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 4 ،3 ،2 ،1و  .5دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1332/12/15 :تاریخ تصویب)1333/3/23 :


چکیده
بهمنظور بررسی صفات مربوط به ریزغدهزایی درون شیشهای در سیبزمینی رقم آگریا در واکنش
به استفاده از دو آنتیژیبرلین تریازولی ،پاکلوبوترازول و یونیکونازول ،دو آزمایش جداگانه ،هر
یک در پنج تیمار  0/32 ،0/11 ،0/00 ،0و  0/14میلیگرم بر لیتر ماده و با چهار تکرار و در قالب طرح
غدهزایی ،طول و قطر ریز
کامل تصادفی به اجرا درآمد .در این دو آزمایش صفات درصد ریز 
غدهها ،وزن تر ریزغدهها و شاخساره ،طول جوانههای رشدیافته روی ریزغده ،طول میانگره،
شمار گره و برگ بررسی شدند .درصد ریزغدهزایی ،طول ،قطر و وزن تر ریزغدهها با افزایش
میزان تریازول مصرفی افزایش پیدا کرد .طول جوانههای رشدیافته روی ریزغده با افزایش میزان
تریازولها کاهش یافت که ناشی از کاهش چشمگیر طول میانگره است .شمار گرهها و برگها نیز
با افزایش غلظت آنتی ژیبرلین افزایش پیدا کرد .در شاخصهای مربوط به ریزغدهزایی گیاهان
تیمارشده با پاکلوبوترازول و یونیکونازول ،عملکرد بهتری نسبت به گیاهان شاهد داشتند که این
امر میتواند نشاندهندۀ مؤثر بودن این مواد در ریزغدهزایی باشد .با توجه به یافتههای اخیر به نظر
میرسد استفاده از پاکلوبوترازول و یونیکونازول در افزایش ریزغدهزایی و اندازۀ ریزغدهها و
کاهش رشد رویشی شاخساره در سیبزمینی رقم آگریا مؤثر باشد.
واژههایکلیدی :آنتیژیبرلین ،تریازول ،رشد رویشی ،طول میانگره ،عملکرد.

مقدمه 
سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.یکی از
مهمترین گیاهان خانوادة  Solanaceaeاست .افزایش

رویشی این محصول باعث انتقال و شیوع آلودگیهای
نظامیافتة (سیستمیک) ویروسی میشود .ویروسهای
چندی در سیبزمینی گزارش شده است که باعث
کاهش عملکرد غده میشوند .کاهش عملکرد بیش از
 41درصد نیز توسط برخی ویروسها گزارش شده
است .مؤثرترین راه برای مبارزه با بیماریهای
ویروسی ،حذف ویروسها با استفاده از روشهای
* تلفن23575224493 :

مختلف و در نهایت تولید ریزغدههای بدون ویروس
یزغده به یکی از روشهای افزایش
است .امروزه تولید ر 
سریع در میزان تولید غدههای خوراکی و افزایش
غدههای بذری و در نتیجه مبادلة ذخایر توارثی
براین الزم است تا
نا 
تبدیلشده است ،ب 

(ژرمپالسم)
یزغدهها را با استفاده از عاملهای
فراوانی و اندازة ر 
مختلف بهینه کرد .مهمترین عاملهای مؤثر در تولید
ریزغده شامل ژنوتیپ ( ،)Nistor et al., 2010نوع ریز

نمونه ( ،)Dobránszki et al., 2008دورة نوری یا
فتوپریود (،)Paiva Neto & Campos Otoni, 2003
E-mail: fzaare@gmail.com
1. Microtuber
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نوع منبع کربن (
 ،)2003تنظیمکنندههای رشد (،)Sarkar et al., 2006
ترکیبهای آنتی ژیبرلین،)Sharma et al., 2004( 5
تغذیة نیتروژنی و سن فیزیولوژیک غدة مادری (در
صورت استفاده به عنوان ریز نمونه) ( Sharma et al.,
 )2004است.
بهطورکلی ترکیبهایی که به شکلی شدید رشد
رویشی را متوقف میکنند ،باعث تحریک غدهزایی
میشوند .بازدارندههای رشد بهطورمعمول باعث کاهش
محتوای ژیبرلین درونی میشوند که بهعبارتدیگر
آغازش غده را به شکلی قوی تحریک میکنند
( .)Simko, 1994بنابراین میتوان از بسیاری از
بازدارندههای رشد برای بررسی غدهزایی درون
شیشهای استفاده کرد .از این ترکیبها میتوان به
آبسزیک اسید ( ،)ABAکلروکولین کلرید)CCC(2
( ،)Houqe, 2010مالئیک هیدرازید ( ،)MHآالر و آمو
 5154اشاره کرد.
تریازولها از مهمترین ترکیبهای بازدارندة
ژیبرلین به شمار میآیند .در واقع تریازولها از
مهمترین گروه از ترکیبهای نظامیافته (سیستماتیک)
اند که برای کنترل بیماریهای قارچی گسترش
یافتهاند که افزون بر این ویژگی ،تنظیمکنندگی رشد

گیاهی نیز دارند .تریازولها از فعالترین بازدارندههای
رشد به شمار میآیند که از رشد طولی گیاه جلوگیری
مهمترین پاسخ گیاه در برابر این ترکیبها
میکنند و 
کاهش رشد میانگره و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه
تریازولها به دلیل ایجاد

است .تأثیر تنظیمکنندة رشد
تغییر در تعادل هورمونی (،)Fletcher et al., 2000
میزان نورساخت (فتوسنتز) ( Panneerselvam et al.,
 )1997و فعالیتهای آنزیمی ( Muthukumarasamy
Paiva Neto & Campos Otoni,

 )& Panneerselvam, 1997گزارش شده است.
همچنین با توجه به نقش تریازولها در رویارویی با
تنش ،به نظر میرسد که این امر باعث تسریع بلوغ و
غدهزایی در سیبزمینی شود .ویژگی تنظیمکنندة

تریازولها بهواسطة تداخل آنها در مسیر ایزوپرنوئید و
تغییر دادن تعادل هورمونهای گیاهی صورت میگیرد
1. Anti-gibberellin
2. Chlorocholine chloride

( .)Fletcher et al., 2000سازوکار عمومی تریازولها
جلوگیری از زیست ساخت (بیوسنتز) ژیبرلین و
استرولهاست .تریازولها با دخالت در سه مرحلة اول

مسیر اکسیداسیون انت کورن از تبدیل انت کورنول به
انت کورنوئیک اسید و ترکیبهای اکسیدشدة بعدی
جلوگیری کرده و بازدارندة تولید ژیبرلیک اسید
میشوند .در گیاهان تیمارشده با ترکیبهای تریازولی،

یبرلینها یافت میشود ،این امر از

غلظت کمتری از ژ
نقش بازدارندة تریازولها در ساخت (سنتز) ژیبرلین
حمایت میکند ،همچنین خاصیت هورمونی و حفاظت
از تنش این ترکیبها با به کار بردن ژیبرلین از دست
میرود که شاهد دیگری بر این مسئله است .تریازولها
ضمن جلوگیری از رشد ساقه در بسیاری از گیاهان
باعث افزایش تیرگی رنگ سبز ،افزایش ضخامت برگ،
کاهش سطح برگ ،تأخیر در پیری برگ و کاهش
یشوند .اگرچه میزان سبزینة (کلروفیل) برگ
تنفس م 
نیز در اثر تریازولها افزایش مییابد اما اثر کمی بر
نورساخت دارند و بهطور غیرمستقیم آن را تحت تأثیر
تریازولها میتوان به

قرار میدهند .از مهمترین
پاکلوبوترازول ،یونیکونازول و تریاپنتانول اشاره کرد.
همچنین ویژگیهای تنظیمکنندة رشد تریازولها
بهواسطة توانایی میانجیگری این ترکیبها در برقراری
تعادل بین هورمونهای مهم گیاهی مثل ژیبرلیک
اسید ،آبسزیک اسید و سیتوکینین به دست میآید
(.)Kamountsis et al., 1999
پاکلوبوترازول یک ترکیب تریازولی قارچکش و
بسیار فعال از نظر بیوشیمیایی است که ویژگیهای
تنظیمکنندة رشد گیاهی نیز دارد و بر بیشتر گونههای

گیاهی مؤثر است .این ماده مانند دیگر تریازولها از راه
جلوگیری از زیست ساخت ژیبرلین رشد رویشی را
کاهش میدهد .پاکلوبوترازول با جلوگیری از فعالیت
آنزیم کائورن اکسیداز از ساخت ژیبرلین جلوگیری
میکند .جلوگیری از ساخت ژیبرلین منجر به کاهش
طول میانگره و سطح برگ و کاهش رشد میشود.
یونیکونازول ترکیبی دیگر از این گروه است که
همانند پاکلوبوترازول از راه تأثیر بر میزان ژیبرلین
باعث جلوگیری از رشد طولی ساقه میشود.
یزغده از مراحل اساسی در
با توجه به اینکه تولید ر 

قدیمی گرکرودی و همکاران :بهینهسازی ریزغدهزایی درون شیشهای در سیبزمینی ...

افزایش و استفاده از گیاهچه در فناوری درون
شیشهای به شمار میآید ،الزم است فراوانی و اندازة
ریزغدهها را با استفاده از عاملهای مختلف بهینه کرد.

با توجه به نقش آنتیژیبرلینی که این دو ماده از خود
نشان میدهند و با در نظر گرفتن این امر که
ژیبرلینها نقش بازدارنده از غدهزایی دارند ،به نظر

غدهزایی را
میرسد با استفاده از آنها بتوان میزان ریز 

غدههایی با وزن بیشتر به
افزایش داده و حتی ریز 
دست آورد .در این تحقیق با توجه به فعالیت
آنتیژیبرلینی قوی در پاکلوبوترازول و یونیکونازول،

غدهزایی رقم
نقش این دو تنظیمکنندة رشد در ریز 
آگریا بررسی شد تا میزان تأثیرگذاری هر یک از این
غدهزایی ارزیابی شود.
ترکیبها در ریز 
روشها 

موادو
نمونههای گیاهان

ریزنمونهها از
در این تحقیق 
سیبزمینی رقم آگریا موجود در آزمایشگاه کشت

بافت گیاهی و ریز ازدیادی گروه علوم باغبانی دانشگاه
تبریز تهیه شد .این نمونهها در محیط کشت  MSدر
شرایط دورة نوری شانزده ساعت روشنایی و هشت
ساعت تاریکی با دمای  21±2درجة سلسیوس
نگهداری شدند .در نهایت از شاخسارههای تولیدی
قلمههای تکگره و جانبی برای اعمال
برای تهیة ریز 
غدهزایی استفاده شد.
تیمارهای ریز 

در این تحقیق از محیط کشت  MSاستفاده شد .پس
از تهیة محیط کشت pH ،آن با استفاده از  NaOHو HCl
روی 1/4تنظیم شد .سپس 4گرم آگار برای جامد کردن
محیط کشت ،به آن اضافه شد .سپس پاکلوبوترازول و
یونی کونازول بهصورت جداگانه هر یک در پنج غلظت
( 2/92 ،2/51 ،2/24 ،2و  2/17میلیگرم بر لیتر) به
محیط کشت اضافه شد .پس از حل شدن آگار ،در هر
شیشه  12میلیلیتر محیط کشت ریخته شد و در ادامه با
استفاده از اتوکالو در دمای  525°Cو در فشار 5/2
اتمسفر به مدت  52دقیقه ضدعفونی شد.
نمونههای بدون ویروس موجود در درون شیشهها ،در
محفظة هود المینار از ظرفها بیرون شده و روی کاغذ
صافی که از پیش سترون (استریل) شده ،قرار گرفتند.
آنگاه قلمههای تکگره از آنها تهیه شده و به محیط
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کشت ریزغدهزایی سترون انتقال یافتند .ریز نمونهها در
شرایط تاریکی و در دمای  54±2درجة سلسیوس
نگهداری شدند و هرماه یادداشتبرداری صورت گرفت .در
مرحلة ریز ازدیادی از قلمههای تکگره در هرماه صفات
غدهزایی و رشد شاخساره اندازهگیری شدند.
مربوط به ریز 
این صفات شامل درصد ریزغدهزایی (شمار ریزغدة
تولیدی در واحد آزمایشی بر شمار کل ریز نمونهها) ،وزن
تر ریزغده (میلیگرم) ،طول و قطر ریزغده (میلیمتر)،
طول جوانة رشدیافته روی ریزغده (میلیمتر) ،شمار برگ
و گره و طول میانگره است.
تجزیهوتحلیل دادهها

هر یک از این دو آزمایش بهصورت جداگانه ،در قالب
طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و در هر تکرار با پنج
ریز قلمة تکگره اجرا شد .تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSو مقایسة میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  1درصد انجام شد.
نتایجوبحث 
پس از گردآوری دادهها و بررسی آماری آنها نتایج
شایانتوجهی از کاربرد دو تنظیمکنندة رشد
پاکلوبوترازول و یونی کونازول بهدست آمد (جدولهای
 5و  2به ترتیب مربوط به تجزیة واریانس دادههای
مربوط به صفات ریزغدهزایی و شاخساره در
پاکلوبوترازول و جدولهای  9و  7به ترتیب مربوط به
تجزیة واریانس دادههای مربوط به صفات ریزغدهزایی
و شاخساره در یونیکونازول) .در این بررسی کمترین
میزان غدهزایی (شاخص برداشت) در هر دو ترکیب
پاکلوبوترازول و یونیکونازول ،در شاهد (بدون آنتی
ژیبرلین) مشاهده شد .در تیمار با پاکلوبوترازول
(جدول  )1بیشترین میزان ریزغدهزایی در تیمار با
 2/17میلیگرم بر لیتر پاکلوبوترازول با  39/9درصد
غدهزایی مشاهده شد .بین غلظت  2/17میلیگرم بر
لیتر و غلظتهای  2/51و  2/92میلیگرم بر لیتر
پاکلوبوترازول تفاوت معنیداری مشاهده نشد .افزون
بر این میان شاهد و  2/92میلیگرم بر لیتر
پاکلوبوترازول نیز تفاوت شایانتوجهی مشاهده نشد .در
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تیمار با یونیکونازول (جدول  )1نیز کمترین ریزغدهزایی
در تیمار شاهد و بیشترین ریزغدهزایی در تیمار 2/92
میلیگرم بر لیتر با 522درصد ریزغدهزایی مشاهده شد.
در تیمار پاکلوبوترازول مشاهده شد که با افزایش غلظت
ماده ،میزان ریزغدهزایی نیز افزایش پیدا میکند (روند
افزایشی غدهزایی با افزایش غلظت پاکلوبوترازول) .اما این
روند در تیمار یونیکونازول کمی متفاوت به نظر میرسد.
در این تیمار باالترین میزان غدهزایی را در تیمار 2/92
میلیگرم بر لیتر یونیکونازول با 522درصد غدهزایی
مشاهده شد و دوباره در تیمار پنجم میزان ریزغدهزایی
کاهش پیدا کرد ،اما این تفاوت شایانتوجه نیست.

در هر دو تیمار پاکلوبوترازول و یونیکونازول
کمترین میزان طول و قطر ثبتشده برای ریزغده نیز
مربوط به تیمار شاهد است .بیشترین طول و قطر ریز
غده در تیمار پاکلوبوترازول در تیمار  2/17میلیگرم
بر لیتر مشاهده شد .بین این تیمار و دیگر تیمارهای
حاوی پاکلوبوترازول تفاوت شایانتوجهی مشاهده نشد.
در تیمار یونیکونازول باالترین میزان طول و قطر
ثبتشده در غدة مربوط به تیمار  2/24میلیگرم بر
لیتر یونیکونازول است اما بین این تیمار و دیگر
تیمارهای حاوی یونیکونازول نیز تفاوت چشمگیری
مشاهده نشد.

جدول  .5تجزیة واریانس تأثیر پاکلوبوترازول بر صفات مربوط به ریزغدهزایی
Table 1. Analysis of variance of paclobutrazol effects on microtuberization characteristics
Microtuber fresh weight
**0.004
0.001

Mean square
Microtuber length
Microtuber diameter
*2.016
*2.121
0.297
0.305

* و ** بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.

)Microtuberization (%
*1855.419
183.792

df
4
13

SOV
PBZ concentration
Erorr

* and ** represents significant differences at 5% and 1%.

جدول  . 2جدول تجزیة واریانس تأثیر پاکلوبوترازول بر صفات مربوط به شاخساره
Table 2. Analysis of variance of paclobutrazol effects on shoot characteristics
Shoots weight
**0.004
0.001

Internode length
*2.121
0.305

Mean square
Length of the shoots on the microtubers
*2.016
0.297

* و ** بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.

باالترین میزان وزنتر غده ثبتشده در هر دو
تیمار مربوط به باالترین غلظت ماده یعنی 2/17
میلیگرم بر لیتر است و کمترین میزان وزن تر
ثبتشده نیز مربوط به تیمار شاهد است .در
بررسیهای پیشین نیز افزایش وزن تر و خشک غده

( )Hammes & Tsegaw,2004و افزایش عملکرد
غدهزایی ( )Simko, 1994با استفاده از تیمارهای

پاکلوبوترازول مشاهده شده بود.
در بررسی که توسط  )1998( Xu et al.انجام شد،
مشخص شد که ژیبرلینها تنظیمکنندة اصلی در
خالل تشکیل غده است .همچنین آنها نتیجه گرفتند
که ژیبرلین اصلی در خالل ریزغدهزایی GA1 ،است.
آنان محتوای باالی  GA1را در خالل رشد دستک
استولون)ها و شرایط غیرالقایی و غلظت ناچیز GA1

(
را حین ریزغدهزایی و نمو ریزغدهها مشاهده کردند که

Leaf and node number
*1855.419
183.792

df

SOV

4
13

PBZ concentration
Erorr

* and ** represents significant differences at 5% and 1%.

از این فرضیه حمایت میکرد .در واقع القا و رشد
ریزغدهها تنها هنگامیکه محتوای  GA1پایینتر از حد
بحرانی باشد ،رخ میدهد .همچنین تیمار با GA3
بهجای متورم کردن دستک باعث طویل شدن آن
میشود ( )Chapman, 2006و با آبکافت (هیدرولیز)
نشاسته ( )Barani et al., 2009و جلوگیری از ساخت
و تجمع پروتئینهای مخصوص ریزغدهزایی (پاتاتین)5
( )Bourque et al., 1987باعث جلوگیری از
ریزغدهزایی میشود .تیمار با تریازولها باعث بهبود
انتقال آسیمیالتها به سمت اندامهای غدهای میشود
( )Simko, 1994که به نظر میرسد افزایش ابعاد و
وزن تر ریزغدههای تولیدی در این بررسی ،مؤید این
امر باشد .ترکیبهای تریازولی بهویژه پاکلوبوترازول در
1. Patatin
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تخصیص مواد آسیمیالته ،میزان بیشتری از مواد را به
سمت ریشه انتقال میدهند و بدین ترتیب از راه
جلوگیری از زیست ساخت یا عمل ژیبرلین ،عملکرد را
افزایش میدهند ( .)Fletcher et al., 2000در برابر
انتقال فتوآسیمیالتها به سمت غده و ساخت نشاسته
با کاربرد ژیبرلیکاسید کاهش مییابد ( Mares et al.,
 )1981همچنین عملکرد سودمند بازدارندههای رشد
روی کیفت ریشههای غدهای در نتیجه فعالیت
ناهمسازی (آنتاگونیستی) آنها با ژیبرلیک اسید،
توسط  )2000( Fletcher et al.بیان شد .ترکیبهای
تریازولی و ژیبرلیک اسیدها ،بهطورمعمول
اثرگذاریهای متضاد و ناهمسازی همزمان در رشد و
نمو گیاهان دارند (.)Balamani & Poovaiah, 1992
بازدارندههای زیست ساخت ژیبرلین مانند پاکلوبوترازول

254

و یونیکونازول در ایجاد و رشد اندامهای غدهای
مؤثرند اما غلظت و میزان مورداستفاده از این مواد در
اثر غربالگریهای تجربی به دست میآید .بر پایة این
دادهها ،میتوان گفت که برای بهبود ریزغدهزایی در
شرایط درون شیشهای میتوان از پاکلوبوتراول و
یونیکونازول استفاده کرد .همچنین در گزارشهای
پیشین اشاره شده است که استفاده از پاکلوبوترازول
باعث آغازش سریعتر فرآیند غدهزایی و درعینحال
زودتر متوقف شدن این فرآیند در مقایسه با شاهد
( )Simko, 1994میشود .بین غلظتهای پایین
پاکلوبوترازول و یونیکونازول و تیمار شاهد تفاوتی در
ریزغدهزایی مشاهده نشد ،که این امر میتواند بیانگر
نیاز به یک میزان آستانه برای بهبود غدهزایی باشد
( .)Xu et al., 1998



جدول  .9جدول تجزیة واریانس تأثیر یونیکونازول بر صفات مربوط به ریزغدهزایی
Table 3. Analysis of variance of uniconazole effects on microtuberization characteristics
MS
Microtuber FW
**0.007
0.003

Microtuber diameter
*3.167
0.349

Microtuber length
*2.792
0.433

* و ** بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.

Microtuberization
*1792.568
182.990

df
4
13

S.O.V
Uniconazole concentration
Error

* and ** represents significant differences at 5% and 1%.

جدول  .7جدول تجزیة واریانس تأثیر یونیکونازول بر صفات مربوط به شاخساره
Table 4. Analysis of variance of uniconazole effects on shoot characteristics
Shoot FW
**0.076
0.017

Internode length
*604.187
12.662

MS
Sub-branches length
*8365.873
145.490

* و ** بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.

صفات دیگری که در این آزمایش بررسی شدند،
صفات رویشی مربوط به شاخه و برگ بودند .یکی از
این صفات ،صفت مربوط به شمار گره و شمار برگ
است .کمترین شمار برگ و گره در هر دو ترکیب
تریازولی مورداستفاده در شاهد مشاهده شد .در تیمار
پاکلوبوترازول بیشترین شمار برگ و گره در باالترین
غلظت پاکلوبوترازول مشاهده شد .اگرچه بین این
غلظت و دیگر غلظتهای پاکلوبوترازول تفاوت
چشمگیری در شمار برگ و گره مشاهده نشد .در
تیمار یونیکونازول نیز بیشترین شمار برگ و گره در
غلظت  2/17میلیگرم بر لیتر یونیکونازول مشاهده
شد.

Node and leaf number
*115.377
4.783

df
4
13

S.O.V
Uniconazole concentration
Error

* and ** represents significant differences at 5% and 1%.

در این تحقیق مشاهده شد که ریزغدههای
تولیدشده در غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و
یونیکونازول بدون دورة خواب هستند و چشمهای
موجود در ریزغدهها ،آغاز به رشد کرده و
شاخسارههای فرعی تولید میکنند .در اندازهگیری
صفت مربوط به میانگین طول شاخة رشدکرده روی
غده ،در تیمار پاکلوبوترازول بیشترین طول مربوط به
شاهد (بدون پاکلوبوترازول با میانگین 523/3
میلیمتر) است کمترین میزان رشد نیز مربوط به
غلظتهای  2/92و  2/17میلیگرم بر لیتر
پاکلوبوترازول است .در تیمار یونیکونازول نیز
بیشترین رشد شاخة روی غده مربوط به شاهد و
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کمترین رشد مربوط به غلظت  2/17میلیگرم بر لیتر
است .بین غلظتهای مختلف یونیکونازول در این
صفت تفاوت شایانتوجهی مشاهده نشد.
در اندازهگیری میانگین طول میانگره ،بیشترین
طول میانگین ثبتشده در تیمار پاکلوبوترازول مربوط
به شاهد و کمترین طول میانگره نیز مربوط به غلظت
 2/17میلیگرم بر لیتر است .بین غلظتهای ،2/17
 2/92و  2/51میلیگرم بر لیتر تفاوت شایانتوجهی
مشاهده نشد .در تیمار یونیکونازول نیز باالترین طول
میانگره مربوط به شاهد و کمترین طول مربوط به
 2/17میلیگرم بر لیتر یونیکونازول میشد .در

یونیکونازول نیز بین سه غلظت  2/92 ،2/17و 2/51
میلیگرم بر لیتر تفاوت شایانمشاهدهای دیده نشد .در
یک بررسی  )2012( Medina et al.نیز نشان دادند که
پاکلوبوترازول با کاهش طول میانگره ،طول شاخه را
کاهش میدهد ،که این امر یعنی کاهش طول
میانگره در نتیجه کاربرد تریازولها با نقش ژیبرلینها

که افزایندة طول میانگره و در نهایت طول شاخساره
است ،رویارویی میکند .همچنین Rossini pinto et
 )2005( al.نیز ثابت کردند که دلیل اصلی کاهش
رشد شاخساره ،کوتاه شدن طول میان گره در نتیجه
تیمار پاکلوبوترازول است .

گیریشده در سیبزمینی رقم آگریا 
جدول  .1تأثیر پاکلوبوترازول بر صفات اندازه 
Table 5. Effects of paclobutrazol on measured characteristics on potato cv. Agria
0.64
93.33a
3.95a
3.27a
0.1046c
1.16c
19.00a
19.00a
15.80b
0.2366b

)Paclobutrazol concentration (mg/L
0.08
0.16
0.32
61.11b
86.66a
88.75a
2.72a
2.83a
2.95a
2.60a
2.87a
2.99a
0.048bc
0.0795ab
0.0485bc
11.40b
2.35c
2.20c
14.93a
15.15a
15.12a
14.93a
15.15a
5.12a
32.84b
24.23b
24.25b
0.5403a
0.1716b
0.3163ab

0
41.25c
1.54b
1.34b
0.016c
33.55a
5.00b
5.00b
129.2a
0.1622b

Measured parameters
)Microtuberization (%
)Microtuber length (mm
)Microtuber diameter (mm
)Microtuber FW (g
)Internode length (mm
Node number
Leaf number
)Sub-branches length (mm
)Shoot FW (g

در هر ردیف دادههایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند ،در سطح 1درصد بهطور معنیداری از یکدیگر متفاوتاند.
Mean values followed by different letters within columns are significantly different at 5% level.

بیشترین وزن تر شاخ و برگ ثبتشده در هر دو
تیمار پاکلوبوترازول و یونیکونازول مربوط به غلظت
دوم است و کمترین وزن نیز مربوط به شاهد است .در
غلظتهای باالی هر دو ماده نیز میزان وزن شاخ و
برگ کاهش مییابد .همانطور که پیشازاین نیز بیان
شد ،این مواد تریازولی باعث انتقال بیشتر مواد به

سمت ریشهها و اندامهای زیرزمینی میشوند،
پس میتوان گفت میزان مواد تخصیصیافته به
بخشهای هوایی و شاخ و برگ کاهش پیدا میکند و
این امر باعث کاهش رشد طولی و کاهش وزن
قسمتهای هوایی در مقابل قسمتهای زیرزمینی
میشود.

گیریشده در سیبزمینی رقم آگریا
جدول  .1تأثیر یونیکونازول بر صفات اندازه 
Table 6. Effects of uniconazole on measured characteristics on potato cv. Agria
0.64
88.89ab
3.53a
3.39a
0.1236a
1.60c
21.00a
21.00a
15.80b
0.2366b

)Uniconazole concentration (mg/L
0.08
0.16
0.32
73.89b
82.22ab
100a
3.61a
3.5a
2.94a
3.58a
3.43a
2.71a
0.1153a
0.082ab
0.0496ab
12.41b
6.24bc
4.82c
12.71b
15.05b
13.50b
12.71b
15.05b
1.50b
32.84b
24.23b
24.25b
0.5403a
0.1716b
0.3163ab

0
41.25c
1.54b
1.34b
0.016c
33.55a
5.00b
5.00b
129.2a
0.1622b

Measured parameters
)Microtuberization (%
)Microtuber length (mm
)Microtuber diameter (mm
)Microtuber FW (g
)Internode length (mm
Node number
Leaf number
)Sub-branches length (mm
)Shoot FW (g

در هر ردیف دادههایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند ،در سطح 1درصد بهطور معنیداری از یکدیگر متفاوتاند.
Mean values followed by different letters within columns are significantly different at 5% level.
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ساخت ژیبرلین مانند پاکلوبوترازول و یونیکونازول در
ایجاد و رشد اندامهای غدهای مؤثرند اما با توجه به
 غلظت و،تفاوتهای ژنتیکی موجود میان ارقام مختلف
میزان مورداستفاده از این مواد در غربالگریهای
 در برابر بهرهگیری از.تجربی به دست میآید
 به شکلی چشمگیر،پاکلوبوترازول و یونیکونازول
ویژگیهای مربوط به رشد رویشی شاخسارههای
 با توجه به این، بر این پایه.تولیدی را کاهش میدهد
بررسی میتوان پاکلوبوترازول و یونیکونازول را به
عنوان موادی که در غلظتهای مناسب ریزغدهزایی را
در سیبزمینی رقم آگریا در شرایط درون شیشهای
 در واقع با بهکارگیری. معرفی کرد،بهبود میبخشند
 درصد ریزغدهزایی که شاخص،این دو مادة تریازولی
 به شکلی شایانتوجه بهبود،برداشت به شمار میآید
.یافته است

نتیجهگیری

بر پایة نتایج بهدستآمده از این تحقیق به نظر
 باعث،میرسد استفاده از دوآنتی ژیبرلین تریازولی
بهبود درصد ریزغدهزایی درون شیشهای در
سیبزمینی رقم آگریا در مقایسه با گیاهان شاهد
 در تیمار، با توجه به نتایج بهدستآمده.میشود
2/17  و2/92 ،2/51  در غلظتهای،پاکلوبوترازول
میلیگرم در لیتر و در تیمار یونیکونازول در غلظت
 میلیگرم در لیتر باالترین درصد ریزغدهزایی به2/92
 همچنین با توجه به نتایج.ثبت رسیده است
 به نظر میرسد استفاده از این دو آنتی،دستآمده
 به

 افزون بر درصد ریزغدهزایی درون،ژیبرلین تریازولی
 طول و قطر ریزغدههای تولیدی و وزن تر،شیشهای
ریزغدهها را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش
 باید توجه داشت که بازدارندههای زیست.میدهد
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ABSTRACT
In order to investigate the characteristics of in vitro microtuberization of potato cv. Agria in response to
the two triazole anti-gibberellin, paclobutrazole and uniconazol, two independent experiment in five
concentrations (0, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 mg/L) of each compound were carried out with four replications
for each treatment in a completely randomized design. In this experiment percent of microtuberization,
length and diameter of microtubers, fresh weight of microtubers and shoots, length of developed
vegetative buds on microtubers, length of internodes, number of nodes and leaves were recorded. Percent
of microtuberization, length and diameter of microtubers and fresh weight of microtubers were increased
with increasing of triazole concentration. Length of internodes and length of developed vegetative buds
on microtubers were reduced by increasing of triazole concentration. Number of nodes and leaves were
increased with increasing the concentration of anti-gibberellin. For indicators of microtuberization,
treated plants with paclobutrazole and uniconazol had better performance than control plants. It could be
indicated the efficacy of these materials on microtuberization. According to our results, it seems that these
chemicals could be effective for improving characteristics of in vitro microtuberization in potato cv.
Agria.
Keywords: Anti-gibberellin, internode length, performance, triazole, vegetative growth.
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