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اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و رشد سلولهای سه رقم
سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.در شرایط درونشیشهای
Effect of Different Levels of Salinity on some Physiological and Cells-growth
Characteristics in Three Potato (Solanum tubrosum L.) Cultivars In Vitro
معصومه عامریان *1و محمود
تاریخ دریافت49/15/50 :
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تاریخ پذیرش40/12/50 :

چکیده
روشهای کشت بافت بهطور وسيعی بهمنظور اصالح محصوالت ،بهویژه برای انتخاب گياهان متحمل به شوری استفاده میشوند .شوری
مهمترین تنش غيرزیستی است که بر عملکرد گياهان در سراسر جهان تأثير میگذارد .در این تحقيق ویژگیهای فيزیولوويیکی و رشود
سلولهای سه رقم سيبزمينی (آگریا ،مارفونا و سانته) در  6سطح شوری مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا پينهها از ميانگرههای ساقه
روی محيطکشت نيمهجامد موراشيگ و اسکوگ ( )MSحاوی دو گرم در ليتر  2-4,Dو  5/9گرم در ليتر کينتين توليود شودند .سوس
پينهها به محيطکشت های مایع دارای همان ترکيبات هورمونی انتقال یافتند و پ از یک واکشت ،سيسوتم کشوت سولولهوای معلوق
مستقر گردید .سلولهای حاصل نهایتواً در محويطکشوتهوای موایع حواوی غلظوتهوای صوفر (شواهد) 255 ،105 ،155 ،05 ،و 205
ميلیموالر کلریدسدیم قرار داده شدند .این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایهی کامال تصادفی با  3تکرار اجرا شود.
در غلظتهای مختلف کلریدسدیم در محيطکشت مایع ،ميزان وزن تر و خشک ،پرولين ،کربوهيدراتهای محلول کل ،پروتئين محلوول
کل ،غلظت سدیم و پتاسيم سلولها اندازهگيری گردید .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نموک ،ميوزان پورولين ،کربوهيودراتهوای
محلول کل ،پروتئينهای محلول ،وزن خشک و غلظت سدیم سلولها افزایش و ميزان وزن تور و غلظوت پتاسويم آنهوا کواهش یافوت.
واکنش سه رقم سيبزمينی به سطوح مختلف شوری متفاوت بود .رقم سانته بيشترین ميوزان تمموع پورولين ،قنودهای محلوول کول،
پروتئين محلول کل و پتاسيم را داشت .این نتيمه میتواند بيانگر تحمل بيشتر این رقم نسبت به تنش شوری اعمال شده باشد.
واژههای کلیدی :کشت سلولهای معلق ،پنبه ،پرولين ،کربوهيدرات ،کلرید سدیم

 .1استادیار ،گروه توليدات گياهی (گياهان دارویی و معطر) ،دانشکده کشاورزی سنقر ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 .2استاد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسينا ،همدان
Email: masoomehamerian@yahoo.com
* :نویسنده مسئول
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برهمکنشهای پيچيدهی محيط و خاک است که موجب
بررسی دقيقتر پاسخهای بيوشيميایی و فيزیولويیک گياه و
سلول به تنش شوری میگردد (اکول عامد 0و همکاران.)2007 ،
درک بهتر مکانيسمهای بيوشيميایی و فيزیولويیک دخيل در
مقاومت به شوری یک کليد برای توسعه راهکارهای انتخاب،
غربالگری و بهنژادی گياهان مقاوم به شوری میباشد (پرز-
سالومو 4و همکاران .)2016 ،همچنين ارزیابی تحمل به شوری
گياهان در سطح مزرعه و گلخانه مستلزم صرف هزینه و وقت
زیادی است که به همين منظور میتوان از روشهای کشت
بافت استفاده کرد .همچنين نمونههای درون شيشهای قادرند
مدت زمان طوالنیتری زنده باشند که انتخاب الینهای سلولی
متحمل انمام گيرد .استفاده از کشت بافت (انتخاب درون
شيشهای) و انتقال ين برای انتخاب و جدا کردن الینهای
متحمل در مدت زمان کوتاه و فضای کم امکانپذیر است
(رای 15و همکاران .)2011 ،انتخاب الینهای سلولی متحمل به
شوری و بررسی خصوصيات فيزیولويیکی از این نوع الینهای
در چند گونه از گياهان مانند گندم (براکات و عبدل -لطيف،11
 ،)1996سيبزمينی (اوکات 12و همکاران ،)1999 ،برنج
(لوت  13و همکاران1999 ،؛ ساليم و مختار )2005 ،19و
آفتابگردان (آلواریز 10و همکاران )2003 ،با موفقيت انمام شده
است.
گياهان برای مقابله با تنش شوری نياز به تطابق اسمزی نيز
دارند .برای رسيدن به این منظور مولکولهای قابل حل و
سازگار در سلول سنتز میشوند که بهعنوان اسموليت و محافظ
اسمزی عمل مینمایند .این مولکولها موجب پایين آوردن
فشار اسمزی درون سلول شده و به جذب آب درون سلول
کمک مینمایند .عالوهبر این دارای خاصيت جاروبکنندگی
رادیکالهای آزاد نيز هستند .پرولين یکی از این مواد است که
تممع آن یکی از معمولترین پاسخها به تنش کم آبی و شوری
میباشد .پرولين بهعنوان یک ماده سازگار و یک محافظ اسمزی
برای آنزیمهای سيتوسلی و اندامکهای سلول عمل میکند.
همچنين بهعنوان یک منبع کربن و نيتروين برای بهبود اثرات
تنش و رشد بعدی ،پایدارکننده غشاهای زیستی و
ماکرومولکولهای آزاد و حتی یک مولکول عالمتدهنده مرتبط
با تنش عمل مینماید (پاتادا 16و همکاران.)2008 ،

مقدمه
سيبزمينی ( )Solanum tuberosum L.یکی از محصوالت مهم
اقتصادی است که در سطح وسيعی در جهان کشت میگردد.
سيبزمينی چهارمين منبع تأمينکنندهی غذای مردم جهان
بعد از گندم ،برنج و ذرت میباشد (احمد 1و همکاران.)2014 ،
سيبزمينی در  195کشور کشت میشود که بيشتر این
کشورها در نواحی گرمسيری و نيمهگرمسيری جهان قرار دارند.
در این مناطق کمبود آب یا آبهای شور مهمترین عامل
محدودکنندهی رشد و توليد محصول میباشد (شاهزمن 2و
همکاران.)2015 ،
شوری یکی از عمدهترین عوامل محدودکننده توليد
محصوالت در مناطق خشک و نيمهخشک جهان است .در این
مناطق کمبود آب و بارندگی محدود ،گرمای زیاد ،تبخير و
تعرق باال ،کيفيت پایين آبهای کشاورزی و یا روشهای غلط
کشاورزی و مدیریت ضعيف در سيستمهای آبياری این مشکل
را جدیتر ساخته است .با کاهش منابع آب ،استفاده از آبهای
شور و یا آبهایی با کيفيت پایين اجتنابناپذیر خواهد بود
(جوآن 3و همکاران2007 ،؛ احمد و همکاران .)2014 ،شوری
بهعنوان یک عامل محيطی محدودکنندهی رشد و نمو و توليد
محصول در گياهان میباشد .کاهش رشد و عملکرد گياه
سيبزمينی تحت شرایط تنش شوری مشاهده شده است.
اگرچه سيبزمينی در گروه گياهانی با حساسيت متوسط به
شوری قرار میگيرد؛ اما این مقاومت در بين ارقام و گونههای
سيبزمينی متفاوت است (سيلوا 9و همکاران2001 ،؛ احمد و
همکاران2014 ،؛ شاهزمن و همکاران .)2015 ،بنابراین مطالعه
ميزان مقاومت به شوری در این گياه برای بهنژادگران،
فيزیولويیستها و مهندسان ينتيک بسيار حائز اهميت است.
کشت درونشيشهای روشی مؤثر جهت ایماد تنوع ينتيکی و
بررسی فرآیندهای بيوشيميایی و فيزیولويیک تحت تنش
شوری در سطح سلولی و نيز ارزیابی تحمل به شوری یا گزینش
ينوتيپهای متحمل به شوری در گياهان بهحساب میآید
(النگ 0و همکاران2005 ،؛ مرشد6و همکاران2015 ،؛ ست 7و
همکاران .)2015 ،همچنين کشتهای درون شيشهای یک
محيط یکنواخت و منظمی را برای بررسی ميزان مقاومت و
سازوکارهای مقاومت به شوری را فراهم میکنند .اینگونه
کشتها یک محيط جایگزین مؤثر برای جلوگيری از
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شستشو داده شدند .همه ریزنمونهها در دمای  20±2درجه
سانتیگراد تحت  16ساعت فتوپریود با استفاده از المپ
فلورسنت سفيد سرد بهمدت  3-9هفته نگهداری گردیدند.

قندها به دو شيوه از سلول محافظت میکنند .در شيوهی
نخست ،گروههای هيدروکسيل قندها ممکن است بهمنظور حفظ
و ادامه واکنشهای آبدوست در غشاها و نيز پروتئينهای
موجود در گياه در طی دهيدراتاسيون جایگزین آب شوند .از این
رو قندها ،از طریق پيوندهای هيدروينی با پروتئينها و غشاها
واکنش نشان داده و از این طریق از تغيير پروتئينها جلوگيری
میکنند .در شيوه دوم ،قندها نقش اساسی در کریستاله کردن
ایفا میکنند .منظور از کریستاله کردن ،تشکيل بلورهای
بيولويیک در سيتوپالسم سلولهای دهيدراته شده است (وانگ1
و همکاران .)1996 ،گياه تحت تنش شوری با مشکل کمآبی نيز
مواجه میشود.
در گياه سيبزمينی افزایش ميزان پرولين و قندهای محلول
کل و همچنين کاهش ميزان پتاسيم و وزن تر تحت تنش
شوری گزارش شده است (دانشمند و همکاران1345 ،؛
دانشمند1343 ،؛ پاتلری ساکسيال و دوی پراساد1994 ،2؛ هما،3
.)2016
با توجه به اهميت گياه سيبزمينی و نيز موقعيت جغرافيایی
بيشتر مناطق ایران بهعنوان مناطق خشک و نيمهخشک،
مطالعهی اثر تنش شوری بر گياه سيبزمينی بسيار با ارزش
است .برای اصالح گياه سيبزمينی شناخت مکانيسم مقابله با
تنش شوری و نيز تشخيص اثر تنش شوری بر روی فرآیندهای
فيزیولويیکی و متابوليسمی گياه نخستين گام بهشمار میآید.
بنابراین ،تحقيق حاضر با هدف ارزیابی اثر تنش شوری بر روی
شاخصهای رشدی و فيزیولويیک سلولهای سه رقم
سيبزمينی جهت ارزیابی و غربال اوليه این ارقام ،در کشت
مایع صورت گرفت.

ایجاد پینه 4و استقرار کشت سلولهای معلق در ميقیط
مایع
ریزنمونههای هر سه رقم سيبزمينی روی محيطکشت
نيمهجامد موراشيگ و اسکوگ )MS( 0حاوی دو ميلیگرم در
ليتر  2-4,Dو  5/9ميلیگرم در ليتر کينتين برای توليد پينه
قرار داده شدند .پ از یک هفته در اطراف سطوح برش
ریزنمونه پينه مشاهده گردید .پينهها بعد از چهار هفته از ریز
نمونه جدا شده و روی محيطکشت مشابه قرار گرفتند .پ از
دو بار واکشت کردن پينه کافی بهدست آمد.
در تمامی ریزنمونههای ساقه گياهان گلخانهای بعد از -25
 10روز روی محيطکشت حاوی دو ميلیگرم در ليتر  2-4,Dو
 5/9ميلیگرم در ليتر کينتين تشکيل بافت پينهای مشاهده
گردید (شکل .)1
حدود دو گرم از پينههای ایماد شده مربوط بوه هور رقوم در
داخل یک فالسک ارلون موایر  205ميلویليتور کوه حواوی 05
ميلیليتر محيطکشت مایع بوا هموان ترکيوب هورموونی (فاقود
آگار) بود ،قورار داده شودند .ارلون مایرهوا نهایتواً روی انکوبواتور
شويکردار بووا سورعت  155-115دور در دقيقووه مسوتقر شوودند.
شرایط نگهداری سوسسانسيونهای سلولی از نظر نور و دما عينواً
مشابه شرایط پينهزایوی بوود .پو از پونج بوار واکشوت کوردن
سيستم کشت اسوتقرار یافتوه ،سوسسانسويون سولولی محتووی
مقادیر کافی سلول در حال رشد فراهم گردید.

مواد و روشها
موادگیاهی و شرایط رشد
غدههای سه رقم سيبزمينی شامل آگریا ،مارفونا و سانته از
مرکز آموزش و تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان
همدان و مرکز آموزش و تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی
کرج تهيه گردیدند .از ساقهی ارقام کاشته شده در شرایط
گلخانه بهعنوان منبع گياهی جهت توليد پينه استفاده شد و
قطعاتی بهطول  1-1/0سانتیمتر بهعنوان ریزنمونه تهيه گردید.
ریزنمونهها با محلول هيسوکلریتسدیم به غلظت دو درصد
بهمدت  10دقيقه ضدعفونی گردیدند و بالفاصله چهار بار
توسط آب مقطر استریل جهت زدودن هيسوکلریتسدیم
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شکل  :1پينههای ترد توليد شده از ریزنمونههای ساقهی ارقام آگریا ( ،)Aسانته ( )Bو مارفونا ( )Cروی محيطکشت حاوی دو ميلیگرم
در ليتر  2-4,Dو  5/9ميلیگرم در ليتر کينتين
Fig. 1: Friable callus produced from internodes explants of potato, cv. Agria (A), Marfona (B) and Sante (C) on MS
medium supplemented with 2 mg L-1 2,4-D and 0.4 mg L-1 Kinetin
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شکل  :2تنوع در شکل و اندازه سلولهای سيبزمينی در کشت مایع (بزرگنمایی  95برابر)
)Fig. 2: Diversity in shape and size of potato cells in suspension-culture (×40 magnification

تیمارهای شوری

اندازهگیری برخی از عناصر غذایی

پ از استقرار سوسسانسيون سلولی در محيطکشت مایع به
شرح فوق ،سلولها در محيطکشت  MSبا همان ترکيبات
هورمونی پينهزایی بهعالوه غلظتهای صفر،105 ،155 ،05 ،
 255و  205ميلیمول کلریدسدیم بهمنظور بررسی واکنش
سلولهای هر سه رقم سيبزمينی به نمک واکشت شدند .شش
غلظت نمک با سه تکرار برای هر تيمار از غلظت نمک در نظر
گرفته شد.

بهمنظور اندازهگيری ميزان عناصر سلولهای سه رقم
سيبزمينی از روش نمونههای هضم شده (وسترما)1990 ،3
استفاده گردید.
طرح آماری
این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالوب طورح پایوهی
کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شود کوه در آن اثور رقوم (در 3
سطح) و شوری (در  6سطح) روی صفات اندازهگيری شدهی در
سولولهوای سويبزمينوی (وزن تور و خشوک ،ميوزان پوورولين،
قندهای محلوول کول ،پوروتئين محلوول کول و برخوی عناصور
غذایی) مورد مطالعه قرار گرفت .فرضهای تمزیه واریان قبول
از تمزیه واریان دادهها مورد بررسی قورار گرفتنود .دادههوا بوا
استفاده از نرمافزار ( SAS )4/1مورد تمزیه و تحليل قرار گرفت
و مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون چنود دامنوهای دانکون
انمام شد.

اندازهگیری پارامترهای رشد و فیزیولوژی سلولها
بهمنظور اندازهگيری پارامترهای رشد و فيزیولويی سلولهای
قرار گرفته در معرض شوری ،عصارهگيری از کشت
سوسسانسيون بهعمل آمد .مقادیر پرولين و قندهای محلول کل
از روش پاکواین و لچاسر )1979( 1و ميزان پروتئين محلول کل
از روش برادفورد )1976( 2تعيين گردید.
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(گاندنو 0و همکاران )2005 ،و با افوزایش وزن خشوک آنهوا در
گندم (فرخ )2002 ،6گزارش شده است.
کاهش ميزان رشد گيواه تحوت تونش شووری مویتوانود بوه
دالئلی چون مهار تقسيم و گسوترش سولولی و یوا حتوی مورگ
سلولی ،کمبود آب و یا سوميت نموک هموراه بوا جوذب زیوادی
یونهایی مثل سدیم و کلر ،عدم تعادل مواد غذایی و اختالل در
جذب و انتقال یوونهوایی مثول پتاسويم و کلسويم ،دخالوت در
فرایندهای طبيعی سلول بوهویوژه فراینودهای دخيول در توليود
انريی مثل فتوسنتز و تنف باشد (شيبلی 7و همکاران.)2007 ،
کاهش رشود سولولهوا در غلظوتهوای مختلوف نموک ارتبواط
مستقيم با ميزان سدیم و ارتباط معکوس بوا ميوزان پتاسويم در
سلولهای سيبزمينی دارد (شکل  0و .)4
در گياهچههای سويبزمينوی رشود یافتوه در شورایط درون
شيشهای نيز کاهش رشد و وزن تر در غلظتهای مختلف نمک
(زانگ 0و همکاران2001 ،؛ سيلوا و همکواران2001 ،؛ محموود و
رازیوودین2002 ،4؛ همووا2016 ،؛ پووالينو 15و همکوواران )2016 ،و
افزایش وزن خشک (پاتریسويا و ماریوا )2001 ،11گوزارش شوده
است .اینکه چرا تنش شوری باعث تممع بيشتر مواد خشک در
سلول میشود احتيواج بوه مطالعوات بيشوتر بوهویوژه در سوطح
مولکولی دارد .البته میتوان افزایش وزن خشک سلولهوا را بوه
مکانيسمهوای عموده اجتنواب از تونش شووری در سولولهوای
سيبزمينی نسبت داد.
بهطورکلی میتووان گفوت کوه کواهش وزن تور سولولهوای
سيبزمينی بهدليل کاهش ميزان رشد سلولهوای تحوت تونش
شوری باشد که با کمبود آب و یا سميت نمک همراه بوا جوذب
زیادی یونهایی مثل سودیم و کلور هموراه اسوت .افوزایش وزن
خشک سلولهای سيبزمينی نيوز مویتوانود بوهدليول افوزایش
تممع پرولين ،قنودهای محلوول کول و پوروتئين محلوول کول
بهعنوان اسموليتهای سازگار باشد.

نتایج و بيث
ایجاد پینه و استقرار کشت مایع
واکنش ریزنمونههای سه رقم به تيمار پينهزایی متفاوت بود و
بيشترین درصد تشکيل پينه در رقم مارفونا و کمترین آن در
رقم سانته مشاهده شد که این وضعيت ناشی از تفاوت ينتيکی
بين رقمها میباشد .شميما 1و همکاران ( )2003به نتایج
مشابهی در بررسی پينهزایی ارقام مختلف سيبزمينی دست
یافتند.
در کشت سوسسانسيون دو نوع سلول مشاهده شد.
سلولهای کروی و سلولهای کشيده که با افزایش تعداد
واکشتها تعداد هر دو نوع سلول افزایش یافت [شکل .])A( 2
رنگ کدر محيطکشت در انتهای هر واکشت حاکی از تشکيل
خوشههای سلولی بود که نمایانگر رشد مطلوب سلولها در
محيطکشت میباشد [(شکل .])B( 2
اثر تنش شوری بر پارامترهای رشد
براساس نتایج تمزیه واریان (جدول  ،)1رقم اثر معنیداری بور
روی وزن تر و خشک سلولها نداشت اما شوری اثر معنویداری
(در سطح یک درصد) بر وزن تر و خشک سلولها نشان داد .اثر
متقابل بين رقم و تنش شوری اثور معنویداری (در سوطح پونج
درصد) بر روی وزن خشک سلولها داشت.
در بررسی اثر متقابل مشخص شد که بيشترین مقودار وزن
خشک سلولها مربوط به محيط فاقد نمک در رقم آگریا بود که
اختالف معنیداری با رقمهای مارفونا و سانته در هموان محويط
نداشت و کمترین آن متعلق به تيمار  05ميلیمول کلریدسودیم
در رقم مارفونا بود (شکل .)3
نتایج مقایسه ميانگينها نشان داد که با افزایش غلظت نمک
در محيطکشت مایع وزن تر سلولها کاهش و وزن خشک آنها
افزایش یافت .بهطوریکه کمترین وزن تور سولولهوا در تيموار
 205ميلیمول کلریدسدیم بود که اختالف معنویداری بوا 255
ميلیمول کلریدسدیم نداشت .البته سطوح باالی نموک از نظور
ميزان وزن تر سلولها اختالف معنیداری با هوم نشوان ندادنود.
بيشترین وزن تر سلولها در محيط فاقد نمک مشاهده گردیود
(شکل .)9
شوری سبب کاهش رشد سلولها شده که در نهایت کواهش
وزن تر آنها را به دنبال دارد .کاهش رشد سلولهوا بوا افوزایش
غلظت نمک در گندم (ارزانی و مير اجاقی ،)1999 ،2برنج (باسو3
و همکواران ،)2002 ،یونموه (نوومن و احمود )2004 ،9و نيشوکر

5. Gandonou
6. Farrukh
7. Shibli
8. Zhang
9. Mahmood and Raziuddin
10. Paulino
11. Patricia and Maria

1. Shamima
2. Arzani and Mirodjagh
3. Basu
4. Noaman and Ahmad
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...اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگیهای

اثر شش سطح شوری روی برخی از ویژگیهای رشد سلول در سه رقم سيبزمينی

 نتایج تمزیه واریان:1 جدول

Table 1: Analysis of variance of the effect of 6 level of salinity on some cell growth traits in three potato cultivars
ميانگين مربعات
درجه آزادی
منابع تغييرات
Means of square
وزن خشک
وزن تر
df
S.O.V.
Dry weight

Fresh weight

0.004ns

0.109ns

رقم

2

Cultivar
0.041**

4.733**

سطح تنش

5

Stress level
0.003*

0.414ns

رقم × سطح تنش

10

Cultivar × Stress level
0.001

0.078

اشتباه آزمایش

36

Error

 بهترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد:**  * و،ns
ns, * and **: Non- significant and significant at the 5% and 1% level of probability, respectively

 قندهای محلول کل و پروتئين محلول،اثر شش سطح شوری بر انباشت متابوليتهای سازگاری (پرولين
کل) در سه رقم سيبزمينی

 نتایج تمزیه واریان:2 جدول

Table 2: Analysis of variance of the effect of 6 level of salinity on accumulation of compatible metabolites (proline,
total soluble carbohydrates and total soluble protein) in three potato cultivars
ميانگين مربعات
درجه آزادی
منابع تغييرات
Means of square
پروتئينهای محلول کل
قندهای محلول کل
پرولين
df
S.O.V.
Total soluble protein
1617.680

**

Total soluble carbohydrates
ns

22660.856

Proline
257.808**

رقم

2

Cultivar
8158.731**

1058865.471**

3002.845**

سطح تنش

5

Stress level
168.065**

12185.578ns

91.207**

رقم × سطح تنش

10

Cultivar × Stress level
10.041

7002.482

3.371

اشتباه آزمایش

36

Error

 بهترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد:**  وns
ns and **: non- significant and significant at the 1% level of probability, respectively

اثر شش سطح شوری بر ميزان برخی عناصر غذایی در سه رقم سيبزمينی

 نتایج تمزیه واریان:3 جدول

Table 3: Analysis of variance of the effect of 6 level of salinity on the amount of some of minerals in three potato
cultivars
ميانگين مربعات
Means of square

پتاسيم

سدیم

Potassium

Sodium

0.010

**

0.007**

درجه آزادی

منابع تغييرات

df

S.O.V.

رقم

2

Cultivar
0.260**

0.700**

سطح تنش

5

Stress level
0.001**

0.001ns

10

رقم × سطح تنش
Cultivar × Stress level

0.001

0.001

36

اشتباه آزمایش
Error

 بهترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد:**  وns
ns and **: non- significant and significant at the 1% level of probability, respectively
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سانته
Sante

مارفونا
آگریا

Cell dry weight (gr)

)وزن خشک سلول (گرم

Marfona

Agria

)غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر
NaCl concentration (Mm)

 اثر سطوح مختلف شوری بر وزن خشک سلولهای سه رقم سيبزمينی:3 شکل

)وزن تر (گرم

Fresh weight (gr)

Fig. 3: The effect of different levels of salinity on cell dry weight of three potato cultivars

)غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر
NaCl concentration (Mm)

 اثر سطوح مختلف شوری بر وزن تر سلولهای سيبزمينی:9 شکل
Fig. 4: The effect of different levels of salinity on cells fresh weight of potato cells
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اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگیهای...
سانته
Sante

مارفونا
Marfona

)Proline (mg/g FW

پرولين (ميلیگرم در گرم وزن تازه)

آگریا
Agria

غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر)
)NaCl concentration (Mm

شکل  :0اثر سطوح مختلف شوری بر ميزان پرولين در سلولهای سه رقم سيبزمينی
Fig. 5: The effect of different levels of salinity on the amount of in the proline cells of three potato cultivars

تکسریا 0و همکاران ( )2006ميزان پرولين را در الینهای
سلولی سيبزمينی تحت تنش شوری مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد که افزایش ميزان پرولين در مقایسه با
تيمار شاهد در واکنش به شوری روی میدهد .اگرچه
تالشهای فراوانی برای مرتبط ساختن انباشت پرولين در
شرایط تنش شوری با ميزان حساسيت و تحمل به شوری در
گونههای مختلف انمام گرفته است اما مدارک قانعکنندهی
زیادی در تأیيد این ادعا وجود ندارد .برای انباشت پرولين در
گياهان آستانهای از شوری وجود دارد .بهعبارت دیگر تا
زمانیکه غلظت نمک در محيط و به تبع آن کاتيونهای یک
ظرفيتی بهویژه سدیم در بافت به حد مشخصی نرسد ،انباشت
پرولين صورت نمیگيرد (جوزف 6و همکاران .)2015 ،نتایج
تحقيق حاضر نشان میدهد که در غلظت بيش از 155
ميلیمول کلریدسدیم پرولين افزایش مییابد و اختالف
معنیداری بين غلظتهای صفر 05 ،و  155ميلیمول نمک
وجود ندارد ،که احتماالً به غلظت سدیم مرتبط است (شکل .)4
تممع پرولين آزاد در سلول تحت شرایط تنش شوری ،در
بسياری از گونههای گياهی نظير سيبزمينی ترشی (هنگ-
لوگو 7و همکاران ،)1999 ،گندم (فرخ2002 ،؛ دمير و اوکالين،0
 ،)2002سيبزمينی (رهنما ،)2004 ،4گوجهفرنگی (امينی و

اثر تنش شوری بر مؤلفههای فیزیولوژیکی پرولین
طبق نتایج تمزیه واریان (جدول  )2تنش ،رقم و اثور متقابول
بين این دو عامل اثر معنیداری (در سطح یک درصد) بر ميزان
پرولين سلولها داشتند.
مقایسه ميانگينها (شکل  )0نشان داد که با افزایش غلظوت
نمک ،ميزان پرولين سلولها افزایش یافت .هومچنوين واکونش
سه رقم سيبزمينی از نظر ميزان پرولين تحوت شورایط تونش
متفاوت بود .اثر متقابل بوين شووری و رقوم نيوز نشوان داد کوه
تيمار 205ميلیمول کلریدسدیم در رقم سانته بيشترین ميزان
پرولين و رقمهای آگریا ،مارفونا و سانته در محويط فاقود نموک
کمترین ميزان پرولين را توليد کردند که اختالف معنیداری بوا
 05و  155ميلیمول نمک در هر سه رقم مشاهده نشد.
افزایش غلظت پرولين ،فراوانترین و عمومیترین
عک العملی است که به محض آبکشيدگی 1ناشی از کمبود آب
یا کاه ش پتانسيل اسمزی ،نه تنها در گياهان بلکه در جلبکها،
باکتریها ،بیمهرگان دریایی و پروتوزوآ مشاهده شده است
(دالنی و ورنا .)1993 ،2بهرغم تحقيقات وسيعی که برای روشن
شدن نقش پرولين در بهبود اثرات زیانآور تنشهای غيرزنده
در گياهان بهعمل آمده اما اهميت فيزیولويیکی و نقش
بيولويیکی پرولين هنوز به ميزان کافی روشن نشده است
(امينی و احسانپور2003 ،3؛ منصور 9و همکاران.)2005 ،

5. Teixeira
6. Joseph
7. Heng-Logo
8. Demir and Oçalikan
9. Rahnama

1. Water deficit stress
2. Delauney and Verna
3. Amini and Ehsanpour
4. Mansour
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پاتاد2

احسانپور )2005 ،و نيشکر (تکسریا 1و همکاران2006 ،؛
و همکاران )2006 ،گزارش شده است.
اگرچه نقش پرولين در افزایش مقاومت به تنشها در
پژوهشهای زیادی تأیيد شده است ،اما در استفاده از آن
بهعنوان یک شاخص مقاومت گزارشهای ضد و نقيضی وجود
دارد (مونرال 3و همکاران .)2007 ،عزیز 9و همکاران ()1999
نشان دادند که تممع پرولين حتی به مقدار کم ممکن است
برای کاهش یا جلوگيری از اثرات شوری روی متابوليسم سلول
مفيد باشد .اختالف در ميزان تممع پرولين طی تنش شوری
بين رقمهای یک گونه گياهی مشاهده میشود و نيز الینهای
سلولی متحمل پرولين بيشتری نسبت به الینهای حساس
انباشته میکنند (پاتاد و همکاران .)2006 ،از طرفی ميسرا و
گاپتا )2005( 0نشان دادند که در برنج الینهای حساس دارای
پرولين بيشتری نسبت به الینهای متحمل هستند .رهنما
( )2002نيز گزارش کردند که تممع پرولين شاخص مناسبی
برای تعيين ميزان مقاومت به تنش شوری نمیباشد.

ال
منبع متابوليکی تممع پرولين در پتانسيلهای پایين آب کام ً
روشن نيست ،ولی آنچه مسلم است ،سنتز این ماده افزایش
مییابد.
اما به نظر میرسد که مقدار پرولين میتواند بهعنوان
شاخص مناسبی برای ارزیابی تحمل سلولهای ارقام
سيبزمينی به تنش شوری در شرایط درون شيشهای منظور
گردد که بهدنبال آن نقش اسموليتی پرولين تأیيد میشود.
تنظيم اسمزی در سلولهای سيبزمينی عمدت ًا بهوسيله
انباشت پرولين تحقق مییابد .بدیهی است پژوهشهای
بيشتری الزم است تا بتوان تحمل به شوری در سطح سلولی و
شرایط تممع پرولين در شرایط درون شيشهای را به تحمل در
گياه کامل و در شرایط مزرعه تعميم داد .چنانچه آزمایشهای
مزرعهای مؤید نتایج فوق باشند ،احتمال اینکه مقدار پرولين
بتواند شاخصی مناسب برای ارزیابی تحمل بوتههای
سيبزمينی در شرایط شوری به حساب آید را به شدت قوت
میبخشد.

2500

1000

500

)Total soluble carbohydrate (mg/g FW

1500

0
250

200

150

100

50

0

غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر)
)NaCl concentration (Mm

شکل  :6اثر سطوح مختلف شوری بر ميزان قندهای محلول کل در سلولهای سيبزمينی
Fig. 6: The effect of different levels of salinity on total soluble carbohydrate in the cells of potato

1. Teixeira
2. Patade
3. Monreal
4. Aziz
5. Misra and Gupta
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قندهای محلول کل (ميلیگرم در گرم وزن تازه)

2000

سانته
Sante

140

مارفونا

120
Protein (mg/g FW)

)پروتئين (ميلیگرم در گرم وزن تازه سلول

...اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگیهای

Marfona

100

آگریا
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Agria
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NaCl concentration (Mm)

 اثر سطوح مختلف شوری بر ميزان پروتئين محلول در سلولهای سه رقم سيبزمينی:7 شکل
Fig. 7: The effect of different levels of salinity on total soluble protein in the cells of three potato cultivars

Concentration of potassium (mg/g FW)

)غلظت پتاسيم (ميلیگرم در گرم وزن تر

سانته
Sante

مارفونا
Marfona

آگریا
Agria

)غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر
NaCl concentration (Mm)

 اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت پتاسيم در سلولهای سه رقم سيبزمينی:0 شکل
Fig. 8: The effect of different levels of salinity on potassium concentration of in the cells of three potato cultivars
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)Concentration of sodium (mg/g FW

غلظت سدیم (ميلیگرم در گرم وزن تر)

غلظت کلرید سدیم (ميلیموالر)
)NaCl concentration (Mm

شکل  :4اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت سدیم در سلولهای سيبزمينی
Fig. 9: The effect of different levels of salinity on the sodium concentration in the cells of potato

)Concentration of sodium (mg/g FW

Sante

Agria

غلظت سدیم (ميلیگرم در گرم وزن تر)

سانته
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Fig. 10: Comparison of three potato cultivar in terms of sodium accumulation in the cells

در سلولهای گياهان عالی بوهمنظوور گریوز از پالسوموليز و
برقراری توريسان  ،تحت توأثير برخوی از تونشهوای محيطوی
ازجمله خشکی و شوری ،مولکولهای درشتتر نظير نشاسته به
مولکولهای کوچکتری مانند گلوکز شکسته میشوند .ایون امور
موجب منفیتر شدن پتانسيل آب در سلولها و تنظيم اسومزی
میشود (حيدری شریف آباد .)1305 ،ميزان ساکارز و قنودهای
احياءکننده در الینهای سلولی کلم بروکسل 1در هر دو محويط
جامد و مایع مشابه بود و با افزایش غلظت نمک ،افوزایش یافوت
(االو-موتيل 2و همکاران.)2003 ،

قندهای ميلول کل
نتایج تمزیه واریان (جدول  )2نشان داد که شوری اثر
معنیداری (در سطح یک درصد) بر ميزان قندهای محلول کل
سلولها داشت .رقم و اثر متقابل بين رقم و سطح شوری اثر
معنیدار بر ميزان قندهای محلول کل نشان ندادند.
مقایسه ميانگينها (شکل  )6نيز بيانگر این بود که با افزایش
شدت تنش بر ميزان قندهای محلول کل افزوده شد که
بيشترین و کمترین ميزان قندهای محلول کل بهترتيب مربوط
به تيمار  205ميلیمول کلریدسدیم و محيط فاقد نمک بود.

1. Broccoli
2. Elavumoottil
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و همکاران ( )2006در شنبليله مطابقت دارد.
درصورتیکه تحقيقات دبوبا و همکاران ( )2006کاهش مقدار
پروتئين محلول کل در شرایط تنش شوری را در گوجهفرنگی
نشان میدهد .علی )1999( 7و دمير و اوکالين ( )2002معتقدند
که افزایش غلظت پرولين عامل افزایش ميزان پروتئين در
شرایط تنش شوری میباشد .همچنين قندها با پروتئينها و
غشاءها از طریق پيوند هيدروينی اثر متقابل دارند ،به همين
دليل از تخریب پروتئينها جلوگيری میکنند.

مکانيسمهایی که سبب تممع کربوهيدراتهای محلول در
سلولهای تحت تنش شوری میشوند متفاوت هستند .مطالعات
فيزیولويیکی نشان میدهند که متابوليسم کربوهيدراتها در
واکنش به تنش شوری تغيير میکند (حيدری شریف آباد،
 .)1305تحت شرایط تنش شوری ،توليد رادیکالهای آزاد در
گياهان افزایش مییابد و انباشت الکلهای قندی ممکن است
تا حدودی پروتئينها را در مقابل آسيب اکسيداتيو رادیکالهای
آزاد محافظت نماید (بوهنرت و شن .)1999 ،1چنين بهنظر
میرسد که افزایش قندهای محلول کل در سلولهای
سيبزمينی تحت شرایط شوری ،به حفظ تنظيم اسمزی و در
نهایت حفظ توريسان و فشار آماس سلول کمک میکند.
افزایش ميزان قندهای محلول در اثر شوری توسط پيکوراس 2و
همکاران ( )1996در ليمو ،هنگ-لوگو 3و همکاران ( )1999در
سيبزمينی ترشی ،فرخ ( )2002در گندم ،االو-موتيل و
همکاران ( )2003در کلم بروکسل و امينی و احسانپور ()2005
در گوجهفرنگی گزارش گردیده است.

جذب عناصر غذایی
طبووق نتووایج تمزیووه واریووان (جوودول  )3شوووری و رقووم اثوور
معنیداری (در سطح یک درصود) بور ميوزان سودیم و پتاسويم
سلولها داشت .اثر متقابل بين رقم و سطوح شووری فقوط روی
ميزان عنصر پتاسيم معنیدار (در سطح یک درصد) بود.
بررسووی تغييوورات پتاسوويم (شووکل  )0نشوواندهنوودهی رونوود
کاهشی آن در سلولها در اثر شوری بوود .اثور متقابول بوين دو
عامل نشان داد که بيشتورین ميوزان پتاسويم مربووط بوه رقوم
سانته در محيط عاری از نمک بود که اختالف معنیداری با 05
و  155ميلیمول نمک در این رقم و همچنوين رقوم مارفونوا در
محيط عاری از نموک و  05ميلویموول کلریدسودیم نداشوت و
کمترین ميزان پتاسيم در آگریا و  205ميلویموول کلریدسودیم
مشاهده شد که اختالف معنیداری با  255ميلویموول نموک و
رقمهای مارفونا و سانته در محيطهای  255و  205ميلویموول
کلریدسدیم نشان نداد.
مقایسه ميانگينهای مربوط به عنصر سدیم (شکل  )4نشوان
داد که مقدار سدیم سلولها با افزایش سوطوح شووری افوزایش
یافت ،بهطوریکه بيشترین غلظت سدیم در محيط حاوی 205
ميلیمول نمک بود که اختالف معنیداری با سایر سطوح بواالی
کلریدسدیم نداشت و کمترین آن در محيط فاقد نمک مشواهده
شد که اختالف معنیداری با  05ميلیموول نموک نشوان نوداد.
بيشترین غلظت سدیم در رقم آگریا اندازهگيری شد و کمترین
غلظت آن در رقم سانته مشاهده شد که اختالف معنویداری بوا
رقم مارفونا نداشت (شکل .)15
یکی از اثرات شوری بر متابوليسم گياهی ،اختالالت تغذیهای
است .افزایش غلظتهای سدیم و کلر در محيط خارجی
میتواند موجب کاهش فعاليت یونی و توليد نسبتهای زیاد
سدیم به کلسيم ،سدیم به پتاسيم و سدیم به منيزیم گردد
(گراتان و گریو .)1999 ،0پتاسيم و کلر نقش کليدی در انتخاب

پروتئین ميلول کل
طبق نتایج تمزیه واریان (جدول  )2شوری ،رقم و اثر متقابل
بين آن دو بر ميزان پروتئين محلول کل سلولها اثر معنیداری
(در سطح یک درصد) داشتند.
مقایسه ميانگينها (شکل  )7نشان داد که با افزایش شدت
تنش مقدار پروتئين محلول کل افزایش یافت .تحت شرایط
تنش بيشترین و کمترین مقدار پروتئين محلول کل سلولها
بهترتيب در رقم سانته و آگریا مشاهده شد .اثر متقابل بين
شوری و رقم نشان داد که بيشترین ميزان پروتئين محلول کل
مربوط به تيمار  205ميلیمول کلریدسدیم در رقم سانته و
کمترین آن مربوط به رقم آگریا در محيط فاقد نمک بود که
اختالف معنیداری با ارقام سانته و مارفونا در همان محيط
نداشت.
در مورد اثر تنش شوری روی ميزان پروتئين محلول کل در
گياهان مختلف و اندامهای مختلف گزارشات متناقضی وجود
دارد .نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با یافتههای
راماگوپال )1986( 9در ذرت ،پاتلری ساکسيال و دوی پراساد
( )1994در سيبزمينی ،هنگ-لوگو و همکاران ( )1999در
سيبزمينی ترشی ،دمير و اوکالين ( )2002در نخود ،فرخ
( )2002در گندم و جيانگ 0و همکاران ( )2006در کتان و
1. Bohnert and Shen
2. Piqueras
3. Heng-Logo
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5. Jiang
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الینهای متحمل به شوری در نيشکر داشتهاند (کریستوف 1و
همکاران.)2006 ،
یکی از مهمترین اثرات افوزایش شووری بواال رفوتن غلظوت
سدیم در داخل گياه است .در این شرایط جذب پتاسيم توسوط
سلولها بهعلت رقابت با سدیم کاهش مییابود .بوههوم خووردن
نسبتهای یونی در گياه تحت تنش شوری حاصل تداخل جذب
سدیم با پتاسيم است .تشابه شعاع یون هيدراته سدیم و پتاسيم
عمل تمایز دو یون مذکور را بورای پوروتئينهوای ناقول مشوکل
ساخته و بدینوسيله اساس سميت یون سدیم برای گياه فوراهم
میگردد .پتاسيم بهعنوان یک اسموليت غيرآلی در سولولهوای
گياه مورد نياز است و جذب و تمموع آن ممکون اسوت هزینوه
کمتری نسبت بوه سونتز ترکيبوات آلوی داشوته باشود (عزیوز و
همکوواران1999 ،؛ امينووی و احسووانپووور2005 ،؛ و وراپلکووون 2و
همکاران.)2013 ،
کاهش غلظت پتاسيم و افزایش مقدار سدیم در سلول تحوت
تنش شوری توسط نومن و احمد )2004( 3در یونموه ،بارکاتوا و
ابوودی ( )2005در گنوودم ،کریسووتوف 9و همکوواران ( )2006در
نيشکر و سوامارت 0و همکواران ( )2010در بورنج گوزارش شوده
است.
در پژوهش حاضر ،کاهش غلظت پتاسيم در غلظتهای بيش
از  105ميلیمول نمک (شکل  )0احتماالً به این دليل است که
در غلظتهای پایين کلریدسدیم ،سودیم سوبب افوزایش جوذب
پتاسيم میشود ،اما بوا افوزایش غلظوت نموک (افوزایش ميوزان
سدیم) جذب آن را کاهش میدهود و ميوزان جوذب سودیم بوه
علت رقابت با پتاسيم افزایش مییابد (ليو و همکاران.)2000 ،6

سلولهای رقم آگریا کمترین ميزان تحمل مشاهده شد .بودیهی
است پژوهشهای بيشتری الزم است تا بتوان تحمل به شووری
در سطح سلولی و در شرایط درونشيشهای را به تحمل در گياه
کامل و در شرایط مزرعه تعميم داد.

نتیجهگیری کلی
سلولهای سيبزمينی به تنش ناشی از نمک حساس هسوتند و
این حساسيت به صورت کاهش وزن تر و افوزایش وزن خشوک
آنها نمود پيدا کرد .افزایش وزن خشک سلولها را میتوان بوه
مکانيسمهوای عموده اجتنواب از تونش شووری در سولولهوای
سيبزمينوی نسوبت داد .نتوایج نشوان داد کوه رقوم سوانته در
مقایسه با دو رقم دیگر از توانوایی بيشوتری در تنظويم اسومزی
سلولهای خود از طریق انباشت اسموليتهای سازگار (پرولين،
قندهای محلول کول ،پوروتئين محلوول کول و پتاسويم) تحوت
شرایط شوری برخوردار است .سلولهای رقم سوانته در شورایط
درونشيشهای متحملترین رقم از این حيث ارزیوابی شود و در
1. Christophe
2. Veraplakorn
3. Noaman and Ahmad
4 Christophe
5. Summart
6. Liu
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Effect of Different Levels of Salinity on some Physiological and Cells-growth
Characteristics in Three Potato (Solanum tubrosum L.) Cultivars In Vitro
Amerian1*, M. and Esna-Ashari2, M.
Abstract
Tissue culture methods are widely used for crop breeding specialty for the selection of salt-tolerant plants. Salinity is
one of the major abiotic stresses affecting agricultural production worldwide. In this study, the effect of different levels
of salinity on some physiological and cells-growth characteristics in the cells of three potato cultivars (Agria, Marfona
and Sante) in suspersion culture was studied. Calli were produced from the stem internodes of plants cultured on the
semi-solid MS media containing 2 mg L-1 2,4-D and 0.4 mg L-1 Kinetin. Growing cells were then sub-cultured on the
same culture media followed by transferring them into the liquid media containing 0, 50, 100, 150, 200 and 250 mM
NaCl. Study was performed in a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications.
The amount of proline, total soluble carbohydrate, total soluble protein and the concentration of Na + and K+ as well as
the fresh and dry weight of the cells were measured. The results showed that by increasing salinity, the amount of
proline, total soluble carbohydrates and total soluble protein as well as dry weight and Na+ concentration of the cells
were increased, while their fresh weight and K+ concentration decreased. Three potato cultivars had different reactions
to different levels of salinity. Sante cultivar has the highest accumulation of proline, total soluble carbohydrates, total
soluble protein and potassium. This indicates that the above cultivar is more to lerant to salinity than the other cultivars.
Keywords: Suspension culture, Calli, Proline, Carbohydrate, Sodium chloride
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