه   زغده ی ای ر شیشه   در آزمایع غربالگری درون 
  پینم ی نع آبیی بیه وسییله تی حیت زمینی ت ژنوتیپ سیب 

ر  قیرا گلیکیو  میورد بررسیی  اتیلن و  و پلی سیوربیت ت  غلظ 
شد گییاه تیاثیر منفیی گذاشیته و در  در ر آبی  گرفت. تنع  

های متفاوت بیود. ژنوتییپ  ی مختلف دارای پاس  ها ژنوتیپ 
ثیر  أ کمتیر تحیت تی  و    نسبت بیه    

 (. تنع قرار گرفت ) 
  شیع اص  از بذر حقیقی  ح   های ای گیاهچه در مطالعه 
  پنم یله ه وس کی ب ر تحم  به خش نظ  زمینی از ژنوتیپ سیب 

(  )   کیو  ی گل لن ی ات ی غلظت دو ماده پل 
ای مییورد  شیشییه   در شییرایط درون (  ) و مییانیتو   

بییا افییزایع غلظییت  مشییخش شیید  گرفییت    ارزیییابی قییرار 
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ه  طالعیه بیم  مورد  ات و مانیتو  تمامی صف    کو ی گل لن ی ات ی پل 
ن خشیک ریشیه  وز   جز صفت طو  ریشه به ساقه و نسبت 

هیای  در شرایط تنع مالییم ژنوتیپ   . اهع یافت قه ک ه سا ب 
و ساتینا متحم  و در شیرایط تینع شیدید   

ها تحم  باالیی نشان ندادنید ) کدام از ژنوتیپ هیچ 
 .) 

ر،  بش زمینی در اقتالاد و تغذیه یب س  با توجه به اهمیت 
ا  بی  ی ا شه ی ون ش در   در شرایط کشت نیاز به تولید بذور سالم  

قطع وابستگی از نظر تهیه    ، چنین ت و عملکرد باال هم فی کی 
باشید.  بذور عاری از بیماری از سایر کشورها، محسیو  می 

این تحقیق با هید  ارزییابی خالوصییات مورفولیوژیکی و  
یافته در شییرایط درون  رشیید   ای ه فیزیولییوژیکی گیاهچییه 

ع  تین   عیین آستانه مییزان ای تحت تنع اسمزی، ت شه شی 
رقییم    سییه   زایی در زایع ریزغییده افییر  بیی  ثر ؤ اسییمزی میی

زمینی متحمی  بیه  زمینی و معرفی ییک رقیم سییب سیب 
 تنع اسمزی انجام شد. 

 ها مواد و روش 
  یی زا زغیده ی به منظور بررسیی رانیدمان ر تحقیق حاضر  

  اسیمزی در آزمایشیگاه حیت تینع  ت   نی زمی رقم سییب   سه 
   ا سیی  در   تهییران   قیات ی شیت بافییت دانشیگاه علییوم و تحق ک 

.  شید انجیام  ح فاکتوری  در سه تکیرار ر رت ط به صو  1396
زمینی )سیاواالن،  رقیم سییب   سیه   حقیقیی   بذر فاکتور او  

ی رشید  ها کننیده م ی تنظ و فیاکتور دوم    ( آگریا،  
ی  هییا غلظت   در و سییوربیتو     کییو  ی گل لن ی ات ی پل گیییاهی  

بذور سیه    ذکر گردید؛ بوده است.   یک مختلف که در جدو   
پرمحالیو  و    ام راییم، ارق   ن که دلی  ای   ی به ین م ز رقم سیب 

ی ویروسی هسیتند؛  ها ی مار ی ب نیز مقاومی نسبت به آفات و  
  از مرکز تحقیقات کشاورزی اردبی  تهیه شد. ابتیدا محییط 

  شیع و  گرم در لیتر سیاکارز    30که حاوی    کشت پایه  
و فاقید هرگونیه    5/ 8-5/ 7ر بیا ابیبر  گرم در لیتر آگار و 

  15و بیه میدت وکال ر اتیگییاهی بیود د  رشید کننده  تنظیم 

  1/ 2گراد و فشیار  درجیه سیانتی  121دقیقه تحیت دمیای 
المینار در پلیت اسیتری    هود  اتمسفر سترون شد و در زیر 

)حقیقیی و    توزیع گردید. در مرحله بعد ضیدعفونی بیذرها 
دقیقیه و   ک یی درصید بیه میدت  70با الکی   ت( گو ای هموز 

ی  میییاده   در   قیییرار دادن بیییذرها   بیییا   سیییپس آبشیییویی 
  40الیی    20سدیم با غلظیت    ی هیپوکلرید ه کنند ونی ضدعف 

بیذرها بیا   و در نهاییت دقیقه انجام شد    15درصد به مدت  
تحت آبشویی قیرار گرفیت.  تقطیر  بار سه مقطر استری  آ  

جامد کشت شدند.      یط بذرها در مح   ، پس از ضدعفونی 
  25± 3ای  از کشیت در اتاقییک رشید در دمیی  پییس هیا  پلیت 
ساعت روشنایی بیا شیدت   16 رایط در ش گراد  تی سان درجه  
گرفیت.    سیاعت تیاریکی قیرار  هشیت لیوکس و  5000نور 
پس به منظور در دست داشیتن منیابع الزم بیرای تهییه  س 

ها شید. بیدین منظیور بعید از  ریزنمونه اقدام به پرآوری آن 
  کشیت  در محیط ا  هفته که بذره   چهار الی    سه   شت گذ 

در    سییپس نمودنیید،  رشیید  هی  های گیییا کننییده فاقیید تنظیم 
های رشید گییاهی  کننیده کشیت دارای تنظیم   های محیط 

میایع    هیای کشیت شیام   واکشت شدند. ایین محیط 
جامیییید )دارای آگییییار( حییییاوی    )فاقیییید آگییییار( و  

میایع      شت ک   های رشد تهیه شدند. محیط کننده تنظیم 
گیرم  میلی   0/ 02با غلظیت    د  رش   کننده م ی دارای تنظ 
رشید گییاهی    های کننده   ظیم د دارای تن ام ج   در لیتر و  
بیا غلظیت   گرم در لیتر و میلی  0/ 02با غلظت   
های اسیتری   و در شیشیه  گرم در لیتر تهیه شید میلی  یک 

  های بیاززا شیده در ییک توزیع گردید. در مرحله بعد شاخه 
د  های رشیکننیده م فاقید تنظی   ط کشت حدواسط  حی م 

ر  د. د کننی ر یکسیان رشید و ط ه ها ب واکشت شدند تا نوشاخه 
کشیت    ی هیا ط ی یافتیه بیه مح های نمو مرحله نوشیاخه   این 

  سییوربیتو    گلیکیو  و اتیلن پلی ی مختلییف  هیا دارای غلظت 
)جیدو   منتق  شدند    ی برای ایجاد تنع اسمز   ( ) 
1 ) . 
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از  گره یا دو گیره  های حاوی تک کار ریزنمونه ن  برای ای 

از    حیط تنع کشت گردید. منظور در م د و  یه ش ها ته گیاهچه 

جوانیه(، جیدا کیردن ییک جوانیه بیه    کشت تک گره )تک 

همراه قسمتی از ساقه، به منظور تشیکی  سیاقه از طرییق  

ترین روش تکییر رویشیی  . این روش متداو  بود   نمو جوانه 

ی اسییت ) ا شیشییه ون در شییرایط    گیاهییان در 

هییای  لظت غ ام   شییت شییک (. محیط 

  جهت   ( و سوربیتو  گلیکو  )   اتیلن مختلف پلی 

  . ( 2، 1   )شک   ایجاد تنع اسمزی بود 

خالوصیات مورفولیوژیکی کیه شیام  تعیداد    پایان در  

، درصید  ی (، ضیریب پیرآور متیر ی ل ی برگ، طو  نوشیاخه )م 

زایی، طیو   ، درصید ریزغیده مانی زنیده د  گی، درص خشکید 

(، وزن تییر  متییر ی ل ی )م   زغییده ی ض ر (، عییر متییر ی ل ی )م   زغییده ی ر 

)گیرم( و خالوصییات    زغیده ی )گرم( و وزن خشک ر   زغده ی ر 

و آنیزیم    ( )   فیزیولیوژیکی ماننید آنیزیم کاتیاالز 

(  ) دیسیموتاز    د ی سوپراکسی

(  ) و کلروفیی   (  ) و پرولین  

زمینی )آگریییا،  یب سیی  قییم ر   سییه یافته  د رشیی  های گیاهچییه 

( تحت تنع اسمزی در شرایط درون  ساواالن،  

 ای مورد ارزیابی قرار گرفت. شیشه 

 نوایج
بر اسا  نتایم جیدو  تجزییه وارییانس اثیر سیاده 

 بیتو سور  گلیکو  واتیلنهای مختلف پلیکاربرد غلظت

 زمینی در صییفات مختلییف مییوردسیییب سییه رقییم رد
 

 

 

 
 

  
 

(، متیریلیخه )مطیو  نوشیا  گ،عیداد بیربررسی مانند ت
زایی، زغیدهد ری، درصخشکیدگیصد  ، دریضریب پرآور

( و متیریلی)م  زغیدهی(، عیرض رمتیریلی)م  زغدهیرطو   
در سیطح احتمیا  ییک درصید   ()گیرم  زغدهیوزن تر ر
 .(2 )جدو   دار بودمعنی

ی  هییا غلظت تحییت تیمییار  صییفت وزن خشییک ریزغییده  
اثیر متقابی   م و رقی،  بیتو  گلیکیو  و سیور اتیلن پلی مختلف  

 (. 2   دو )ج   د دار ش عنی د م درص پنم  در سطح احتما   ها آن 
دانشییمندان نشییان داد کییه اگرچییه  نتییایم مطالعییه

عنوان ییک حیال  گلیکو  مانند سوربیتو  بیهاتیلنپلی
بافت کارگیری آن در کشیتباشد، ولیی بیهاسمتیک می

شیود زمینی منجر به کاهع عملکیرد ریزغیده میسیب
(. محققییان دیگییری؛ در )

را در چهییار رقییم  آبیییه کممیییزان تحمیی  بییشییی پژوه
ا، سیاواالن، اسیپریت، کیایزر( میورد زمینی )آگرییسیب

ارزیابی قیرار دادنید و نتیایم نشیان داد کیه بیا افیزایع 
زایی کیاهع پییدا کیرده و بیشیترین آبی میزان غدهکم

ان دادند آگریا نش  و  م کایزرآبی را ارقاتحم  به تنع کم
قییق تحایین ایم ( که با نتی)

مطابقت داشته است و بیشیترین مییزان میکروتییوبر از 
آمد دستهتیماری رقم ساواالن در تیمار شاهد بترکیب  

که با شواهد ما در میزان میکروتیوبر مغایر بیود زییرا در 
را زایی  غدهیزمیزان رپژوهع حاضر رقم آگریا بیشترین  

ی رسیبرا ب ( چنین )هم دارا بود.
ی در عملکییرد ارقییام مختلییف اریییآب تیاثییر محییدود

( گیزارش اییو اگر میایرامو ، سیانته، کوززمینی )سیب
کردند کیه رقیم اگرییا بیشیترین کیارایی مالیر  آ  و 
عملکرد را به خود اختالاص داد که این نتیجه با نتیایم 

ع حاضیر نییز رقیم اگرییا و در پیژوهت  همسیو اسیما  
م  در شرایط تینع و تحایی  زمان ریزغدهاندبیشترین ر

 .اسمزی از خود نشان داد
داده میانگین  مقایسه  برگ  نتایم  تعداد  صفت  بر  ها 

دهد که تعداد برگ در گیاه شاهد آگریا نسبت نشان می

لیکو   گاتیلنبه دیگر ارقام باالتر بود. در اثر کاربرد پلی
یا  آگر  موالر رقم  003/0د برگ در غلظت  ترین تعدایشب
  012/0غلظت    در رقم    د آنتعداکمترین    و

موالر مشاهده شد. در اثر کاربرد سوربیتو  تعداد برگ  
در  آن  میزان  باالترین  و  یافته  کاهع  شاهد  به  نسبت 

ترین تعداد در هر  موالر رقم ساواالن و پایین  1/0غلظت  
(. 3آمد )جدو  دستهبموالر   4/0 با غلظتسه رقم 
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ارتفیا  را    بیاالترین   هد رقم، شا طو  نوشاخه در هر سه  

اتیلن گلیکیو  بلنیدترین  داشته اسیت. تحیت کیاربرد پلیی 

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

موالر ارقیام آگرییا و سیاواالن    0/ 012ترین در غلظت  کوتاه 

مشاهده گردید. با کاربرد سوربیتو  بیاالترین مییزان طیو   

د.  ن حاصی  شیاال رقیم سیاو میوالر   0/ 1در تیمیار    نوشاخه 

اسییتفاده از اییین دو مییاده اسییمتیک و ایجییاد تیینع باعیی   

های تعداد برگ و طو  نوشاخه شده  کاهع میزان شاخش 

 (. 3است )جدو   

هیا، در هیر  بر طبق جدو  نتایم مقایسه مییانگین داده 

گلیکو  بیشترین میزان شاخش  اتیلن سه رقم با کاربرد پلی 

الر  میو   0/ 012  ظت ن با غل شکیدگی در رقم ساواال درصد خ 

مشاهده شید. در اثیر کیاربرد سیوربیتو  بیاالترین درصید  

ترین مییزان در  میوالر و پیایین   0/ 4خشکیدگی در غلظیت  

 تیمار شاهد در هر سه رقم حاص  شد. 

نمودار صفت ضریب پرآوری نشان داد که بیا ایجیاد 

 تنع اسمزی ضریب پرآوری کاهع پییدا کیرده اسیت.

بیا کیاربرد   ییا بیوده وگرشیاهد آ  بهترین ضریب در گیاه

میوالر رقیم آگرییا   003/0اتیلن گلیکو  در غلظیت  پلی

ترین مقیدار در غلظیت باالترین ضریب پرآوری و پیایین

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

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

(3 شک )هده شد  هر سه رقم مشا

ه مییانگین، بیاالترین مییزان  ایم مقایسینتیوجه بیه  با ت 

زایی در رقییم آگریییا در گیییاه شییاهد و در غلظییت  ریزغییده 

ترین درصیید در  گلیکییو  و پییایین اتیلن مییوالر پلی   0/ 003

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

  0/ 1ر  زایی در تیمیا تنع سوربیتو  باالترین درصد ریزغیده 

  0/ 4ترین در تیمیار  و پایین   ریا و  موالر ارقام آگ 

تیوان  رقم مورد بررسی حاص  شد. درنهایت می   3موالر هر  

زایی رقیم آگرییا بیاالتر از  نتیجه گرفت که درصید ریزغیده 

بیشتر از ساواالن بوده است    و رقم    

 (. 3)جدو   

فت وزن تیر و بر اسا  نتایم مقایسیه مییانگین صی

بیشترین وزن تیر  ده است کهش ده مشخشخشک ریزغ 

گلیکیو  در رقیم اتیلنو خشک ریزغیده بیا کیاربرد پلی

میوالر و کمتیرین مییزان در   003/0تیمار    

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

و آگرییا  سوربیتو  بیشترین وزن تر در رقم 

 (.3   )جدوموالر حاص  شد  1/0در تیمار 

ت طو  و عرض ریزغده بیاالترین مییزان در صفا  رد

موالر رقیم   003/0گلیکو  در تیمار  اتیلناثر کاربرد پلی

میوالر   012/0ترین میزان در تیمار  و پایین  

رقم ساواالن بود. در اثر تنع سوربیتو  باالترین طو  و 

 2/0و تیمیار  موالر رقم  1/0عرض در تیمار 

ه شد. در صیفت طیو  و عیرض ریا مشاهدآگر رقم  موال

نسبت به ارقام ساواالن و آگریا  ریزغده رقم 

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

گلیکو  در رقم آگریا استفاده شد که اتیلناسمتیک پلی

داری کاهع معنیطور  ی ریزغده بهآن، اندازه  در نتیجه

برلیتر میو   005/0ر ریزغده در غلظت  قططو  و    یافت،

گلیکو  افزایع نشیان داد و بیا اضیافه کیردن اتیلنپلی

کشیت بیاالی گلیکو  بیه محیطاتیلنمقادیر بیشتر پلی

گلیکو  طو  و قطر ریز غیده  اتیلن مو  بر لیتر پلی   0/ 005

لظیت  داری کیاهع پییدا کیرد، بیا افیزایع غ طور معنی به 

ز حد تحم  گیاه؛ درصید تشیکی   ا   باالتر   گلیکو  اتیلن پلی 

)   یافیت   کاهع داری  طور معنی ریزغده به 

نتیایم تحقیقیات متعیددی بیا    . ( 

شواهد تحقیق حاضر که با افیزایع شیدت تینع، درصید  

کنیید و در تیینع جزیییی  زایی کییاهع پیییدا می ریزغییده 

ریزغیده     طیر و طیو زایی، ق درصد ریزغده   گلیکو  اتیلن پلی 

   دهید؛ همسیو بیوده اسیت نسبت به شیاهد را افیزایع می 

 (

 )

ی کیاربرد نتایم جدو  تجزییه وارییانس اثیر سیاده

 هییایلظتگلیکییو  و غ اتیلنپلیهییای مختلییف غلظت

ختلف سیوربیتو  بیر کاتیاالز، سوپراکسیید دسیموتاز، م

دار کلروفی  و پرولین در سطح احتما  یک درصد معنی

.(4جدو   بود )

بر اسیا  نتیایم مقایسیه مییانگین؛ بیشیترین مییزان  

گلیکییو  در  اتیلن فعالیییت آنییزیم کاتییاالز بییا کییاربرد پلی 

  میوالر رقیم    0/ 006موالر و    0/ 003های  غلظت 

 مییوالر    0/ 2مییوالر و    0/ 1برد سییوربیتو  بییا غلظییت  ار و کیی

مشیاهده و مییزان آنیزیم کاتیاالز در رقیم    رقم  

  (. 4 شک  ) بیشتر از دو رقم دیگر حاص  شد   

نتییایم نشییان داد کییه بییا ایجییاد تیینع میییزان آنییزیم  

یع  ( نسیبت بیه شیاهد افیزا سوپراکسید دسموتاز ) 

گلیکیو  بیشیترین و کمتیرین  ن اتیل لی یافت. بیا کیاربرد پ 

  0/ 012و    0/ 009ترتیب در تیمارهییای  میییزان آنییزیم بییه 

موالر مشاهده شید. در تینع سیوربیتو  نییز بیشیترین  

میوالر   0/ 2میزان آنزیم سوپراکسیید دسیموتاز در تیمیار 

توان نتیجه گرفت که تأثیر هر دو ماده بیا  بود. بنابراین می 

شده اسیت      ع آنزیم تنع اسمزی باع  افزای ایجاد  

 . ( 5 شک  ) 

شاخش آنزیم کاتاالز و آنزیم سوپراکسید دیسیموتاز بیا  

داری را  ایجاد تنع خشکی نسبت به شاهد افیزایع معنیی 

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

کند. محققان با بررسیی تینع شیوری بیر  افزایع پیدا می 

السیت و  وپ یجی کلر تخریب تیدر   روی رقم  

زمینی گزارش  فعا  شدن آنزیم کاتاالز را در این رقم سیب 

(.  نمودند ) 

های مشابه، با شواهد مطالعیه اخییر  نتایم پژوهع 

که با ایجاد تینع فعالییت آنیزیم کاتیاالز  مبنی بر این 

م  بر اسا  نتیای   یابد، مطابقت داشته است. افزایع می 

اخش پیرولین در اثیر  شی  هیا در ه مقایسه مییانگین داد 

گلیکو  بیشترین میزان در رقم  اتیلن تنع اسمزی پلی 

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

رقم ساواالن مشاهده گردید. تحیت تینع سیوربیتو   

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

ر  ر در هیمیوال   0/ 4آن در تیمار    آگریا و کمترین مقدار 

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

داری  بییاالتر بییوده اسییت و بییین ارقییام اخییتال  معنییی 

آمد و با ایجاد تنع شیاخش پیرولین افیزایع  دست ه ب 

 (. 6  شک  یافت ) 

  
  
 ×   
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  بیا کیاربرد با توجیه بیه نتیایم مقایسیه مییانگین؛  

گلیکییو  بییاالترین میییزان کلروفییی  در گیییاه  اتیلن پلی 

و    میییوالر رقیییم    0/ 003  شیییاهد و تیمیییار 

ن  موالر رقم سیاواال   0/ 012ترین مقدار در تیمار  پایین 

با ایجاد تنع سیوربیتو  نییز بیشیترین    . شد ه  مشاهد 

و    موالر رقم    0/ 1میزان کلروفی  در تیمار  

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

بیا    شد. بنابراین میزان کلروفی  کی  رقیم  

ترین  گلیکو  و سوربیتو  در بیاال اتیلن ایجاد تنع پلی 

ه است. با افزایع تینع  بود م  یر ارقا سطح نسبت به سا 

ها کاهع پیدا کرده اسیت  میزان کلروفی  در همه رقم 

 (. 3)جدو   

در این مطالعیه شیاخش کلروفیی  کی  در شیاهد  

باالترین مقدار بود و با ایجاد تنع در اثر سیوربیتو  و  

گلیکو ، میزان کلروفی  کاهع پیدا کرد؛ در  اتیلن پلی 

اهده  مشی  یی  ن کلروف بیشیترین مییزا   رقم  

محققان، اثر تنع خشکی    شد. بر اسا  نتایم مطالعه 

زمینی  گلیکو  در دو رقم سییب اتیلن تحت کاربرد پلی 

( نشان داد که مقیدار کلروفیی   ،  ) 

گلیکیو   اتیلن ک  و کاروتنو ید با افیزایع غلظیت پلی 

طور کاهع  همین   یافته و نسبت به نمونه شاهد کاهع 

ممکین    فیلیی در رقیم  لرو ک   محتیوای   بیشتر 

است به دلیی  حساسییت بیشیتر و عیدم سیازگاری و  

مقاومت این رقم به تینع خشیکی باشید، همچنیین،  

تواند به دلی  افزایع تجزیه  کاهع مقدار کلروفی  می 

کلروفییی  یییا کییاهع سییاخت آن باشیید کییه بییا نتییایم  

بوده است )   آمده این پژوهع مطابق دست ه ب 

 ) . 

 گیری نویجه 
کلی شاخش ضیریب پیرآوری تیمیار شیاهد  طور ه ب 

باالترین میزان را داشته و در شرایط تینع بیشیترین  

میزان ضیریب پیرآوری در رقیم آگرییا مشیاهده شید.  

درصد( در هیر سیه    100بیشترین درصد خشکیدگی ) 

میوالر سیوربیتو  حاصی  شید.    0/ 4رقم تحت تیمیار  

اکسیید دیسیموتاز و  وپر س   و آنیزیم میزان آنزیم کاتاالز  

پرولین در همه ارقام تحت تنع از شاهد باالتر بوده و  

تحیت شیرایط    ها در رقیم  مقدار این آنزیم 

تنع از سایر ارقام بیشتر بوده است. مییزان کلروفیی   

کیی  نیییز بییا ایجییاد تیینع کییاهع پیییدا کییرد. درصیید  

ظیت  اسمزی در کمترین غل ع  زایی با ایجاد تن ریزغده 

افیزایع ولیی بیا بیاال  گلیکو  مقدار جزییی    یلن ات پلی 

زایی نسبت به  رفتن شدت تنع اسمزی درصد ریزغده 

شاهد کاهع پیدا کرده است و در بین سه رقم میورد  

زایی و  بررسی رقم آگریا دارای باالترین درصد ریزغیده 

زان  ترین مییزان را دارا بودنید و مییرقم ساواالن پایین 

م مقداری افزایع و  ع ک تن غده با  وزن تر و خشک ریز 

با بیاال رفیتن شیدت تینع مییزان وزن تیر و خشیک  

ریزغییده کییاهع چشییمگیری نشییان داد و وزن تییر و  

بیاالتر از دو رقیم دیگیر قیرار    خشک رقم  

گرفت. از آنجایی که در اغلب سطوح تنع رقم آگرییا  

یی، فعالییت  زا های رشیدی از جملیه ریزغیده از ویژگی 

ی رشیدی بهتیری برخیوردار  ها خش سایر شا آنزیمی و  

  توان این رقم را رقم متحم  و رقم  بود می 

نیمه متحم  و رقم ساواالن حسیا  معرفیی کیرد. از  

توان نتیجیه گرفیت تینع اسیمزی در  این مطالعه می 

اتیلن گلیکو  باعی  افیزایع  موالر پلی   0/ 003غلظت  

  م  ه از عا گیاه شاهد شد. استفاد زایی نسبت به  ریزغده 

  0/ 003اتیلن گلیکییو  در غلظییت  ع اسییمزی پلییی تیین 

ثر واقیع شید کیه ایین  ؤ موالر در گیاه سیب زمینی می

تواند در تکییر تجاری این گیاه مورد استفاده  عام  می 

 قرار گیرد. 

 سپاسگزاری 
دانند از جنا   نگارندگان این مقاله وظیفه خود می 

ز  اه عضو هیئیت علمیی مرکیپن آقای دکتر داوود حسن 

خیاطر در اختییار قیرار    اورزی اردبی  به کش   ات تحقیق 

 دادن بذر ارقام مورد آزمایع سپاسگزاری نمایند.  
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