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واکنش گیاهچههای حاصل از کشت بافت سیبزمینی به نیتروژن و اسید جاسمونیک در
شرايط هیدروپونیک
Response of Tissue Culture Derived Potato Plantlets to Nitrogen and Jasmonic Acid
under Hydroponic Condition
بهمن تقديری * ،منصور غالمی  ،علی دلجو و علی سپهری
چکیده
واکنش گياهچههاي سيبزميني (رقم مارفونا) حاصل از کشت بافت به افزودن نيتروژن و اسيد جاسمونيک در توليد ريزغده در
شرايط هيدروپونيک آزمايشي بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي در گلخانه تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفت .تيمارهاي
آزمايش شامل نيتروژن در سه سطح صفر (شاهد) 05 ،و  055ميليگرم در ليتر محيط کشت ،از منبع نيترات آمونيم و اسيد
جاسمونيک بهصورت محلولپاشي بر روي برگها در چهار سطح صفر (آب مقطر بهعنوان شاهد) 0 ،0 ،و  05ميکروموالر در سه تکرار
بودند .شاخصهاي اندازهگيري شده عبارت بودند از :تعداد و وزن کل ريزغدهها ،متوسط وزن ريز غده ،ارتفاع بوته ،تعداد برگ و شاخص
برداشت .نتايج نشان داد که بيشترين تعداد ريزغده ،وزن کل ريزغده ،متوسط وزن ريزغده و شاخص برداشت از مصرف  05ميليگرم
نيتروژن توام با  0ميکروموالر اسيد جاسمونيک بهدست آمد .همچنين باالترين ارتفاع ساقه و تعداد برگ بهترتيب متعلق به تيمارهاي
 05ميليگرم نيتروژن بدون جاسمونيک اسيد و  055ميليگرم نيتروژن توام با يک ميکروموالر اسيد جاسمونيک بود .کمترين تعداد و
وزن کل ريزغده و تعداد برگ از محلولپاشي  0ميکروموالر اسيد جاسمونيک بدون مصرف نيتروژن بهدست آمد.
واژههای کلیدی :ريزغده ،مارفونا ،محلولپاشي برگي

 .0مربي گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 .2به ترتيب دانشيار گروه باغباني ،استاديار گروه بيوتکنولوژي و استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
اين مقاله از پاياننامه کارشناسي ارشد نويسنده اول استخراج شده است.
Email: taghdiri@yahoo.com
* :نويسنده مسئول
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انجام پژوهشهاي مختلف نسبت به پائين آوردن هزينه تمام
0
شده آن اقدام نمود ( اترٌشي .(2006 ،
يکي از چالشهاي توليد سيبزميني ،مديريت موثر
کودهاي نيتروژنه است که مقدار و زمان مصرف آنها براي
سيبزميني از اهميت زيادي برخوردار است .در اوايل رشد
جهت افزايش شاخه و برگ و دستيابي به حداکثر فتوسنتز،
نياز به نيتروژن زياد ميباشد .مصرف کافي کودهاي نيتروژنه
در اوايل فصل رشد سبب گسترش سطح برگ و افزايش
ظرفيت فتوسنتزي گياه و توليد مواد پرورده ميگردد (يزدان-
دوست .)0132 ،بنابراين نيتروژن ضروريترين عنصر غذايي
در رابطه با افزايش عملکرد گياهان زراعي است و بههمين
دليل امروزه بهطور وسيع در همه جاي دنيا مورد استفاده قرار
ميگيرد (هاليتليگيل 3و همکاران .)2002 ،مديريت مصرف
نيتروژن در سيبزميني ،هم از نظر توليد و هم از نظر
محيطي با اهميت است .کمبود آن عملکرد را محدود ميکند
همچنين باعث گسترش بيماري و پيري زودرس گياه مي-
گردد در حاليکه مصرف بيش از اندازه آن در زمان غدهدهي
يا قبل از آن دوره رشد رويشي را افزايش داده و عملکرد را از
طريق بهتعويق انداختن توسعه و رشد غده کاهش ميدهد
(جامي معيني و همکارن .)0133 ،آزمايشها نشان داد که
کاربرد مرحلهاي نيتروژن نسبت به کاربرد تک مرحلهاي آن
در عملکرد سيب زميني موثرتر بود (مايدل 6و همکاران،
 .)2002هم چنين يافتههاي تحقيقاتي نشانداد که افزايش
مصرف نيتروژن ،تعداد غده را تا حد معيني افزايش ميدهد
ولي از آن به بعد تغيير معنيداري در عملکرد ايجاد نميکند
(روبرت 05و همکاران 1982 ،و وسترمن 00و همکاران.)1985 ،
در مطالعه گونازا 02و هاريس ( )1971افزايش کود
نيتروژن عالوه بر انگيزش غده زايي ،تعداد غدهها را در بوته
افزايش داد .به گزارش لي )2000) 01پتانسيل توليد ريزغده
بهشدت تحت تاثير زنوتيپ قرار ميگيرد .در يک آزمايش
گلخانهاي تاثير سطوح مختلف نيتروژن (صفر،055 ،05 ،
 255و  55ميليگرم درکيلو گرم بستر کشت) بر گياهچه-
هاي حاصل از کشت بافت سيبزميني نشانداد که شاخص
سطح برگ با افزايش ميزان نيتروژن مصرفي ،افزايش و با

مقدمه
سيب زميني  Solanum tuberosum L.به لحاظ دارا
بودن پتانسيل باالي توليد و داشتن مواد پروتئيني و
ويتامينهاي زياد و همچنين سازگاري به اقليمهاي متفاوت،
مورد توجه قرار گرفته است و يکي از مهمترين گياهان
صنعتي جهان محسوب ميگردد ولف .(1968) 0اين گياه نقش
عمدهاي در تغذيه مردم جهان دارد و بهخاطر عملکرد باال،
مقدار انرژي و پروتئين آن در واحد سطح بيش از گندم و
برنج مورد توجه است (خواجهپور .)0131 ،از نظر ارزش
غذايي بعد از تخم مرغ در رديف دوم منابع غذايي ساده جهان
قرار دارد ويئرسما .)1985( 2سطح زير کشت اين گياه در دنيا
 06/0ميليون هکتار و توليد آن به  120ميليون تن ميرسد و
بيشترين سطح زير کشت آن متعلق به آسيا و اقيانوسيه مي-
باشد (فائو .)2009 ،1تکثير رويشي بهعنوان مهمترين روش
ازدياد سيبزميني ،گياه را مستعد آلودگي به انواع باکتريها،
قارچها ،و ويروسها ميکند (تووار و همکاران .)1985 ،تامين
مواد گياهي سالم و عاري از بيماري براي کشتهاي تجاري
امري ضروري است که اين کار با توليد گياهان درون شيشه-
اي ( )In vitroبهصورت کشت بافت صورت ميگيرد (آزادي و
باقري .)0132 ،باال بودن ضريب تکثير ،امکانپذير بودن آن
در تمام طول سال و کم بودن فضاي مورد نياز از جمله
مزاياي کشت بافت محسوب ميشود (حسندخت و ابراهيمي،
 ،)0130توليد گياهان عاري از ويروس با استفاده از کشت
بافت اولين بار توسط وايت )1943( 0گزارش گرديد .روشهاي
گوناگوني براي توليد غده بذري عاري از هر نوع بيماري وجود
دارد که عمليترين روش ،استفاده از تکنيک ريزغده از
گياهچههاي حاصل از کشت بافت ميباشد .با استفاده از روش
توليد ريزغده ميتوان ميليونها ريزغده از هر کشت در سال
توليد نمود (سرکار.)2001a, 2001b ،9
ريزغده (ميني تيوبر) عبارت است از غدههايي با قطر
 0تا  20ميليمتر که از گياهچههاي حاصل از کشت بافت در
گلخانههاي کامال ايزوله توليد ميشود .ميزان واردات غدههاي
بذري ساالنه حدود  0555تا  2555تن است که از
کشورهايي نظير هلند ،آلمان و استراليا وارد ميگردد .با توجه
به اينکه اين روش در ايران نيز قابل اجرا است ميتوان با
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افزايش سن گياه ،کاهش مييابد (پائولو 0و همکاران.)2008 ،
در مطالعهاي که توسط (پروسکي 2و همکاران)2003 ،
درتوليد گلخانهاي سيبزميني صورت گرفت بيشترين تعداد
ريزغده در ارقامي بهدست آمد که با اسيد جاسمونيک تيمار
شده بودند .همچنين کنزانو 1و همکاران ( )2007در پژوهش-
پژوهشهاي خود ارتباط جاسموناتها را در رشد و توسعه
غده و وجود اين ترکيبات را در استولنها تائيد کردند .بررسي
هاي ديگري که توسط ژائو و همکاران ( )2005صورت گرفت
گرفت حاکي از آن بود که تيمار اسيد جاسمونيک نه تنها
القاءکننده غده زايي است بلکه تحريک کننده رشد در بافت-
هاي پير و جوان گياه سيبزميني محسوب ميشود،
مشاهدات بافت شناسي نشان ميدهد که اسيد جاسمونيک
سبب تورم ريزغده در کشت درون شيشهاي ميشود .هم
چنين پژوهشگران عقيده دارندکاربرد خارجي اسيد
جاسمونيک منجر به تغييرات اوليه در مرفولوژي مريستم
انتهايي استولن ،بافت شناسي ،گسترش سلولي و تمايز بافتي
سيبزميني ميگردد (کنزانو 0و همکاران .)2003 ،تحقيقات
نشانداد که بيشترين غلظت اسيد جاسمونيک در ابتداي
رشد در برگها و در مرحله غده دهي بيشترين ميزان آن در
ريشهها ديده شد ،همچنين در استولنها و در مرحله رشد
غدهها افزايش چشمگيري از جاسمونيک اسيد گزارش گرديد
(آبداال 9و همکاران .)2000 ،نتايج حاصل از يافتههاي
تحقيقاتي مويد اين نکته است که جاسمونيک اسيد از برگها
و ريشهها ميتواند به منطقه راسي در استولن منتقل و
تشکيل غده را تحريک نمايد (کنزانو 0و همکاران.)2005 ،
شواهدي وجود دارد که افزايش بيش از حد مطلوب اسيد
جاسمونيک رشد گياهچهها و همچنين فعاليت آنزيم پر
اکسيداز را کاهش ميدهد (ژانگ 3و همکاران .)2006 ،نتايج
حاصل از يافتههاي تحقيقاتي بر اين موضوع تاکيد دارد که
اسيد جاسمونيک و جيبرليک اسيد ( )GAپيامهاي هدايتي
در تشکيل و کنترل القا غدهزايي در سيبزميني محسوب مي
شوند (آبداال 6و همکاران .)2003 ،يافته-هاي تحقيقاتي نشان
داده که اسيد جاسمونيک باعث تحريک ريشهزايي ميگردد و

ممکن است رشد رويشي را نيز تحريک نمايد اين دو اثر مي-
تواند باعث بهبود فرايند توليد ريز غدهها و گياهچههاي قوي
گردد (مارتين-کلوز 05و همکاران.( )1998 ،
نتايج پژوهشها نشانداد که استفاده بيش از 05
ميکرومول اسيد جاسمونيک سبب کوتاهي ساقه ،ريشه و
ريشههاي موئين و کاهش رشد رويشي و در نتيجه کاهش
وزن ماده خشک ريشه ميگردد (راونيکار 00و همکاران،
. .)1992هدف از اين پژوهش بررسي تاثير اسيد جاسمونيک و
نيز اثر متقابل نيتروژن بر غدهزايي و افزايش ريز غدههاي
توليد شده در رقم مارفونا جهت کشت يکنواخت و کاهش
هزينههاي توليد در مزرعه ميباشد.
مواد و روشها
اين پژوهش در سال  0133در آزمايشگاه کشت بافت
گروه بيوتکنولوژي و گلخانه گروه زراعت و اصالح نباتات
دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا انجام شد .آزمايش به
صورت فاکتوريل 1 × ،در قالب طرح کامال تصادفي با سه
تکرار انجام گرفت .فاکتور اوّل نيتروژن خالص که بهصورت
کود نيترات آمونيم در سطوح صفر 05 ،و  055ميليگرم در
ليتر حجم بستر در دو مرحله در ارتفاع  25و  20سانتيمتري
توأم با محلول غذايي در اختيار گياهچههاي سيبزميني قرار
داده شد فاکتور دوم اسيد جاسمونيک در سطوح (صفر= آب
مقطر) 0 ،0 ،و  05ميکرومول ( )µmolبهصورت محلولپاشي
روي شاخ و برگ گياهچهها در مرحله تشکيل استولنها
اعمال گرديد .زمان شروع استولنزايي توسط گلدان شيشهاي
کنترل شد .در اين آزمايش گياهچههاي عاري از بيماري رقم
مارفونا از بخش کشت بافت مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع
طبيعي استان تهيه و براي تامين تعداد بوته مورد نياز عمل
واکشت بهروش کشت قلمههاي تک گره در محيط کشت
موراشيگ و اسکوگ ) (MSو در شرايط نوري و دمايي مناسب
( 09ساعت نور 3 ،ساعت تاريکي 1555 ،تا  555لوکس
شدت نور و دماي  22تا  20درجه) قرار گرفتند .پس از
گذشت حدود يک ماه ،زماني که گياهچهها به اندازه کافي
رشد کردند درگلدانهايي به ارتفاع حدود  25و قطر 06
سانتيمتر کاشته شدند ،بستر کاشت مخلوطي از کوکوپيت و
پرليت مرطوب به نسبت  1به  0بود .نحوه کار بدينترتيب بود
که بالفاصله پس از خروج گياهچهها از شيشهها ،ريشههاي
آنها با آب کامال شستشو داده شد تا بقاياي مواد محيط
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آماري با استفاده از برنامه کامپيوتري و نرمافزار  SASو رسم
نمودارها با نرم افزار  Excelانجام شد.

کشت از گياهچهها حذف گردد .سپس داخل بستر کشت در
هر گلدان حفرهاي مناسب با حجم ريشهها ايجاد و گياهچهها
با دقت در داخل آن کشت شدند .بهمنظور سازگاري گياهچه-
ها با محيط گلخانه و گلدان و جلوگيري از تبخير رطوبت
اطراف گياهچهها ،روي هر گياهچه کشت شده يک ليوان
يکبار مصرف کوچک پالستيکي و شفاف که داراي منافذ
تهويه در انتها بودند قرار داده شد و هر روز جهت هوا دهي
چندين بار ليوانها از روي گياهچهها براي مدت کمي
برداشته ميشد تا مراحل سازگاري و هوا دهي کامل گردد.
بعد از استقرار گياهچهها در گلدان دو روز اول ،آبياري با آب
معمولي و بعد از استقرار کامل گياهچهها در گلدان ،تغذيه با
محلول غذايي ) (Rolot and Seutin 1999به غلظت يک
درصد بهروش هيدروپونيک صورت گرفت .تغذيه گياهچهها
در روزهاي اوليه انتقال ،روزي يکبار و به ميزان حدود 05
ميليليتر صورت گرفت و به تناسب رشد گياهچهها ،و گذر از
هر مرحله ،ميزان محلول غذايي افزايش داده شد .حدود 00
روز بعد از انتقال و حصول اطمينان از سازگاري گياهچهها
ليوانها از روي گياهچهها بهطور کامل برداشته و تحت
شرايط کنترل شده گلخانه قرار داده شدند .کنترل شرايط
محيطي گلخانه از نظر درجه حرارت بهوسيله کولر و سايهبان
روزانه انجام و جهت حفظ گياهچهها از عوامل قارچي هر 00
روز به ميزان  5/2گرم در  05ليتر محلول غذايي ،قارچکش
بنوميل استفاده گرديد .بهمنظور اطمينان از عدم ابتالي
گياهچهها به بيماري و آفات ،بهطور دائم بازديد و مراقبت
ويژه از گياهچهها صورت گرفت .نظر به اينکه در موقع
کاشت گياهچهها ،تنها يک سوم از حجم گلدانها از بستر
کشت پر شده بود ،به تناسب رشد ،خاکدهي گياهچهها طي
چندين مرحله صورت گرفت تا تمامي حجم گلدانها پر
شدند .عمل خاکدهي بهخصوص در چند مرحله جهت افزايش
سطح جذب محلول غذايي و هم چنين افزايش غده دهي
صورت گرفت .حدود يک ماه بعد از انتقال گياهچهها ،بهعلت
رشد سريع و مناسب گياهچهها اقدام به نخ کشي گرديد و به
تناسب افزايش رشد و ارتفاع گياهچهها ،ساقهها بهطور روزانه
دور نخ پيچيده شدند .بعد از گذشت حدود سه ماه از انتقال
گياهچهها ،ريز غدهها تشکيل شدند .برداشت ريز غدهها براي
هر تيمار جداگانه صورت گرفت .در طول آزمايشها تعداد کل
غدهها ،وزن کل غدهها ،متوسط وزن غده ،ارتفاع ساقه ،تعداد
برگ ،و شاخص برداشت مورد ارزيابي قرار گرفت .صفات
اندازه گيري شده مورد تجزيه آماري قرار گرفتند و ميانگينها
با آزمون چند دامنهاي دانکن مقايسه گرديدند .محاسبات

نتايج و بحث
نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد کهه مصهرف
مقادير مختلف نيتروژن روي تعداد و وزن کهل ،متوسهط وزن
ريز غده ها و تعداد برگ در بوته در سطح  0درصد معنهي دار
بود .ههم چنهين محلهول پاشهي غلظهتههاي مختلهف اسهيد
جاسمونيک نيز روي تعداد و وزن کل ،متوسط وزن ريز غهده-
ها ،ارتفاع گياه ،تعداد برگ در بوته و شاخص برداشهت بسهيار
معني دار بهود .بهرهمکنش نيتهروژن و محلهول پاشهي اسهيد
جاسمونيک بر تعداد و وزن کل ،متوسهط وزن ريهز غهدههها و
تعداد برگ در بوته در سطح  0درصد و شهاخص برداشهت در
سطح  0درصد معني داري بود.
تعداد کل غدهها :با مصرف  05ميليگرم نيتروژن ،تعداد کهل
ريز غدهها حدود  0/0غده در بوته در مقايسه با شاهد افزايش
نشان داد افزايش بيشهتر نيتهروژن نسهبت بهه شهاهد (بهدون
مصرف نيتروژن) تا  055ميليگهرم سهبب کاهشهي معهادل
غده در بوته نسبت به سطح دوم گرديد (جدول .)0
نتايج پژوهشهاي مارگرويهت 0و همکهاران ( )2006و
خدادادي ( )0100نشهان داده اسهت کهه بها افهزايش مصهرف
نيتروژن ،تعداد غده تا حد معيني افزايش يافته ولهي از آن بهه
بعد تغييهر معنهيداري در عملکهرد ايجهاد نمهيشهود ،کهه در
مجموع با يافتههاي اين تحقيق مطابقهت دارنهد .در رابطهه بها
تاثير سطوح مختلف محلول پاشي اسيد جاسمونيک بر تعهداد
کل ريزغدهها جدول مقايسه ميانگينها (جهدول  )0نشهانداد
که محلول پاشي با غلظت  0ميکرومول نسبت به عدم مصرف
(شاهد) تعداد غدهها را به ميزان  0/1غده در هر بوته افهزايش
داد.
2
نتايج بررسي پروسهکي و همکهاران ( )2001بهر روي
غدهزايي ارقام سيبزميني مويد اين نظر است که بها افهزايش
غلظت اسيد جاسمونيک ،غدهزايي و در نتيجه تعداد غدهها در
بعضي از ارقام در مقايسهه بها مقهادير کهم اسهيد جاسهمونيک
کاهش مييابد ،که با پژوهش حاضر مطابقت دارد.

1. Marguerite et al.
2. Pruski et al.
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جدول  :0مقايسه ميانگين صفات زراعي مختلف در سطوح مختلف نيتروژن و جاسمونيک اسيد
Table 2: Mean comparison of various agronomic traits in various levels of Nitrogen and Jasmonic Acid.
Average
Total
Harvest
Leaf
Plant
Total weight
weight
number
Treatment
index
number
height
of tubers
of tubers
of tubers
46.94 a
25.88 b
121.61 a
4.24 a
165.80 b
38/96 c
0 mg/l
)(N

)(JA

50 mg/l

44.42 a

175.15 a

3.92 b

119.03 a

37.75 a

47.02 a

100 mg/l

40.92 b

181.00 a

4.39 a

125.16 a

35.92 a

45.32 a

0 µM

38.72 c

151.21 c

3.93 b

132.95 a

38.83 a

43.51 b

1 µM

41.44 b

169.26 b

4.07 b

121.33 a

33.17 b

45.12 b

5 µM

44.00 a

217.20 a

4.94 a

109.41 b

27.50 c

52.72 a

10 µM

41.56 b

158.27 c

3.81 b

124.06 a

33.22 b

44.35 b

) Mean of each column folowed by the similar letters are not significantly different ( Duncan test 5% level

مقصد (غده) نقش اساسي دارنهد (ديهويس 1و کهاري.)1991 ،
بهنظر ميرسد اسهيد جاسهمونيک بها تهاثير در کهاهش رشهد
رويشي فرايند غدهزايي و ذخيهره سهازي مهواد فتوسهنتزي را
تحريههک يهها تقويههت مههيکنههد .مقايسههه ميههانگين بههرهمکنش
نيتروژن و اسيد جاسمونيک بر وزن کل غدههها نشهانداد کهه
مصرف  05ميليگرم نيتهروژن و غلظهت  0ميکرومهول اسهيد
جاسمونيک در مقايسه بها شهاهد سهبب افزايشهي معهادل 00
درصد و اختالف وزني حدود  35گرم گرديد (جدول .)2

چنين بهنظر مهيرسهد کهه بها افهزايش بيشهتر اسهيد
جاسمونيک ،فعاليت آنزيم پراکسيداز کاهش يافته و با کاهش
اين آنزيم سلولها و بافتها خسارت ميبينند ،همچنين رشهد
گياهچههههها و ميههزان کلروفيههل در غلظههتهههاي بههاالي اسههيد
جاسمونيک تقليل يافته و موجب اخهتالل مهواد از مبهداء بهه
مقصد گرديده و در نتيجه کاهش تعداد غدهها را بههمراه دارد
که اين موضوع توسط ژانگ و همکهاران ( )2006تاکيهد شهده
است .نتايج مقايسه ميانگين برهمکنش نيتهروژن و محلهول -
پاشي اسيد جاسمونيک نشانداد که بيشترين تعداد غهده بهه
ميزان  0/90غده در بوته با مصرف  05ميليگرم نيتهروژن و
محلول پاشي  0ميکرومول اسيد جاسمونيک حاصل ميگهردد
که در مقايسه با شاهد حدود  0/0غده در بوته افهزايش نشهان
داد (جدول .)2

متوسط وزن غده در بوته :مقايسه ميهانگينهها در ارتبهاط بها
متوسط وزن ريز غدهها نشانداد کهه بها افهزايش مصهرف 05
ميليگرم نيتروژن متوسط وزن غهده در بوتهه بهه ميهزان 0/0
درصد در مقايسه با شاهد کاهش داشت ،امها بها مصهرف 055
ميليگرم نيتروژن متوسط وزن غده در بوته نسبت بهه شهاهد
تفاوتي نداشت (جدول  .)0بهنظر ميرسد در رابطه با رانهدمان
مصرف نيتروژن ،بين تعداد غدهها و متوسط وزن غده در بوته
نوعي رابطه منفي وجود دارد بهطوريکه با افهزايش نيتهروژن
تا حد معيني تعداد غدهها افزايش مهييابهد امها انهدازه آنهها
کاهش يافته و در نتيجه متوسهط وزن غهده در بوتهه کهاهش
مييابد ،پژوهشهاي انجام گرفتهه توسهط ذکريها و همکهاران
( )2007اين يافته را تاييد مهيکنهد ،يهزدان دوسهت ()0132
افزايش متوسط غده در بوته را ناشي از تاثير رقهم و نيتهروژن
ميداند پروسهبا ( )1993در پهژوهشههاي خهود افهزايش در
ميانگين وزن غده در اثر افزايش نيتروژن را گهزارش کهرد ،در
اين تحقيق با افزايش غلظت محلول پاشي اسيد جاسمونيک

وزن کل غدهها :با دو برابر شدن سطح مصرف نيتروژن از 05
به  055ميليگرم وزن کل ريز غدهها نسبت به شهاهد حهدود
 05درصد افزايش نشان داد (جهدول  .)0بررسهيههاي انجهام
شده توسط ذکريا 0و همکاران ( )2007نيز مويد ايهن موضهوع
است .پژوهشگران در مورد نقهش کهود نيتهروژن در افهزايش
وزن غدهها ،افزايشي حدود  15درصد را گزارش کردهاند ،کهه
2
با نتايج بهدست آمده در اين تحقيق مطابقت دارد (کالترباک
و سيمپسون .)1978 ،غلظت  0ميکرومول اسيد جاسهمونيک،
افزايشي حدود درصد را نسبت به شاهد نشان داد (جدول
 .)0تحقيقات در زمينه تاثير مواد تنظيم کننده رشد بر فرآيند
رشد و نمو گياه ،بر اين موضوع تاکيد دارد که هورمهونهها در
فتوسنتز و انتقال فرآوردههاي فتوسهنتزي از محهل توليهد بهه

3. Davis and Curry
4. Prosba

1. Zakaria et al.
2. Clutterbuck and Simpson
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جدول  :2مقايسه ميانگين صفات زراعي مختلف تحت تاثير بر همکنش نيتروژن و جاسمونيک اسيد
Table 2: Mean comparison of various agronomic traits effected by interaction of Nitrogen and Jasmonic acid.
Leaf
Plant
Average weight Total weight
Total number
Treatment
Nitrogen
number
height
of tubers
of tubers
of tubers
)jasmonic acid (µM
mg/l
36.50 bcd
131.27 ab
4.05 cd
154.61 def
38.17 cd
0
N0

N50

N100

1

35.00 d

141.21 f

4.03 cd

125.72 abc

22.17 e

5

41.33 bc

201.87 c

4.90 ab

108.12 bc

21.50 e

10

41.33 bc

165.52 d

4.00 cd

121.35 abc

23.33 e

0

42.67 ab

149.30 ef

3.49 d

132.12 a

42.33 ab

1

44.33 ab

154.59 def

3.48 d

116.93 abc

34.50 d

5

45.67 a

234.47 a

5.14 a

107.42 c

38.67 abcd

10

45.00 ab

162.25 de

3.60 cd

119.67 abc

35.50 cd

0

35.33 d

149.72 ef

4.24 bc

135.47 a

37.67 abcd

1

45.00 ab

211.98 bc

4.71 ab

121.35 abc

42.83 a

5

45.00 ab

215.27 b

4.78 ab

112.68 abc

22.33 e

10

38.33 cd

147.03 f

3.82 cd

131.15 ab

40.83 abc

)Mean of each column folowed by the similar letters are not significantly different ( Duncan test 5% level

طههول سههاقه بههر اثههر افههزايش بههيش از  05ميکرومههول اسههيد
جاسههمونيک در کشههت درون شيشهههاي گههزارش شههده اسههت
راوينکار 2و همکاران (.)1992
با توجه بهنتايج بهدست آمهده و پهژوهشههاي انجهام
شده ،اکثر پژوهشگران معتقدند که اسهيد جاسهمونيک يهک
هورمون بازدارنده رشد و القاء کننده فعال در غهدهزايهي مهي-
باشد پروسکي و همکاران ( .(2001بنابراين چنين بهنظر مهي-
رسد که اسيد جاسهمونيک سهبب کهاهش رشهد در مريسهتم
انتهايي ساقه گرديده و در نتيجه رشد طولي گياه را سهرکوب
و القاء غدهزايي را تحريک مهينمايهد و نهايتها سهبب کهاهش
ارتفاع گياه ميگردد .بر اساس نتهايج بههدسهت آمهده در ايهن
پژوهش توصيه ميشود که زمان تيمار بها اسهيد جاسهمونيک
پس از رشد کافي بوتهها و فراهم شدن سهطح بهرگ مناسهب
انجام گيرد تا حداکثر عملکهرد فتوسهنتزي بهراي توليهد غهده
ممکن گردد.

به ميزان  0ميکرومول حدود  20درصهد افهزايش در متوسهط
وزن غده در بوته نسبت به شاهد مشاهده گرديهد (جهدول.)0
پژوهشگران معتقدند که اسهيد جاسهمونيک القهاء کننهدهاي
فعال در غدهزايي بوده و به احتمال قوي قادر است گسترش و
انبساط سلولهاي سيبزميني و در نتيجه متوسهط وزن غهده
در بوته را نيز تحهت تهاثير قهرار دههد پروسهکي 0و همکهاران
( .)2001مقايسه ميانگين برهمکنش نيتروژن و محلول پاشهي
اسيد جاسمونيک بر وزن متوسط غده در بوتهه نشهان داد کهه
بيشترين وزن متوسط غده در بوته بهه ميهزان  0/0گهرم در
بوته با مصرف  05ميليگرم نيتهروژن و محلهول پاشهي اسهيد
جاسمونيک به غلظت  0ميکرومول بهدست آمد که نسبت بهه
شاهد حدود  0/0گرم در بوته افزايش داشت ،همچنهين کهم-
ترين متوسط وزن غده در بوته به ميزان  1/ 3گرم با مصهرف
 05ميلههيگههرم نيتههروژن و غلظههت يههک ميکرومههول اسههيد
جاسمونيک حاصل شد (جدول  .)2اين نتايج در مجمهوع اثهر
مثبت تيمار اسيد جاسمونيک در القاء و توسعه ريزغهدههها در
رقم مورد آزمايش را تاييد مينمايند.

تعداد برگ در بوته :با افزايش مصرف نيتروژن بهه ميهزان 05
ميليگرم تعداد برگهاي توليدي در مقايسه بها شهاهد حهدود
 02برگ افزايش را نشان داد (جدول  .)0تحقيقات انجام شده
توسط يهزدان دوسهت ( ،)0132رضهايي و سهلطاني (،)0100
خواجه پور ( )0100و منزل (1985) 1مويد اين نکته است که

ارتفاع گیاه  :مقايسه ميانگينها نشانداد که بيشترين ارتفاع
به ميزان  012/6سانتيمتهر مربهوط بهه عهدم مصهرف اسهيد
جاسمونيک (شاهد) بود و با افزايش غلظت اسيد جاسهمونيک
روندي کاهشي در ارتفهاع مشهاهده شهد (جهدول  .)0کهاهش

2. Ravnikar et al.
3. Menzel

1. Pruski et al.
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شاخص برداشت :محلول پاشهي غلظهتههاي مختلهف اسهيد
جاسمونيک بر شاخص برداشت حاکي از رونهدي افزاينهده در
ميزان شاخص برداشت بود بهطهوريکهه بها افهزايش محلهول
پاشي به غلظت  0ميکرومول حهدود  6درصهد در مقايسهه بها
شاهد افزايش در شاخص برداشت مشاهده شد ،افزايش بيشتر
اسيد جاسمونيک بر شاخص برداشت از نظر آماري نسبت بهه
شههاهد معنههيدار نبههود (جههدول  .)0حههقطلههب ( )0103در
تحقيقات خود تاثير تنظيم کننهدهههاي رشهد GA3؛  BAPو
 CCCرا بر شاخص برداشت مثبت ارزيهابي کهرد .بهرهمکنش
نيتروژن و اسيد جاسمونيک بر صفت شاخص برداشت بيانگر
آن است که بيشترين شاخص برداشت بهه ميهزان  09/1بها
مصههرف  05ميلههيگههرم نيتههروژن و محلههول پاشههي اسههيد
جاسمونيک بهه ميهزان  0ميکرومهول بههدسهت آمهد ،کهه در
مقايسه با شاهد حدود  00درصهد افهزايش را نشهان داد ،ههم
چنين کمترين شاخص برداشت به ميهزان  5/60بها مصهرف
 05ميليگرم نيتروژن ،و اسپري آب مقطر (بدون مصرف اسيد
جاسمونيک) بهدست آمد (جدول  .)2شاخص برداشت نسهبت
عملکرد اقتصادي بر عملکرد بيولوژيکي را نشان ميدهد.

گسترش برگ و اندامهاي هوايي در نتيجهه افهزايش نيتهروژن
حاصل ميگردد ،همچنين وس و واندر پهاتن ( )1998نشهان
دادند که در شرايط عدم مصرف نيتهروژن تعهداد بهرگهها در
سيبزميني کاهش مييابد ،کهه بها يافتههههاي ايهن پهژوهش
همآهنههگ اسههت .بهها افههزايش غلظههت محلههولپاشههي اسههيد
جاسمونيک به ميزان  0ميکرومول تعداد برگها حهدود 00/0
برگ نسبت به شاهد کاهش نشان داد (جدول  .)0بهنظر مي-
رسد اسيد جاسمونيک يک کاهش دهنده ارتفاع بوده و ارتفاع
با تعداد گره و بهرگ همبسهتگي دارد و در نتيجهه بها کهاهش
ارتفاع ،تعداد برگ نيز کاهش مييابد .ايهن موضهوع بها يافتهه
هههاي راونيکههار و همکههاران ( )1992مطابقههت دارد .مقايسههه
ميانگين برهمکنش اين دو عامل بيانگر آن اسهت کهه بهيش-
ترين تعداد برگ به ميزان حدود  2/31برگ با مصهرف 055
ميليگرم نيتروژن و غلظت يک ميکرومول اسيد جاسهمونيک
بهدست آمد ،که در مقايسه با شاهد حدود  9/11برگ افزايش
را نشان داد (جدول .)2
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Response of Tissue Culture Derived Potato Plantlets to Nitrogen and Jasmonic Acid
under Hydroponic Condition
Taghdiri1, B., Gholami2, M., Deljo2, A. and Sepehri2, A.
Abstract
The response of potato plantles derived from tissue culture to nitrogen and jasmonic acid adding under
hydroponic condition was studied in a factorial experiment based on a complete randomized design. The study was
carried out in a research green house. Experimental treatments included 3 levels of nitrogen (0, 50 and 100 mg/l of
culture media) from the source of ammonium nitrate and 4 levels of jasmonic acid (0, 1, 5 and 10 µM) in three
replicates. Total number and weigh of minitubers; average weight of minituber; plant height and number of leaves; and
harvest index were studied. The results showed that the highest total number and weight of minituber, average weight of
minituber, and harvest index obtained from the treatment of 50 mg nitrogen plus 5 µM jasmonic acid. Also the highest
plant stem and leaf number obtained from the treatments of 50 mg nitrogen without jasmonic acid and 100 mg nitrogen
plus 1 µM jasmonic acid respectively. The lowest number and total weight of minituber and leaf number; belonged to
the treatment of 1 µ M jasmonic acid without nitrogen.
Keyword: minituber, Marfona, Leaf spray
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