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چکیده
 لذا بررسی با هدف تولید. مستلزم صرف هزینههای باالیی است،تأمین منبع نور مصنوعی برای رشد گیاهچهها در کشت بافت سیبزمینی
گیاهچه در شرایط نور طبیعی و مقایسۀ ویژگیهای ریختشناختی آن با گیاهچههای رشدیافته در نور فلورسنت با استفاده از آزمایش فاکتوریل
 تیمارها شامل دو رقم آگریا و.در قالب طرح کامل تصادفی با نه تکرار در شرایط درونشیشه و چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد
 ارتفاع گیاهچۀ رقم ساواالن در هر دو شرایط نوری یکسان و در مقابل رقم آگریا در، نتایج نشان داد.ساواالن و نور طبیعی و فلورسنت بودند
 شمار گره در، سطح برگ، قطر ساقه، طول ریشه. سانتیمتر ارتفاع گیاهچۀ بیشتری نسبت به شرایط رشد نور طبیعی داشت1/5 نور فلورسنت
 میزان افزایش سطح برگ در. شمار شاخه در بوته و وزن تر گیاهچه در هر دو رقم مورد بررسی در نور طبیعی بیشتر از نور فلورسنت بود،بوته
 درصد و وزن تر گیاهچه22/5  و2/2  شمار گره در بوته، درصد6  و23 نور طبیعی نسبت به نور فلورسنت در رقم آگریا و ساواالن به ترتیب
 گیاهان، شمار و وزن ریزغده در بوته، از نظر سطح برگ. فاصلۀ میانگرهها در نور فلورسنت بیشتر از نور طبیعی بود. درصد بود17/2  و18/9
 درمجموع با توجه به تولید گیاهچه با ویژگیهای ریختشناختی مناسب.رشد یافته در شرایط نور طبیعی نسبت به فلورسنت برتری نشان دادند
 میتوان با استفاده از نور طبیعی با میانگین شدت،در نور طبیعی و تولید باالتر ریزغده در گیاهان رشد یافته در شرایط نور طبیعی و فلورسنت
. لوکس برای رشد گیاهچهها در مرحلۀ درونشیشه از هزینههای تولید ریزغدههای سیبزمینی صرفهجویی کرد4598 نور
. کشت بافت، ساواالن، آگریا:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Providing light source for plantlet growth in potato tissue culture is expensive. So, an experiment was conducted in
factorial arrangement based on completely randomized block design with nine replications under in vitro and four
replications in greenhouse conditions to study plantlet production under natural light and comparing the
morphological traits of these plantlets with the ones grown under fluorescent light conditions. Treatments consisted
of two potato cultivars of Agria and Savalan and natural and fluorescent light. Results indicated that Savalan plantlets
height was almost the same in both light conditions while a higher plantlet height was found in fluorescent light
conditions in Agria. Root length, stem diameter, leaf area, number of nodes per plantlet, number of branches per
plantlet and plantlet fresh weight was higher in natural light compared to fluorescent in both cultivars. An increase of
23 and 6 percent in leaf area, 2.2 and 22.5 percent in node number per plantlet and 18.9 and 17.2 percent in fresh
weight was found in natural light compared to fluorescent light in Agria and Savalan, respectively. Longer internodes
were observed in fluorescent light. Generally, according to the suitable morphological traits of plantlets grown under
natural light and higher minituber production of these plants in greenhouse, reduction in minituber production costs
could be achieved by using natural instead of fluorescent light in in vitro conditions.
Keywords: Agria, savalan, tissue culture.
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مقدمه
سیبزمینی ) (Solanum tuberosum L.یکی از
مهم ترین گیاهان زراعی است که از نظر تولید پس از
گندم ،برنج و ذرت در جایگاه چهارم در جهان قرار
دارد ( .(Namugga et al., 2014این گیاه در معرض
بیماریهای مختلف قرار داشته که سبب کاهش شدید
عملکرد محصول در مناطق آلوده به این عاملها
میشود ( .)Zobayed et al., 2001ازآنجاییکه
سیبزمینی به روش غیرجنسی افزونش میشود،
عاملهای بیماریزا از نسلی به نسل دیگر منتقل شده
و طی چند سال کشت متوالی ،درصد آلودگی افزایش
و عملکرد بهشدت کاهش مییابد ( Zinati Fakhrabad
 .)& Nsrolahnejad, 2013لذا یکی از عاملهای مهم
محدودکنندة تولید سیبزمینی در کشورهای
درحالتوسعه و از جمله ایران کمبود غدههای بذری با
کیفیت است ( & Otroshy, 2006; Prakash
 .)Karihaloo, 2007به همین دلیل امروزه استفاده از
روش کشت بافت برای افزونش گیاهان زراعی ،باغی و
 ...گسترش زیادی پیدا کرده است .کاربرد این روش،
افزونش سریعتر و تولید مواد بدون بیماری ،افزایش
محصول و کاهش کاربرد سمها و مواد شیمیایی دیگر
( )El-Sawy et al., 2007را امکانپذیر میسازد.
بنابراین کشت درون شیشه سودمندیهای اقتصادی
کالنی به همراه دارد .با این وجود هزینههای کشت
بافت و تولید گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی باالست.
برای افزایش بازده در کشت بافت ،شرایط محیط
مانند نور ،دما و محیط کشت ()Baque et al., 2011
اهمیت ویژهای دارد .استفاده از المپهای فلورسنت از
رایجترین منابع تأمین نور مصنوعی برای ریز ازدیادی
است .باوجوداین ،بخش عمدة هزینههای غیر کارگری
( 65درصد هزینۀ نیروی الکتریسیته) در آزمایشگاههای
کشت بافت را شامل میشود ( Dooley, 1991; Debergh
 .)& Read, 1991به همین دلیل ،پژوهشگران و
واحدهای کشتبافت تجاری به دنبال منبع نور
جایگزین با کارایی بیشتر برای این مهم هستند .برخی
از محققان از دیودهای ساطعکنندة نور ( )LEDبه
دلیل مصرف جریان کمتر ،اندازة کوچکتر ،طولموج
اختصاصی ،ساختار محکمتر و طول عمر بیشتر بهجای

المپهای فلورسنت استفاده کردهاند (

Fang & Jao,

;.2000; Nhut et al., 2002; Rocha et al., 2013
 .)2015; Yano & Fujiwara, 2012بهرغم کاهش
مصرف نیروی الکتریسیته با استفاده از  ،LEDهزینۀ
اولیۀ تهیۀ این منابع نور زیاد بوده و میزان قابلتوجهی
انرژی نیز مصرف میکنند.
افزونش گیاهان بر پایۀ فناوری کشت بافت و در پی
آن رشد در شرایط آزمایشگاهی یک فرایند همراه با
صرف انرژی و نیروی کار است .حتی در کشورهای
درحالتوسعه که نیروی کار هزینۀ کمتری دارد افزایش
کارایی تولید وابسته به کاهش هزینهها است
( .)Ahloowalia et al., 2002یکی از روشهای جایگزین
در تأمین نور مورد نیاز گیاهچههای کشت بافتی ،استفاده
از نور طبیعی است .میزان شدت نور مورد استفاده در
اتاقک رشد برای بیشتر گیاهان  2000لوکس المپهای
فلورسنت با دمای  25±3درجۀ سلسیوس است .نور
طبیعی نسبت به المپهای فلورسنت متفاوت بوده و
شدت نور مستقیم خورشید از  500تا  130000لوکس
متغیر است .بنابراین ،درصورتیکه بتوان از استفاده از نور
طبیعی در تولید گیاهچههای کشت بافتی استفاده کرد،
میزان هزینههای تولید بهطور فراوانی کاهش مییابد
(.)Yano & Fujiwara, 2012
بسیاری از گیاهان کشت بافتی میتوانند دامنۀ
گستردهای از نوسانهای دمایی را تحمل کرده و
سازگاری مناسبی به شرایط مزرعه و حتی دماهایی
باال دارند .گیاهان رشد یافته در شرایط نور محیطی
ساختار محکمتر (خشبیتر) و تحمل بهتری در برابر
نشاکاری در مزرعه دارند (.)Ahloowalia et al., 2002
 (1998) Kodym & Zapata-Ariasامکان استفاده از
نور طبیعی را در ریز ازدیادی موز ( Musa acuminata
’ )cv. ‘Grande Naineرا بررسی و اظهار داشتند که
در گیاهچههایی که در اتاق با نور خورشید با شدت
 570میکرومول بر مترمربع بر ثانیه و دمای 23-30
درجۀ سلسیوس و طول روز  12-16ساعت رشد
یافتند نسبت به گیاهچههای رشد یافته در نور
مصنوعی با شدت نور  65میکرومول بر مترمربع بر
ثانیه و دمای  23-29و طول روز  16ساعت ،شمار
نوشاخههای تولید شده بیشتر بود.
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بر همین پایه و با توجه به تأثیر نور بر رشد و
ریختشناسی گیاهچهها در شرایط درون شیشه
( (Hayashi et al., 1993و تأثیر کیفیت گیاهچههای
تولیدشده در تولید ریزغدههای مناسب (،)Struik, 2007
این بررسی با هدف ارزیابی تأثیر نور فلورسنت و طبیعی
بر ویژگیهای ریختشناختی و رشد گیاهچههای
سیبزمینی و رشد و میزان تولید ریزغده در گیاهان
بهدستآمده در شرایط گلخانه و امکان جایگزینی منبع
نور طبیعی بهجای نور مصنوعی برای تولید گیاهچههای
مناسب و نیز کاهش مصرف انرژی انجام گرفت.
مواد و روشها
این بررسی بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
کامل تصادفی با نه تکرار (هر تکرار شامل هشت
گیاهچه) در آزمایشگاه کشت بافت در بهمنماه و چهار
تکرار (هر تکرار شامل چهار گیاهچه) در گلخانۀ
شرکت فناوران بذر یکتا در مشهد به اجرا درآمد.
عاملهای مورد بررسی شامل نور فلورسنت ( 130وات
در مترمربع) با شدت  3000لوکس (در شرایط دمایی
 20 5درجۀ سلسیوس و دورة نوری  16ساعت
روشنایی و هشت ساعت تاریکی) و  50درصد نور
طبیعی (با بهرهگیری از سایبان  50درصد در شرایط
گلخانه) و دو رقم سیبزمینی آگریا و ساواالن بود.
پس از ریز ازدیادی در شرایط آزمایشگاه هر یک از
تیمارها از همان آغاز در محل تعیینشده (تیمار نور
فلورسنت در شرایط آزمایشگاه و تیمار نور طبیعی در
شرایط گلخانه) نگهداری شدند .میزان شدت نور و دما
در محل نگهداری نمونهها در گلخانه در طول زمان
کشت ثبت شد .مواد اولیۀ گیاهی الزم برای این
آزمایش بهصورت گیاهچههای سترون (استریل) درون
شیشهای از پژوهشکدة بیوتکنولوژی منطقۀ مرکزی
کشور -اصفهان تهیه شد .تک گرههای گیاهچههای
سترون دو رقم آگریا و ساواالن در محیط کشت پایه
 )Murashige & Skoog, 1962( MSحاوی  3درصد
ساکارز و  0/7درصد آگار با  pH=5/7افزونش شدند .در
هر ظرف کشت ،هشت گیاهچه کشت شد .گیاهچهها
پس از  30روز نگهداری در شرایط یادشده از محیط
کشت خارج و توسط اسکنر ()Laser Jet M122nf MFP
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با روشنی  300dpiتصویربرداری شدند و سپس ارتفاع
بوته ،طول ریشه ،قطر ساقه ،سطح برگ ،شمار
گیاهچههای غیرطبیعی ،شمار گره در بوته ،شمار
شاخه در بوته و فاصلۀ میان گره با نرمافزار JMVision
 V1.27اندازهگیری شد .درنهایت وزن تر کل بوته
توسط ترازویی با دقت  0/001و درصد مادة خشک در
سه تکرار از گیاهچههای هر تیمار تعیین شد .دیگر
گیاهچههای طبیعی باقیمانده از هر تیمار به گلخانه
منتقل و در جعبههایی با ابعاد  35×35×40سانتیمتر
و در هر جعبه چهار گیاهچه کشت شد .برای تغذیۀ
گیاهچههای سیبزمینی در طول دورة رشد از محلول
غذایی هوگلند ()Hoagland & Arnon, 1950
بهصورت هفتگی و به میزان  1000میلیلیتر به ازای
هر جعبه استفاده شد .اسیدیتۀ محلول توسط
اسیدسولفوریک ( )H2SO4غلیظ و هیدروکسید سدیم
( 0/1 )NaOHموالر در حد  5/6با کمک  pHمتر
تنظیم شد .بر پایۀ دمای ثبتشدة کمینه ،بیشینه و
میانگین دمای گلخانه در طول دورة رشد گیاهچهها در
شرایط درون شیشه به ترتیب سه 36 ،و  24درجۀ
سلسیوس بود (شکل .)1
گیاهان مورد بررسی پس از گذشت سه ماه و در
پایان فصل رشد برداشت و میانگین ارتفاع بوته ،سطح
برگ ،وزن تر و خشک ،شمار و وزن ریزغدهها در پنج
گروه وزنی کمتر از  10-15 ،5-10 ،1-5 ،1و بیش از
 15گرم و نیز کل شمار و وزن ریزغدهها در بوته
اندازهگیری شد.
برای تجزیههای آماری از نرمافزار Minitab 16
استفاده شد .مقایسۀ میانگینها به روش آزمون LSD
انجام گرفت و سطح اطمینان در همۀ تجزیهوتحلیلها
95درصد در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
بررسی تغییرپذیری شدت نور در گلخانه در شرایط درون
شیشه نشان داد ،میزان نور دریافتی گیاهچهها در طول
زمان کشت بهطور میانگین  2100لوکس در  24ساعت
بود ،درحالیکه این میزان برای فلوروسنت  2000لوکس
در  24ساعت بود .افزون بر این بیشینۀ شدت نور در
گلخانه تا  11180لوکس ثبت شد (شکل.)2
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شکل  .1تغییرپذیری دمای گلخانه در طول زمان رشد گیاهچههای سیبزمینی در شرایط درون شیشه
Figure 1. Temperature changes in greenhouse during potato plantlets growth period in in vitro conditions
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شکل  .2میانگین تغییرپذیری شدت نور (در روز) در طول رشد گیاهچههای سیبزمینی در شرایط درون شیشه در گلخانه
Figure 2. Light intensity changes in greenhouse during potato plantlets growth period under in vitro conditions

مقایسۀ رشدی گیاهچههای سیبزمینی در نور
فلوروسنت و نور طبیعی در شرایط درون شیشه

ارتفاع گیاهچههای سیبزمینی بهعنوان معیاری برای
انتقال به گلخانه در تولید ریزغده مطرح بوده و
گیاهچههایی با ارتفاع کموزیاد مناسب انتقال به
گلخانه نیستند .ارتفاع گیاهچه در رقم ساواالن نسبت
به آگریا و در نور فلورسنت بیشتر از نور طبیعی بود
(( )P≥0/05جدولهای  1و  .)2همچنین بررسی تأثیر
نورهای فلورسنت و طبیعی بر ارتفاع گیاهچۀ دو رقم
سیبزمینی نشان داد ،ارتفاع گیاهچۀ رقم ساواالن در
هر دو شرایط نوری یکسان و در مقابل رقم آگریا در
شرایط نور فلورسنت  1/5سانتیمتر ارتفاع گیاهچۀ
بیشتری نسبت به شرایط رشد در نور طبیعی داشت
(جدول  .)3حسگرهای گیرندة گیافامی (فیتوکرومی)
نور قرمز و قرمز دور بهعنوان کنترلکنندههای رشد

طولی ساقه شناخته شدهاند .پاسخ طول ساقه به
نسبت گیافام قرمز دور به گیافام کل خطی است ،با
افزایش نسبت گیافام قرمز دور به گیافام کل میزان
توسعۀ ساقه کاهش مییابد (.)Runkle & Heins, 2001
در بررسی واکنش فیزیولوژیکی گیاهچههای خیار
( )Cucumis sativusدر شرایط نوری مختلف مشاهده
شد که ارتفاع گیاهچهها با افزایش شدت نور کاهش
یافت (.)Hernandez & Kubota, 2016
طول ریشه در هر دو رقم مورد بررسی در شرایط
نور طبیعی بیش از نور فلورسنت بود و رقم ساواالن
نسبت به آگریا طول ریشۀ بیشتری داشت ()P≥0/05
(جدول  .)2افزایش طول ریشه در شرایط نور طبیعی
نسبت به نور فلورسانت در رقم آگریا  5/8و در رقم
ساواالن  13/8درصد بود (جدول  .)3نقش ریشه در
استقرار گیاهچههای تولیدی از کشت بافت تا حدی
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است که موفقیت یا عدم ادامه رشد گیاهچه به آن
وابسته است ) .(Dole & Hamrick, 2006افزونش
موفق و اقتصادی در تولید گیاهچۀ گیاهان علفی
نیازمند ریشهدهی سریع و یکنواخت است .گیاهچه
برای موفقیت در فرایند زمان حملونقل و دورة گذر از
شرایط تولید (خزانه یا آزمایشگاه) به شرایط طبیعی
(مزرعه یا گلخانه) باید ریشههای متراکم ،متعادل،
کامل و زیستتودة زیاد داشته باشد ( & Dole
 .)Hamrick, 2006بررسی تأثیر شدت نور بر تولید
ریشه در گیاه اطلسی ( Petunia hybrida hort.
 )Vilm.-Andrنشان داد ،با افزایش شدت نور از  1/2تا
 8/4مول بر مترمربع در روز ،وزن خشک ریشه افزایش
یافت ( .)Lopez & Runkle, 2008نتایج بررسی
ریزنمونههای ( Hibiscus syriacus L., Viburnum
.bodnantense Stearn, Weigela ﬂorida (Bunge) A.
 )DCنشان داد ،افزایش شدت نور روی ریشههای تازه
رویش کرده تأثیر منفی دارد ( Grange & Loach,
 .)1985پیشنهادشده برای جلوگیری از کاهش آغازین
ریشهدهی در مرحلههای اولیۀ افزونش ،ریز نمونهها در
شدت نوری بین  2/5تا  3/3مول بر مترمربع در روز برای
جلوگیری از کاهش آب و پتانسیل اسمزی نگهداری
شوند .پس از آغازش ریشه شدت نور به خاطر نیاز بیشتر
رشد به نور ،میبایست افزایش یابد ( Grange & Loach,
 .)1985گیاهان رشدیافته در شرایط نور مصنوعی با شدت
کم ،ذخایر و شبکۀ ریشهای ضعیفی دارند .در زمان انتقال
گیاهچه به خاک ،ریشههای تشکیلشده در شرایط درون
شیشه مجبور به تنظیم خود با اسیدیتۀ متغیر محلول
خاک هستند .بهطورمعمول کارکرد ریشههای
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تشکیلشده در شرایط درون شیشه در محیط خاک
متوقفشده و تشکیل ریشههای جدید آغاز میشود که
کارکردهای اصلی ریشه در خاک را انجام میدهند .اگر
ریشههای جدید ظاهر نشوند گیاه از بین خواهد رفت.
یک روش برای از بین بردن این تأثیر منفی کشت درون
شیشه در شرایط نور طبیعی است ( Ahloowalia et al.,
 .)2002به نظر میرسد در این بررسی رشد بیشتر ریشۀ
گیاهچههای سیبزمینی در شرایط نور طبیعی در هر دو
رقم به علت شدت بیشتر نور در این شرایط نسبت به نور
فلورسنت بوده است.
وجود ساقههایی با قطر مناسب میتواند احتمال
صدمه به گیاهچههای سیبزمینی در زمان انتقال به
بستر کشت در گلخانه را کاهش دهد .رقم ساواالن
نسبت به رقم آگریا قطر ساقۀ بیشتری داشت که این
اختالف از نظر آماری نیز معنیدار بود ()P≤0/05
(جدول  .)2قطر ساقه در هر دو رقم در شرایط نور
طبیعی بیشتر از نور فلورسنت بود؛ این میزان افزایش
در رقم آگریا و ساواالن به ترتیب  3/5و  2/7درصد بود
اما این تفاوت معنیدار نبود (جدول  .)3گیاهان کشت
بافتی سازگارشده با نور کم بهطورمعمول نازک و
شکننده شده و ممکن است شیشهای شوند که منجر
به بقاء ضعیف آنها در شرایط طبیعی میشود .ساقۀ
نازک و شکننده ،مهمترین آسیب را به گیاهان در
فرایند سازگاری وارد کرده و موجب تأخیر در استقرار
گیاه در شرایط طبیعی میشود ( Ahloowalia et al.,
 .)2002افزایش قطر ساقۀ گیاهچه در شرایط نور
طبیعی نسبت به نور فلورسنت ،بقای گیاهچهها را در
فرایند انتقال و سازگاری افزایش خواهد داد.

جدول  .1تجزیۀ واریانس (سطح احتمال) صفات مورد بررسی گیاهچههای سیبزمینی در شرایط درون شیشه
Table 1. Analysis of variance of studied characteristics in potato plantlets under in vitro conditions
CV
17.17
11.16
5.74
19.03
19.43
13.01
16.87
18.61
20.22
20.56

Error
32

Cultivar × Light
1
*0.013
0.200ns
0.954ns
0.670ns
0.408ns
0.071ns
0.543ns
0.868ns
0.400ns
0.629ns

Sources of variance
Cultivar
Light source
1
1
*0.022
*0.013
*
0.015
*0.007
**0.001
*0.011
**
0.001
0.078ns
0.408ns
0.408ns
0.560ns
*0.023
0.178ns
*0.040
0.868ns
**0.001
**0.001
*0.006
0.938ns
0.358ns

df
Plantlet height
Root length
Shoot diameter
Leaf area
Abnormal plantlets
No. of node per plantlet
Internode length
No. of branch per plantlet
Plantlet fresh weight
Dry matter percentage

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنیدار.
*, **, ns: Significant at 1 and 5% levels of probability and non-significant, respectively.
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جدول  .2میانگین ویژگیهای ریختشناختی گیاهچههای رقمهای آگریا و ساواالن سیبزمینی در شرایط درون شیشه تحت تأثیر
منبعهای نور فلورسنت و طبیعی
Table 2. Mean of morphological characteristics of plantlets in Agria and Savalan potato cultivars at in vitro condition
undr fluorescent and natural light
Natural
4.68b
7.53a
1.009a
1.05a
12.5a
5.76a
0.917b
1.37a
0.229a
6.67a

Light sources
Fluorescent
5.44a
6.77b
0.978a
0.94a
9.7a
5.19b
1.048a
1.00b
0.186b
7.38a

Cultivar
Savalan
5.41a
7.49a
1.094a
1.45a
9.7a
5.55a
1.025a
1.18a
0.277a
6.99a

Agria
4.71b
6.81b
0.893b
0.54b
12.5a
5.41a
0.941a
1.19a
0.134b
7.05a

)Plantlet height (cm
)Root length (cm
)Shoot diameter (mm
)Leaf area (cm2
)Abnormal plantlets (%
No. of node per plantlet
)Internode length (cm
No. of Branch per plantlet
)Plantlet fresh weight (gr
Dry matter percentage

میانگینهای دارای حرفهای همسان برای هر صفت در هر تیمار در سطح  0/05اختالف معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter for each row and each treatment are not significantly different in probability level of 0.05%.

وجود سطح برگ مناسب بهعنوان سرمایۀ اولیۀ
گیاهچه برای رشد سریع در مرحلههای آغازین برای
سیبزمینی اهمیت خاصی دارد ،البته باید نسبت به
سازگار کردن گیاهچههای دارای سطح برگ بیشتر برای
انتقال توجه ویژهای کرد .بهطورکلی رقم ساواالن سطح
برگ بیشتری نسبت به آگریا داشت و در هر دو رقم مورد
بررسی ،سطح برگ در شرایط نور طبیعی بیشتر از نور
فلورسنت بود (جدول  .)2میزان افزایش سطح برگ در
نور طبیعی نسبت به نور فلورسنت در رقم آگریا و
ساواالن به ترتیب  23و  6درصد بود اما این تفاوت
معنیدار نبود (جدول .)3گیاهان میتوانند رشد ،نمو و
فیزیولوژی خود را سازگار با شرایط محیطی تغییر دهند.
این توانایی گیاهان نقش کلیدی در تحمل آنها به
تنشهای محیطی و حفظ کارآمد رشد بازی میکند
( .)Walters et al., 2003بررسی تأثیر شدت تشعشع
نوری و کیفیت آن روی گیاه پنیر باد ( Withania
 )Somniferaنتایج بررسیها نشان داد ،با افزایش شدت
تشعشع نوری تا  30میکرومول در مترمربع در ثانیه سطح
برگ روندی افزایشی داشت و افزایش شدت نور بیشتر از
این مقدار سبب کاهش سطح برگ در این گیاه شد .در
میان عاملهای محیطی مؤثر بر فعالیت گیاه ،کیفیت نور
یکی از مهمترین عاملهای تنظیمکنندة رشد گیاه از
طریق گیرندههای نوری فعال است (.)Lee et al., 2007
در این بررسی افزایش سطح برگ با استفاده از نور
طبیعی در شرایط محیط کشت ،نشاندهندة واکنش
مثبت گیاهچههای سیبزمینی به افزایش شدت و
کیفیت نور است.

جدول  .3میانگین ویژگیهای ریختشناختی گیاهچههای
رقمهای آگریا و ساواالن سیبزمینی در شرایط درون
شیشه تحت تأثیر منبعهای نور فلورسنت و طبیعی
Table 3. Mean of morphological characteristics of
plantlets in Agria and Savalan potato cultivars at in
vitro conditions undr fluorescent and natural light
Light sources
Fluorescent
Natural
Traits
Agria Savalan Agria Savalan
)Plantlet height (cm
5.48a 5.41a 3.95b 5.41a
)Root length (cm
6.60b 6.93b 7.01ab 8.04a
)Shoot diameter (mm
0.88a 1.08a
a
1.11a
)Leaf area (cm2
0.47a 1.41a 0.61a 1.50a
)Abnormal plantlets (%
9.7a
9.7a
15.3a
9.7a
No. of node per plantlet
5.35ab 5.04b 5.47ab 6.05a
)Internode length (cm
1.03a 1.07a 0.86a 0.98a
No. of Branch per plantlet 1.00b 1.00b 1.38a 1.36a
Plantlet fresh weight (gr) 0.12b 0.25a 0.15b 0.30a
Dry matter percentage
7.22a 7.53a 6.88a 6.45a

میانگینهای دارای حرفهای همسان برای هر صفت در هر تیمار در
سطح  0/05اختالف معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter for each row and each treatment are not
significantly different in probability level of 0.05%.

شمار گیاهچههای غیرطبیعی بین دو رقم مورد
بررسی و نیز شرایط نوری تفاوت معنیداری نشان نداد
(( )P≥0/05جدول  .)1لذا استفاده از نور طبیعی بهجای
نور فلورسنت در ریزازدیادی سیبزمینی افزون بر
صرفهجویی در هزینۀ الکتریسیته و تأسیسات و لوازم آن،
تأثیر منفی بر شمار گیاهچههای تولیدی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه افزونش گیاهچههای سیبزمینی در
شرایط درون شیشه بهصورت کشت گره است ،وجود
شمار بیشتر گره در هر گیاهچه ضریب افزونش آن را در
شرایط کشت بافت باال خواهد برد .در این بررسی از نظر
شمار گره در گیاهچه اختالف معنیداری بین رقم آگریا و
ساواالن مشاهده نشد ()P≥0/05؛ اما بررسی نتایج شرایط
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نوری نشان داد ،شمار گره در گیاهچه در نور طبیعی
بیشتر از نور فلورسنت بود و اختالف معنیداری با هم
داشتند (جدول  .)1میزان افزایش شمار گره در گیاهچه
در شرایط نور طبیعی نسبت به نور فلورسنت در رقم
آگریا و ساواالن بهترتیب  2/2و  22/5درصد بود
(جدول.)3
فاصلۀ میانگرهها تابع ارتفاع بوته و شمار گره در
بوته است .در شرایط کشت بافت ،وجود فاصلۀ میان
گره مناسب میتواند درصد برشهای درست و
گیاهچههای طبیعی را افزایش دهد .در این آزمایش
فاصلۀ میانگرهها تحت تأثیر رقم قرار نگرفت ،اما در
مقابل فاصلۀ میانگرهها در نور فلورسنت بیشتر از نور
طبیعی بود (جدول  .)2بررسی رابطۀ بین شمار گره در
گیاهچه با ارتفاع گیاهچه در شرایط نوری متفاوت
نشان داد که در نور فلورسنت ارتفاع گیاهچه افزایش و
شمار گره در گیاهچه کاهش یافت و در شرایط نور
طبیعی عکس این روند رخ داد .این امر بدین معناست
که فاصلۀ میان گره در گیاهچههای رشدیافته تحت
تأثیر نور طبیعی کاهش مییابد .بنابراین در کشت
بافت گیاهان در شرایط نور طبیعی باید به این نکته
توجه کرد ،میزان شدت نور بایستی به حدی باشد که
فاصلۀ میانگرهها بیشتر از حد طبیعی کاهش پیدا
نکند .راهکار دیگر استفاده از نور فلورسنت برای
پرآوری و استفاده از نور طبیعی برای گیاهچههای
انتقالی به محیط در شرایط کشت بافت است.
شمار شاخه بهعنوان یک عامل منفی در ریز
ازدیادی سیبزمینی مطرح است .در شرایط نور
طبیعی شمار شاخه در گیاهچه افزایش معنیداری
پیدا کرد (( )P≤0/05جدول  1و  .)2باوجوداین ،میزان
افزایش شمار شاخه در بوته در هر دو رقم در شرایط
نور طبیعی همسان بود (جدول.)3
افزونش پنبه ( )Gossypium herbaceumدر
شرایط درون شیشه نشان داد ،با افزایش شدت نور،
شمار شاخه در بوته افزایش مییابد ( Gupta et al.,
 .)1997درحالیکه در تمشک ()Rubus caesius L.
افزایش شدت نور تأثیری بر اندامزایی این گیاه نداشت
( .)Fiola et al., 1990در این بررسی افزایش شمار
شاخه در گیاهچه در شرایط نور طبیعی نسبت به نور
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فلورسنت مشاهده شد که ویژگی مناسبی برای پرآوری
این گیاه در شرایط کشت بافت نیست .باوجوداینکه نور
فلورسنت برای شرایط درون شیشه استفادة گستردهای
دارد ،صرفۀ اقتصادی آن پایین است.
وزن تر گیاهچه در رقم ساواالن بیش از رقم آگریا
بود .همچنین در شرایط نور طبیعی نسبت به نور
فلورسنت ،وزن تر گیاهچه افزایش یافت (جدول )2؛
میزان افزایش این صفت در نور طبیعی نسبت به
فلورسنت در رقم آگریا و ساواالن به ترتیب  18/9و
 17/2درصد بود (جدول  .)3درصد مادة خشک
گیاهچه تحت تأثیر هیچیک از تیمارهای آزمایش قرار
نگرفت (( )P≥0/05جدول .)2
میزان تولید زیستتوده در گیاهان تحت تأثیر
فعالیت نورساختی (فتوسنتزی) قرار دارد
( .)Golovatskaya  Karnachuk, 2015نورساخت
یک فرایند وابسته به انرژی نورانی است که با تغییر
شدت و کیفیت نور نوسان پیدا میکند ( Batista et
 .)al., 2016همچنین غلظت رنگدانههای نورساختی
در شدت نور باال افزایش مییابد ( Alvarenga et al.,
 .)2015نتایج بررسیهای پیشین گویای واکنشهای
متفاوت گیاهان در شرایط درون شیشه به منبعها و
شدت نورهای مختلف است ( ;Alvarenga et al., 2015
 .)Batista et al. 2016; Lopez  Runkle, 2008در
رقمهای مختلف اطلسی واکنش گیاهان بهشدت نور
متفاوت بود .در برخی رقمها افزایش شدت نور موجب
افزایش زیستتوده و در شماری رقمها تغییری در
میزان تولید زیستتوده مشاهده نشد ( Lopez 
 .)Runkle, 2008در بومادران ()Achillea millefolium
افزایش شدت نور تا  27میکرومول در مترمربع در
ثانیه سبب افزایش تولید مادة خشک شد و افزایش
شدت نور به بیش از این مقدار به دلیل جلوگیری
نوری ،کاهش کارایی سامانۀ نورساختی و کاهش تولید
مادة خشک را به دنبال داشت ( Alvarenga et al.,
 .)2015در این بررسی در شرایط نور طبیعی میزان
مادة تر در هر دو رقم افزایش یافت اما مادة خشک
تولیدی در هر دو شرایط تفاوتی با یکدیگر نداشت .به
نظر میرسد در شرایط نور طبیعی به دلیل شدت
باالتر نور ،میزان ترکیبهای تنظیمکنندة اسمزی در
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گیاه افزایشیافته و گیاهچهها آب بیشتری جذب کردهاند
که موجب تفاوت آنها در میزان مادة تر تولیدی شده
است .از سوی دیگر با توجه به ساختار سه کربنۀ سامانۀ
نورساختی گیاه سیبزمینی و پایین بودن نقطۀ اشباع
نوری در این گیاه ،احتمال دارد شدت باالی نور به دلیل
جلوگیری نوری تأثیر معنیداری در میزان تولید
زیستتوده نداشته باشد.
مقایسۀ رشد و تولید ریزغده در گیاهچههای
سیبزمینی رشد کرده در نور فلوروسنت و طبیعی در
شرایط گلخانه

ارتفاع بوتۀ سیبزمینی در زمان برداشت در بین دو
رقم مورد بررسی تفاوت معنیداری نشان داد
(( )P≤0/05جدول  ،)4بهطوریکه ارتفاع بوته در رقم
آگریا نسبت به ساواالن حدود  62درصد بیشتر بود؛
ولی بین منبعهای نوری از نظر میانگین این صفت
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)5
سطح برگ بوته در رقم آگریا نسبت به ساواالن
بیش از دو برابر بود و تفاوت مشاهده شده نیز به لحاظ
آماری معنیدار بود (( )P≥0/05جدول  .)4از نظر تأثیر
منبع نوری بر سطح برگ نیز همانگونه که از جدول
 5مشاهده میشود ،شرایط نور طبیعی سبب شد تا
میانگین سطح برگ در بوته حدود  11/5درصد
افزایش یابد که البته این افزایش از نظر آماری
معنیدار نبود (.)P≤0/05

وزن تر بوته در رقم آگریا  1/9برابر بیش از رقم
ساواالن بود ولی از نظر وزن خشک بوته اختالف
آماری معنیداری بین دو رقم مشاهده نشد .همچنین
وزن تر و خشک بوته در بین منبعهای نوری به لحاظ
آماری تفاوت معنیداری نشان ندادند (جدول .)5
تفاوت شمار ریزغدهها در بوته در بین تیمارهای
مورد بررسی به لحاظ آماری معنیدار بود ()P≥0/05
(جدول)6؛ بهطوریکه رقم ساواالن نسبت به آگریا و
گیاهان رشد یافته در شرایط نور طبیعی نسبت به
فلورسنت به ترتیب  39/9و  30/6درصد ریزغدههای
بیشتری تولید کردند (جدول  .)7در بررسی Asadi
( )2016نیز درزمینۀ تأثیر منبعهای مختلف نوری بر
ویژگیهای رشدی و تولید رقمهای آگریا و فونتانۀ
سیبزمینی مشاهده شد که گیاهان رشد یافته در
شرایط نوری طبیعی و پس از آن طیف نور قرمز از
بیشترین و گیاهان رشد یافته در نور فلورسنت
کمترین شمار ریزغدهها را داشتند.
از نظر وزن ریزغده در بوته نیز رقم ساواالن نسبت
به آگریا برتری نشان داد و وزن ریزغدة تولیدی در رقم
ساواالن  48درصد بیش از آگریا بود (.)P≥0/05
همچنین استفاده از نور طبیعی در رشد گیاهچهها
سبب شد تا وزن غدههای تولیدی در گیاهان
بهدستآمده نسبت به نور فلورسنت باالتر باشد،
هرچند که اختالف مشاهده شده به لحاظ آماری
معنیدار نشد (جدولهای  8و .)9

جدول  .4تجزیۀ واریانس (سطح احتمال) صفات ریختشناختی رقمهای مورد بررسی سیبزمینی در زمان برداشت
Table 4. Analysis of variance of studied criteria in potato cultivars at harvest time
Plant dry weight
0.313 ns
0.602 ns
0.161 ns

Plant fresh weight
*0.016
0.808 ns
0.150 ns

13.85

19.90

Leaf area
0.059ns
0.755 ns
0.149 ns

Plant hight
**0.001
0.726ns
0.538 ns

18.47

17.72

df
1
1
1
12

Sources of variance
Cultivar
Light source
Cultivar × Light
Error
CV

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنیدار.
*, **, ns: Significant at 1 and 5% levels of probability and non-significant, respectively.

جدول  .5میانگین صفات ارتفاع بوته ،سطح برگ ،وزن تر و وزن خشک بوته رقمهای مورد بررسی سیبزمینی در زمان برداشت
Table 5. Means of plant height, leaf area, fresh and dry weight of potato cultivars at harvest time
)Plant dry weight (g
2.53a
2.16a
2.44a
2.25a

)Plant fresh weight (g
22.4a
11.7b
17.5a
16.6a

)Leaf area (cm2
353.9a
168.3a
275.3a
246.9a

)Plant hight (cm
54.9a
33.8b
43.6a
45.0a

Treatments
Agria
Cultivar
Savalan
Natural
Light sources
Fluorescent

میانگینهای دارای حرفهای همسان برای هر صفت در هر تیمار در سطح  0/05اختالف معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter for each row and each treatment are not significantly different in probability level of 0.05%.
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 تجزیۀ واریانس (سطح احتمال) شمار ریزغدهها در بوته و گروههای وزنی در رقمهای سیبزمینی و شرایط نوری مورد.6 جدول
بررسی در زمان برداشت
Table 6. Analysis of variances (probability level) of number of minitubers per plant and in weight groups in potato
cultivars and light conditions at harvest time
Sources of variance
Cultivar
Light source
Cultivar × Light
Error
CV

df
1
1
1
12

No. of minitubers
per plant
0.014*
0.040*
0.792 ns

< 1g
0.172 ns
0.030*
0.959 ns

15.32

18.82

Number of minitubers in weight groups
1-5 g
5-10g
10-15g
> 15g
0.965 ns
0.145 ns
0.001**
0.139ns
ns
ns
ns
0.074
0.960
1.000
0.207 ns
ns
ns
ns
0.215
0.538
0.772
0.539 ns
17.64

19.71

17.22

18.19

. درصد و غیر معنیدار5  و1  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, **, ns: Significant at 1 and 5% levels of probability and non-significant, respectively.

 میانگین شمار ریزغدهها در بوته و گروههای وزنی در رقمهای سیبزمینی و شرایط نوری مورد بررسی در زمان برداشت.7 جدول
Table 7. Number of minitubers per plant and in weight groups in potato cultivars and light conditions at harvest time
Treatments
Cultivar
Light source

Agria
Savalan
Natural
Fluorescent

No. of minitubers
per plant
3.93b
5.50a
5.34a
4.09b

< 1g
1.00a
0.71a
1.10a
0.61b

Number of minitubers in weight groups
1-5 g
5-10g
10-15g
0.98a
0.87a
0.30b
0.99a
1.44a
1.24a
1.21a
1.16a
0.77a
0.75a
1.14a
0.77a

> 15g
0.85a
1.19a
1.16a
0.87a

. درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند5 میانگینهای دارای حرفهای همسان برای هر صفت در هر تیمار در سطح
Means with the same letter for each row and each and treatment are not significantly different in probability level of 0.05%.

 تجزیۀ واریانس (سطح احتمال) وزن ریزغده در بوته و گروههای وزنی در رقمهای سیبزمینی و شرایط نوری مورد.8 جدول
بررسی در زمان برداشت
Table 8. Analysis of variances (probability level) of weight of minitubers per plant and in weight groups in potato
cultivars and light conditions at harvest time
Source of
Variances
Cultivar
Light source
Cultivar × Light
Error
CV

df
1
1
1
12

Minituber weight
per plant
0.011*
0.571 ns
0.851 ns

< 1g
0.362 ns
0.099 ns
0.899 ns

20.32

17.82

Weight of minitubers in weight groups
1-5 g
5-10g
10-15g
0.616 ns
0.199 ns
0.001**
0.287 ns
0.980 ns
0.916 ns
0.101 ns
0.521 ns
0.729 ns
16.06

18.36

17.46

> 15g
0.811 ns
0.744 ns
0.712 ns
18.44

. درصد و غیر معنیدار5  و1  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, **, ns: Significant at 1 and 5% levels of probability and non-significant, respectively.

 میانگین وزن ریزغدهها در بوته و گروههای وزنی در رقمهای مورد بررسی سیبزمینی در زمان برداشت.9 جدول
Table 9. Weight of minitubers per plant and in weight groups in potato cultivars and light conditions at harvest time
Treatments
Cultivar
Light source

Agria
Savalan
Natural
Fluorescent

Minituber weight
per plant
36.10b
53.47a
46.47a
43.10a

< 1g
0.47a
0.37a
0.5 a
0.32a

Weight of minitubers in weight groups
1-5 g
5-10g
10-15g
2.50a
6.68a
3.39b
2.82 a
10.38a
15.24a
3.01a
8.57a
9.42a
2.31a
8.50a
9.20a

> 15g
23.11a
24.72a
25.01a
22.81a

. درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند5 میانگینهای دارای حرفهای همسان برای هر صفت در هر تیمار در سطح
Means with the same letter for each row and each and treatment are not significantly different in probability level of 0.05%.

شمار ریزغدهها در بوته در گیاهان رشدیافته در
شرایط نور طبیعی و فلورسنت در عمده گروههای وزنی
در نور طبیعی بیش از فلورسنت بود که البته تفاوت
 گرم معنیدار1 مشاهده شده تنها در گروه وزنی کمتر از
 تفاوت وزن ریزغدهها در گروههای وزنی.)7 بود (جدول
در بین گیاهان رشد یافته در شرایط نوری مختلف به

، مشاهده میشود9  و7 همانگونه که از جدولهای
 گرم در1 شمار و وزن ریزغدهها در گروه وزنی کمتر از
5 رقم آگریا و شمار ریزغدهها در گروههای وزنی بیش از
 بیشترین تفاوت مشاهده.گرم در رقم ساواالن بیشتر بود
 گرم بود که به لحاظ10-15 شده مربوط به گروه وزنی
.)P≥0/05( آماری نیز معنیدار بود

 بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچههای سیبزمینی:نباتی و همکاران

کاهش نوسانها و مشکالت مدیریتی نیز توصیه
 به دلیل وجود شدت نور باال در، بااینحال.میشود
 محافظت،بیشتر نقاط ایران در بیشتر فصلها
گیاهچهها از نور مستقیم با استفاده از انواع سایبانها
.با توجه بهشدت نور میبایست مدنظر قرار گیرد
درمجموع با توجه به نبود مصرف انرژی الکتریسیته در
تیمار نور طبیعی و تولید گیاهچههایی که در بسیاری
از ویژگیهای ریختشناختی برتر از گیاهچههای
رشد یافته در شرایط نور فلورسنت بودند و نیز با توجه
به نتایج بهدستآمده از بررسی گلخانهای و بیشتر
،بودن شمار ریزغدهها در تیمار نور طبیعی
تولید گیاهچه سیبزمینی در شرایط نور طبیعی با
) میتواند در2  لوکس (شکل4598 میانگین شدت نور
کاهش هزینههای تولید ریزغدههای سیبزمینی مؤثر
.باشد
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 در بررسی.)8لحاظ آماری معنیدار نشد (جدول
 گرم در10  تا0/1  ارزیابی شمار غدههای با وزن،)2016(
 نور محیط و المپ،طیفهای مختلف نوری نشان داد
 به ترتیب بیشترین و کمترین شمار غده را،فلورسنت
 در مقابل بیشترین شمار غده در گروههای.تولید کردند
 گرم مربوط به گیاهان رشد یافته در نور10 وزنی بیش از
 به همراه نور سفید و ترکیب طیف آبی و قرمز،فلورسنت
 و کمترین شمار غده مربوط به تیمار نور1:3 به نسبت
.محیط بود
Asadi

نتیجهگیری

ریز ازدیادی گیاهان در شرایط محیطی نهتنها ارزانتر
 بلکه سازگارتر با محیطزیست،از روشهای رایج است
 افزون بر مقرون بهصرفه بودن نور محیط.نیز است
 استفاده از انرژی طبیعی به دلیل،برای ریز ازدیادی
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