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 چکیده 

زمینی برای تحمل به تنش در ارقام سیب این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق پرتوتابی با اشعه گاما

ای کرج و آزمایشگاه شرکت فناوری تحقیقات کشاورزی هستهپژوهشکده ای در شیشهمحدودیت آبی در شرایط درون

ارقام جلی، اسپیریت، بانبا، میلوا و آگریا به تعداد از از هر کدام  شد.انجام  2969و  2961های آرتا در طی سال گسترزرع

زنده ژنوتیپ  1127ی مورد پرتوتابی قرار گرفتند. پس از بررسی تعداد گر 11گیاهچه تکثیر و با اشعه گاما در دز  9111

دفی در سه تکرار اجرا شد که در آن فاکتور اول به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصااول . آزمایش ماندند

 171و  111، 211صفر،   شاملگلیکول اتیلنغلظت پلی چهارژنوتیپ و فاکتور دوم  1127زمینی به تعداد های سیبژنوتیپ

م در آزمایش دوژنوتیپ انتخاب شد.  99آبی، تعداد  پس از بررسی در شرایط نرمال و تنش محدودیتبودند.  گرم در لیتر

ژنوتیپ براساس طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی  72رقم شاهد جمعا  1ژنوتیپ انتخابی به همراه  99تعداد 

،  (گرم در لیتر صفرشاهد )گلیکول شامل اتیلنهای پلیژنوتیپ و فاکتور دوم غلظت 72در سه تکرار که در آن فاکتور اول 

( از لحاظ صفات ارتفاع گیاهچه، تعداد گرم در لیتر 171)خیلی شدید ( و گرم در لیتر 111)شدید (، گرم در لیتر 211)مالیم 

ها، تعداد و وزن میکروتیوبر در هر گیاهچه در گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، فاصله میانگره برگ

شرایط نرمال و تنش مالیم و ژنوتیپ در  Esprit-G8ژنوتیپ مورد بررسی قرار گرفتند. و متوسط وزن میکروتیوبر 

Milva-G3  در شرایط تنش شدید دارای بیشترین وزن میکروتیوبر در گیاهچه بودند. در شرایط نرمال ژنوتیپEsprit-

G8 های و شدید ژنوتیپ مالیم؛ در شرایط تنشMilva-G1 ،Milva-G3،Banba-G5  ،Banba-G6 ،Banba-G7،Banba-G9 

های متحمل به ن تعداد برگ، گره و میکروتیوبر در گیاهچه برخوردار بودند و به عنوان ژنوتیپاز بیشتری Esprit-G8و  

 آبی انتخاب شدند. تنش محدودیت
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Abstract 

This research was conducted in order to induction of genetic diversity through radiation with gamma 

rays in potato cultivars for tolerance to deficit water stress under in vitro condition in Karaj Nuclear 

Agricultural Research Institute and Laboratory of Zar-Gostar-Arta Technology Company, during 2016 and 

2017. From each cultivar of Jeli, Esprit, Banba, Milva and Agria, 3000 plantlets reproduced and were 

irradiated with 25 Gary of gamma rays. After evaluation, 2517 genotypes were survived. The first 

experiment was factorial based on completely randomized design with three replications. The first factor was 

potato genotypes and the second factor consisted of four concentrations of poly-ethylene-glycol including 0, 

150, 220 and 275 g.l-1. After evaluation under normal and water deficit stress, 66 genotypes were selected. In 

second experiment 66 selected genotypes and 5 cultivars as control totally 71 genotypes were conducted 

based on factorial design based on completely randomized design with three replications. The first factor was 

71 potato genotypes and the second factor consisted of four concentrations of poly-ethylene-glycol including 

normal (0 g.l-1), mild (150 g.l-1), severe (220 g.l-1) and very severe (275 g.l-1) and were investigated in terms 

of plant height, leaf number per plantlet, root number per plantlet, node number per plantlet, internode 

length, micro-tuber number and weight per plantlet and micro-tuber average weight. The Esprit-G8 genotype 

under normal and mild condition and Milva-G3 genotype under severe condition had the highest micro-tuber 

weight per plantlet. In normal condition, Esprit-G8 genotype and under mild and severe conditions, Milva-

G1, Milva-G3, Banba-G5, Banba-G6, Banba-G7, Banba-G9 and Esprit-G8 genotypes had the highest in 

terms of leaf, node and micro-tuber number per plantlet and were selected as tolerant genotypes to deficit 

water stress.  
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 مقدمه

یکی از مهمترین محصوالت زراعی  زمینیسیب

مقام چهارم را بعد از  ،از نظر اهمیت غذاییبوده و دنیا 

(. 1112رد )فابیریو و همکاران گندم، برنج و ذرت دا

زمینی با تولید سیب، براساس آخرین آمار جهانی

درصد از کشورهای جهان  61میلیون تن، در  1/979

 رتبهمیلیون تن تولید در  9/1 با ایران. شودکشت می

و در آسیا بعد از چین و هند در رتبه  سیزدهم جهان

(. 1121)فائو  قرار دارد هاترین تولیدکنندهسوم بزرگ

 حدود کشور زمینیسیب برداشت سطح، 2961در سال 

متوسط و  تن میلیون 21/1 یدتول میزان ،هکتار هزار 291

 .(1127نام )بی دبو هکتار درتن  262/91غده  عملکرد

گیر بوده و زحمت های اصالحی مرسوم وقتتکنیک

های غربال طلبند، بنابراین توسعه تکنیکزیادی می

های اصالحی سریع برای کوتاه کردن زمان در برنامه

آبی م(. تنش ک1117باشد )گوپال و ایوما خیلی مهم می

شود )شوک زمینی باعث کاهش عملکرد غده میدر سیب

یتنهلما ک؛ اس1119؛ ایرنا و ماورومیکال 1111و فیبیرت 

؛ بدارو و همکارا 1116پناه حسن؛ 1119و همکاران 

های گیاهی (. برای مطالعه سطوح تنش آبی، بافت1129

(. 2696دهند )مانی را در معرض عوامل اسمزی قرار می

(، 1111(، لی و همکاران )2669کاران )بوسیس و هم

، اواما (1117)(، گوپال و اواما 1111گوپال و همکاران )

( و 1129(، بیلتر و همکاران )1116پناه )، حسن(1117)

گلیکول در شرایط اتیلن( از پلی1121آژیلی و همکاران )

زمینی برای انتخاب های سیبای در گیاهچهشیشهدرون

اند. گوپال ش خشکی استفاده نمودهگیاهان متحمل به تن

پور و موسی( 1117)(، گوپال و اواما 1119و همکاران )

کشت درونگزارش نمودند  (1121)همکاران و گرجی 

زمینی تحت شرایط نرمال و ای ارقام سیبشیشه

-ژنوتیپگری غربالبرای مناسب  یمحدودیت آبی روش

ردند ( گزارش ک1119باشد. تورنکس و همکاران )ها می

-تیلنازمینی با افزایش غلظت پلیطول گیاهچه در سیب

گلیکول در اتیلنیابد. استفاده از پلیگلیکول کاهش می

، پتانسیل آب محیط کشت را از طریق MS1محیط کشت 

دهد و از رشد ساقه و افزایش اسموزیته کاهش می

و همکاران  نماید. آژیلیجلوگیری می هاریشه گیاهچه

هایی که در سطوح مختلف داشتند ژنوتیپ( بیان 1129)

تنش از سطح برگ، طول ساقه، رشد ریشه و ساقه 

، باالتر و تولید ماده خشک بیشتری برخوردار بودند

 شدید را دارند.خشکی توانایی تحمل شرایط تنش 

( رقم کنبک را به عنوان رقم متحمل و 1111سوهارجو )

شکی رقم سوپریر را به عنوان رقم حساس به تنش خ

پناه ( رقم کایزر، حسن1116پناه )انتخاب نمود. حسن

( 1121( ارقام کایزر و کنبک و آندریا و همکاران )1121)

ارقام کروناستد و چریستین را در شرایط درون 

گلیکول به عنوان ارقام اتیلنای تحت تیمار پلیشیشه

 متحمل به تنش خشکی انتخاب کردند. 

زراعی ابزار  به کمک جهش در گیاهانالح اص

کنندگان نبات بخصوص در  حالموثری برای اص

 باشدمحدودی دارند، می هایی که پایه ژنتیکیمحصول

(. مطالعات نشان داده پرتوتابی با اشعه گاما در 1121)

(، میزان 1122افزایش میزان نشاسته )شین و همکاران 

-ها و مقاومت به بیماریقند محلول، میزان کربوهیدرات

(، صفات رنگ پوست و 1117گ و همکاران ها )وان

(، مقاومت به بیماری 1121پناه و همکاران گوشت )حسن

( و افزایش تحمل به 1112فیتوفترا )گوسال و همکاران 

و همکاران  الرشیدسیف؛ 1112شوری )شاراباش 

-( در سیب1112( و گرما )گوسال و همکاران 1112

( 1112ان )و همکار الرشیدسیفزمینی موثر بوده است. 

 91و  11، 11، 1زمینی در دزهای با بررسی گیاه سیب

ای برای تحمل شیشهگری اشعه گاما در شرایط درون

گری برای  11به شوری نتیجه گرفتند که دز بیشتر از 

باشد. گوسال و زمینی کشنده میهای سیبگیاهچه

های ارقام ( با بررسی گیاهچه1112همکاران )

چانداراموخی در تی و کوفریجیوزمینی کوفریسیب

                                                 
1. Murashige and Skoog (MS) 
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گری اشعه  11و  11ای با دزهای شیشهشرایط درون

 11گاما برای تحمل به بیماری فیتوفترا، نتیجه گرفتند دز 

گری موجب افزایش درصد مقاومت به بیماری فیتوفترا 

درصد  11جیوتی و درصد در رقم کوفری 99به میزان 

( 1112اش )شود. شارابچانداراموخی میدر رقم کوفری

با بررسی دزهای مختلف اشعه گاما به منظور ایجاد 

های رقم دیامانت تنوع برای تحمل به شوری در گیاهچه

ای، نتیجه گرفت تعداد شیشهدر شرایط درون

گری بیشتر از سایر تیمارهای  11میکروتیوبر در دز 

مورد مطالعه بود. وی گزارش کرد استفاده از پرتوتابی 

ای باعث افزایش تنوع ژنتیکی یشهشدر محیط درون

شود. شین زمینی میبرای تحمل به شوری در گیاه سیب

( با بررسی تاثیر دزهای مختلف اشعه 1122و همکاران )

زمینی شیرین گاما بر میزان نشاسته و قند آمیلوز سیب

گری بیشترین میزان نشاسته  11گزارش کردند در دز 

( به 1121و همکاران )پناه و قند آمیلوز تولید شد. حسن

منظور ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق پرتوتابی برای تغییر 

در ، زمینی ارقام کایزر و دراگارنگ گوشت غده سیب

گیاهچه پرتوتابی شده  9111طی سه سال آزمایش از 

ارقام کایزر و دراگا، پس از بررسی صفات کمی و رنگ 

 انتخاب کردند. را ژنوتیپ  21گوشت غده، تعداد 

با توجه به محدودیت آبی در کشور و اهمیت 

آبی، در این تحقیق  محدودیتاصالح برای تحمل تنش 

زمینی پس از القای جهش توسط اشعه های سیبژنوتیپ

در شرایط درون  آبی محدودیتگاما برای تحمل تنش 

 ای مورد گزینش قرار گرفتند.شیشه

 

 هامواد و روش

تیکی از طریق این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژن

پرتوتابی با اشعه گاما در ارقام جلی، اسپیریت، بانبا، 

آبی میلوا و آگریا و ارزیابی آنها برای تحمل به تنش کم

تحقیقات پژوهشکده ای در شیشهدر شرایط درون

شرکت فناوری آزمایشگاه ای کرج و کشاورزی هسته

انجام  2969و  2961های آرتا در طی سال گسترزرع

قام جلی، اسپیریت، بانبا، میلوا و آگریا هر کدام به ار شد.

های با دو ریزنمونهگیاهچه تکثیر شدند.  9111تعداد 

نمونه  11برگ در حال رشد و دو گره تهیه گردید. تعداد 

دیش محتوی آب دو بار تقطیر شده استریل در هر پتری

ها برای قرار و با پارافیلم مهر و موم شدند و ریزنمونه

با دستگاه با اشعه گاما ابی آماده گردید. پرتوتابی پرتوت

دقیقه  1به مدت  91گاماسل دو بازوی روسی با کبالت 

ی انجام شد. گر 11در دز هزارم گری در ثانیه  22با 

های پرتوتابی شده به داخل لوله آزمایش ریزنمونه

مایع انتقال داده  MSلیتر محیط کشت میلی 1محتوی 

ها مجددا گیاهچه ،روز 11-11بعد از حدود شدند. 

 1127به تعداد زمینی های سیبژنوتیپواکشت شدند. 

شامل  9111گلیکول اتیلنپلیگیاهچه در چهار غلظت 

براساس طرح  گرم در لیتر 171و  111، 211 صفر،

آزمایشی فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی در سه تکرار 

-های سیبژنوتیپ بررسی شدند. فاکتور اول شامل

-اتیلنو فاکتور دوم شامل چهار غلظت ماده پلیزمینی 

گلیکول با استفاده از روش اتیلنگلیکول بودند. مقدار پلی

های مورد نظر تهیه گردید. پلی( در غلظت1119بلوم )

به محیط کشت  2گلیکول با استفاده از روش انتشاراتلین

MS  (. ابتدا محیط 1111اضافه شد )تاجی و همکاران

گرم بر لیتر تهیه  9جامد با آگار به مقدار  MSکشت 

گرم  91با مایع  MSشد. بعد از این مرحله، محیط کشت 

گلیکول اتیلنو با پلیهورمون  بدوندر لیتر ساکارز و 

محیط کشت بر روی  pHتهیه و های مختلف غلظتدر 

 مایع حاوی MSسپس محیط کشت تنظیم گردید.  9/1

جامد، به  MSیط کشت بر روی مح گلیکولاتلینپلی

-مولکول ساعت 11میزان هم حجم اضافه شد. پس از 

به محیط کشت حاوی آگار انتشار  گلیکولاتلینپلی های

و بنابراین پتانسیل آب محیط را کاهش داده و  یافته

-در هر دو محیط جامد و مایع به حالت تعادل  غلظت آن

ساعت، محیط کشت مایع رویی  11از گذشت  د. پسیرس

اتلینماده پلی و محیط کشت جامد حاوی ور ریختهد

                                                 
1. Diffusion-based method 
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؛ 1111)تاجی و همکاران  آماده استفاده شد گلیکول

را  MSکشت لیتر از محیط میلیچهار  (.1116پناه حسن

ریخته و با پنبه  متریسانتی 11ی های آزمایشدر لوله

جهت ضدعفونی محیط کشت از اتوکالو شدند. مسدود 

 1/2در دقیقه  21به مدت  سسلسیودرجه  212در دمای 

در روز  11-11ها به مدت گیاهچه .گردیداستفاده بار 

ساعت  29، سلسیوسدرجه  11±1اتاق رشد در دمای 

لوکس شدت نور نگهداری  1111-1111روشنایی و 

تعداد برگ در گیاهچه، صفات ارتفاع گیاهچه، شدند. 

 تعداد گرهو  هافاصله میانگرهتعداد ریشه در گیاهچه، 

در ادامه برای تولید گیری شدند. اندازهدر گیاهچه 

، جامد MSزمینی، به محیط کشت میکروتیوبر سیب

و  (BAP) بنزیل آمینوپورین گرم در لیترمیلی 21 مقدار

(، تیامین 1112درصد )گوسال و همکاران  9ساکارز 

( دیکلرمکوات کلراگرم در لیتر، سایکوسل )میلی 1/1

گرم در میلی 211و میواینوزیتول گرم در لیتر میلی 111

 گلیکولاتیلنپلیو ( 1116پناه و خدادادی لیتر )حسن

( اضافه گردید. 1119براساس تیمار مربوطه )بلوم 

 99ژنوتیپ )شامل  72های رشد کرده به تعداد گیاهچه

رقم شاهد( به دو  1ژنوتیپ حاصل از پرتوتابی و 

یم شدند. گره بدون جوانه انتهایی تقس 9-1قسمت با 

ها در شرایط آزمایشگاهی با تناوب های ژنوتیپگیاهچه

ساعت روشنایی تا تولید  29ساعت تاریکی و  9نوری 

 و دمایاولین میکروتیوبر و سپس در تاریکی کامل 

پناه و نگهداری شدند )حسن سلسیوسدرجه  1±11

هفته تولید  9-9تیوبرها در طی (. میکرو1116خدادادی 

جرای آزمایش و پس از برداشت گردید. در طی ا

تعداد و وزن میکروتیوبر در صفات میکروتیوبر، 

گیری شدند. گیاهچه و متوسط وزن میکروتیوبر اندازه

های حاصل از تجزیه واریانس پس از نرمال بودن داده

آماری  طرح قالب درگیری صفات مورد ارزیابی اندازه

انجام  رارتک سه کامال تصادفی در پایه طرح بر فاکتوریل

ژنوتیپ  × آبیبا توجه به این که اثرمتقابل تنش کمشد. 

صفات ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، تعداد 

-ریشه در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، فاصله میانگره

ها، تعداد و وزن میکروتیوبر در گیاهچه و متوسط وزن 

ات دهی اثرمتقابل صفدار بودند، برشمیکروتیوبر معنی

دار مربوط به تا مشخص گردد اختالف معنی انجام شد

مقایسه میانگین صفات . کدام سطح از تنش بوده است

در سطح  LSDگیری شده با استفاده از آزمون اندازه

برای انجام محاسبات درصد صورت گرفت.  1احتمال 

افزارهای آماری، رسم نمودارها و جداول از نرم

تجزیه به  استفاده شد. Excelو  SAS9.1 کامپیوتری

های اصلی و چرخش لفهؤبا استفاده از روش م هاعامل

برای تهیه . دانجام شها به روش وریماکس عامل

مقـدار ها که داد از عاملـماتریس ضرایب عاملی، آن تع

در هر  .گردیدتر از یک بود، انتخاب آنها بزرگ ویژه

ان به عنو 1/1تر از عامل اصلی، ضرایب عاملی بزرگ

)الولی و ماکسول  دار در نظر گرفته شدعامل معنی

که شاخصی برای مقایسه مقادیر  KMO 2معیار(. 2699

کلیه  ضرایب همبـستگی سـاده و جزئـی بـر روی

  شد:متغیرهاست، به صورت زیر محاسبه 
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 (2699)الولی و ماکسول 

که در آن
ijr  ضریب همبستگی سادة بین

و jو  iمتغیرهای
ija  ضریب همبستگی جزیی بین

ضرایب همبستگی جزیی بین همه  آنهاست. اگر مجموع

زوج متغیرها در مقایسه با مجموع مجذورات ضرایب 

نزدیک به یک  KMOه همبستگی کوچک باشد، انداز

ر آن است که بیانگ KMO خواهد بود. مقادیر کوچک

متغیرهای  تواند توسطهمبستگی بین زوج متغیرها نمی

دیگر تبیین شود، بنابراین کاربرد تحلیل عاملی متغیرها 

 که مقدار در صورتی. ممکن است قابل توجیه نباشد

KMO   ها برای تحلیل عاملی باشد، داده 1/1کمتر از

                                                 
1. Kaiser Meyer Olkin 
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 96/1تا  1/1 مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین

توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. شد میبا

 باشد، 7/1تر از بزرگکه مقدار آن  اما در صورتی

ها برای تحلیل عاملی های موجود در بین دادههمبستگی

برای تجزیه به . (1121 چاهوکیزارع) ودمناسب خواهد ب

 استفاده شد.  Minitab 16افزارنرمها از عامل

 

 نتایج و بحث

های پرتوتابی شده ارقام گیاهچه 21111تعداد از 

 79/29ژنوتیپ ) 1127زمینی با اشعه گاما، تعداد سیب

های زنده مانده شامل درصد( زنده ماندند. گیاهچه

ژنوتیپ،  291ژنوتیپ، میلوا به تعداد  177آگریا به تعداد 

ژنوتیپ و  191ژنوتیپ، بانبا به تعداد  911جلی به تعداد 

 1127ژنوتیپ بودند. از تعداد  191عداد اسپیریت به ت

آبی ژنوتیپ بررسی شده در شرایط نرمال و تنش کم

درصد(، دارای  91/1ژنوتیپ ) 99)مالیم و شدید(، تعداد 

ها و ارقام شاهد تحمل بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ

بودند و براساس صفات ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در 

ه، تعداد گره در گیاهچه، گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچ

ها و تعداد و وزن میکروتیوبر در گیاهچه فاصله میانگره

 99و متوسط وزن میکروتیوبر انتخاب شدند. تعداد 

ژنوتیپ، میلوا  21ژنوتیپ انتخابی شامل آگریا به تعداد 

ژنوتیپ، بانبا به  11ژنوتیپ، جلی به تعداد  1به تعداد 

ژنوتیپ بودند  21داد ژنوتیپ و اسپیریت به تع 21تعداد 

 گرم در لیتر 171گلیکول اتیلنغلظت پلی(. در 2)جدول 

 ، ژنوتیپی متحمل انتخاب نشد. )تنش خیلی شدید(

 

 آبی محدودیتهای انتخاب شده قبل و بعد از اعمال تنش های پرتوتابی شده با اشعه گاما، ژنوتیپگیاهچهتعداد  -1جدول 

 رقم

های گیاهچه

 پرتوتابی شده با

 اشعه گاما

 های انتخابی ژنوتیپ

قبل از اعمال 

 تنش 

 بعد از اعمال تنش 

صفر گرم در 

 )نرمال( لیتر

 گرم در لیتر 211

 )تنش مالیم(

 گرم در لیتر 111

 )تنش شدید(

گرم در  171

)تنش خیلی  لیتر

 شدید(

 - 6 21 21 177 9111 آگریا

 - 9 1 1 291 9111 میلوا

 - 11 11 11 911 9111 جلی

 - 21 21 21 191 9111 بانبا

 - 21 21 21 191 9111 اسپیریت

 - 19 99 99 1127 21111 جمع

 - 91/1 91/1 91/1 79/29 - درصد

 

 99ژنوتیپ بررسی شده، تعداد  1127 تعداداز 

درصد( تحمل بیشتری نسبت به سایر  11/1ژنوتیپ )

د ان. مطالعات نشان دادهبودندها و ارقام شاهد ژنوتیپ

های که پرتوتابی با اشعه گاما در افزایش تحمل به تنش

زمینی موثر بوده است )گوسال و محیطی در سیب

و الرشید سیف؛ 1112؛ شاراباش 1112همکاران 

( با بررسی دزهای 1112شاراباش )(. 1112همکاران 

های در گیاهچه( گری 00و  80، 0)مختلف اشعه گاما 

های ای، گیاهچهشهشیرقم دیامانت در شرایط درون

انتخاب و برای تولید را متحمل به تنش شوری 

 و 1111حاوی مایع  MSمیکروتیوبر به محیط کشت 

انتقال داد. تعداد میکروتیوبر کلرید سدیم  امپیپی 1111

گری بیشتر از سایر تیمارهای مورد مطالعه  11در دز 

بود. وی گزارش کرد استفاده از پرتوتابی در محیط 

ای باعث افزایش تنوع ژنتیکی برای تحمل به یشهشدرون

پناه و شود. حسنزمینی میشوری در گیاه سیب
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به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق ( 1121همکاران )

گری اشعه گاما برای تغییر  91و  11پرتوتابی با دزهای 

زمینی ارقام کایزر و دراگا از رنگ گوشت غده سیب

-در شرایط درونرنگ زرد رنگ سفید و زرد روشن به 

ژنوتیپ با رنگ گوشت  11تعداد ، ایو گلخانه ایشیشه

استفاده از  گزارش کردندنمودند. آنها انتخاب زرد غده 

ای باعث افزایش تنوع شیشهپرتوتابی در محیط درون

تغییر رنگ گوشت غده از سفید و زرد ژنتیکی برای 

  شود.زمینی میدر گیاه سیبروشن به زرد 

واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد  تجزیهیج نتا

-ها و اثرمتقابل تنش کمآبی، ژنوتیپبین سطوح تنش کم

ژنوتیپ از لحاظ صفات ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ  × آبی

در گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد گره در 

ها، تعداد و وزن میکروتیوبر در گیاهچه، فاصله میانگره

داری وزن میکروتیوبر اختالف معنی گیاهچه و متوسط

(. با توجه به این که اثرمتقابل تنش 1وجود دارد )جدول 

ژنوتیپ صفات ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در  × آبیکم

گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، 

ها، تعداد و وزن میکروتیوبر در گیاهچه فاصله میانگره

دهی دار بودند، برشبر معنیو متوسط وزن میکروتیو

-اثرمتقابل صفات انجام شد. نتایج تجزیه واریانس برش

متقابل صفات نشان داد بین صفات ارتفاع  دهی اثر

گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، 

ها، تعداد و وزن تعداد گره در گیاهچه، فاصله میانگره

میکروتیوبر در متوسط وزن میکروتیوبر در گیاهچه و 

-اختالف معنیمالیم و شدید آبی شرایط نرمال، تنش کم

(. به همین خاطر مقایسه 1داری وجود دارد )جدول 

های صفات در سه سطح نرمال، تنش میانگین ژنوتیپ

 شدند. انجام مالیم و تنش شدید به طور جداگانه 

 

 زمینی در سطوح مختلف های سیبتجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپنتایج  -2جدول 

 آبی محدودیتتنش 
 منابع تغییر

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات  

 
 ارتفاع

 گیاهچه

تعداد برگ 

 در بوته

تعداد ریشه 

 در گیاهچه

تعداد گره 

 در گیاهچه

فاصله 

 هامیانگره

تعداد 

میکروتیوبر 

 در گیاهچه

وزن 

میکروتیوبر 

 در گیاهچه

وزن 

متوسط 

 میکروتیوبر

 71 **92/12 **19/29 **17/11 **29/27 **99/9 **11/1 **227/1 **117/1 (A) یپ ژنوت

 1 **96/162 **11/216 **91/169 **91/216 **16/12 **61/16 **191/1 **111/1 (B)آبی تنش کم 
A × B 211 **19/1 **21/9 **12/21 **17/1 **16/9 **91/2 **19/1 **111/1 

 11116/1 112/1 11/1 11/1 19/1 11/1 19/1 219/1 119 خطا

 11/1 99/9 69/7 16/26 11/7 19/9 19/1 71/9  (٪ضریب تغییرات )

 111/1** 11/1** 92/2** 71/1** 11/7** 72/21** 96/7** 29/21** 71 نرمالژنوتیپ در شرایط 

 111/1** 19/1** 29/1** 29/9** 29/21** 79/29** 17/22** 29/21** 71 مالیم تنش ژنوتیپ در شرایط

 121/1** 19/1** 22/9** 12/9** 67/21** 19/12** 76/22** 29/21** 71 شدیدتنش ژنوتیپ در شرایط 

  می باشد.درصد  2و  1دار در سطح احتمال معنیترتیب به:**و *

 

در شرایط ، Esprit-G2 نرمال، ژنوتیپ شرایطدر 

و  Banba-G9 و Milva-G1های ژنوتیپ مالیم،تنش آبی 

از  Milva-G1ژنوتیپ  شدید،یط تنش آبی در شرا

برخوردار بودند. از لحاظ صفت گیاهچه باالترین ارتفاع 

تعداد برگ در گیاهچه در شرایط نرمال، ژنوتیپ 

Esprit-G8 ،های ژنوتیپمالیم،  در شرایط تنش آبی

Milva-G1 ،Milva-G3 ،Banba-G4، Banba-G5 ،

Banba-G6 ،Banba-G7 ،Banba-G9 ،Esprit-G8  و

Esprit-G12  های ژنوتیپشدید، در شرایط تنش آبی و

Milva-G1، Milva-G3 ،Banba-G1 ،Banba-G5، 
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Banba-G6، Banba-G7، Banba-G9،Banba-G14  ،

Banba-G9 ،Esprit-G9 و Jeli-G16  دارای بیشترین

در  Jeli-G24و   Jeli-G18هایتعداد بودند. ژنوتیپ

یط تنش آبی در شرا Jeli-G3ژنوتیپ  شرایط نرمال،

در شرایط  Jeli-G17 و Jeli-G15  هایژنوتیپمالیم، 

از بیشترین تعداد ریشه در گیاهچه شدید، تنش آبی 

، Esprit-G8برخوردار بودند. در شرایط نرمال، ژنوتیپ 

، Milva-G1های ژنوتیپمالیم، در شرایط تنش آبی 

Milva-G3 ،Banba-G4 ،Banba-G5 ،Banba-G6 ،

Banba-G7 ،Banba-G9 ،Esprit-G8  وEsprit-G12  و

 ،Milva-G1های ژنوتیپشدید، در شرایط تنش آبی 

Milva-G3 ،Banba-G1، Banba-G5، Banba-G6، 

Banba-G7، Banba-G9 ،Banba-G14 وEsprit-G9 

دارای بیشترین صفت تعداد گره در گیاهچه بودند. از 

در شرایط نرمال، ژنوتیپ ها فاصله میانگرهلحاظ صفت 

Jeli-G21 ، های ژنوتیپمالیم، در شرایط تنش آبی

Esprit-G9 ،Jeli-G2 ،Jeli-G3 ،Jeli-G6 ،Jeli-G9 ،Jeli-

G12 ،Jeli-G13 ،Jeli-G16 و Jeli-G22  در شرایط و

 Milva-EMS2 و Jeli-G3های ژنوتیپشدید، تنش آبی 

دارای بیشترین مقدار بودند. در شرایط نرمال، ژنوتیپ 

Esprit-G8های ژنوتیپمالیم، آبی ش ، در شرایط تن

Milva-G1 ،Milva-G3 ،Banba-G4 ،Banba-G5 ،

Banba-G6 ،Banba-G7 ،Banba-G9 ،Esprit-G8 و 

Esprit-G12  های ژنوتیپشدید، آبی در شرایط تنش و

Milva-G1 ،Milva-G3 ،Banba-G1 ،Banba-G5 ،

Banba-G6 ،Banba-G7، Banba-G9 ،Banba-G14 ،

Jeli-G18 و Esprit-G9  تعداد دارای بیشترین صفت

وزن بودند. از لحاظ صفت میکروتیوبر در گیاهچه 

های در شرایط نرمال، ژنوتیپمیکروتیوبر در گیاهچه 

Esprit-G8  و Jeli-G18 ، مالیم، آبی در شرایط تنش

در شرایط تنش و  Esprit-G8و  Banba-G4های ژنوتیپ

دارای بیشترین مقدار  Milva-G3ژنوتیپ شدید، آبی 

)با توجه به طوالنی بودن جداول مقایسه میانگین  بودند

  آورده نشده است(.

(، 1111(، گوپال و همکاران )1111و همکاران ) لی

( 1116پناه )، حسن(1117)، اواما (1117)گوپال و اواما 

گلیکول در اتیلن( از پلی1121و آژیلی و همکاران )

برای  زمینیهای سیبای در گیاهچهشیشهشرایط درون

اند. انتخاب گیاهان متحمل به تنش خشکی استفاده نموده

گلیکول در اتیلن( با استفاده از پلی1111سوهارجو )

زمینی، رقم های سیبای در گیاهچهشیشهشرایط درون

کنبک را به عنوان رقم متحمل و رقم سوپریر را به 

عنوان رقم حساس به تنش خشکی انتخاب نمود. گوپال 

پور و موسی( 1117)(، گوپال و اواما 1119)و همکاران 

کشت درونگزارش نمودند  (1121)همکاران و گرجی 

زمینی تحت شرایط نرمال و ای ارقام سیبشیشه

-ژنوتیپگری غربالبرای مناسب  یمحدودیت آبی روش

های چهار رقم ( گیاهچه1116پناه )باشد. حسنها می

-تحت تیمار با پلیآگریا، ساواالن، ساتینا و کایزر را در 

گلیکول و هومات پتاسیم بررسی و نتیجه گرفت اتیلن

باالترین میزان کلروفیل مربوط به رقم کایزر تحت 

شرایط نرمال همراه با هومات پتاسیم، رقم ساواالن 

تحت شرایط تنش همراه با هومات پتاسیم و رقم آگریا 

تحت شرایط نرمال همراه با هومات پتاسیم و تنش بود. 

اساس میزان کلروفیل ارقام آگریا، کایزر و ساواالن بر

( با 1121پناه )حسن آبی انتخاب شدند.متحمل به کم

زمینی آگریا، ساواالن، بررسی میزان تحمل ارقام سیب

آبی، سانته به تنش کمساتینا، کایزر، کنبک، مارفونا و 

تیوبر و نتیجه گرفتند بیشترین تعداد، وزن متوسط مینی

تیوبر در بوته در تیمار شاهد و کمترین مقدار وزن مینی

بار بود. ارقام کایزر و  -1آنها در فشار اسمزی 

تیوبر در بوته را در ساواالن بیشترین تعداد و وزن مینی

بار و ارقام کایزر و کنبک بیشترین  -2فشار اسمزی 

بار داشتند.  -1مقدار این صفات را در فشار اسمزی 

ای از شیشه( در شرایط درون1129بیلتر و همکاران )

گلیکول برای انتخاب ارقام متحمل به تنش اتیلنپلی

زمینی استفاده نمودند. آندریا و خشکی در سیب

در  9111گلیکول اتیلن( با استفاده از پلی1121همکاران )
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زمینی رقم کروناستد و ای سیبشیشهشرایط درون

ارید را چریستین را به عنوان ارقام متحمل و رقم گ

 عنوان رقم حساس به تنش خشکی انتخاب نمودند. 

 مقادیر ویژه تعداد و هامقادیر عامل توجه به با

 شرایطدر (، 2699 یک )الولی و ماکسول تر ازبزرگ

عامل مستقل از شناسایی شد. چهار  عامل 1تعداد نرمال 

کردند. از تغییرات را توجیه درصد  11/97 هم مجموعاً

 مقدار ویژهو از تغییرات درصد  9/19با  عامل اول

، صفات تعداد برگ در گیاهچه، تعداد گره در 17/9

گیاهچه، تعداد و وزن میکروتیوبر در گیاهچه دارای 

ها مثبت و صفت فاصله میانگره و بزرگ ضرایب عاملی

منفی بودند و به عنوان  و بزرگ دارای ضرایب عاملی

 م با توجیهعامل دوانتخاب شدند.  "عامل میکروتیوبر"

، شامل 97/2مقدار ویژه با از تغییرات درصد  2/27

صفت متوسط وزن  برای ثبت و بزرگضرایب عاملی م

 و بزرگ میکروتیوبر در گیاهچه دارای ضرایب عاملی

در  "عامل یکنواختی میکروتیوبر"مثبت بود و به عنوان 

و از تغییرات درصد  1/21سوم با عامل  نظر گرفته شد.

، صفت ارتفاع گیاهچه دارای ضرایب 21/2 مقدار ویژه

عامل ساختار "مثبت بود و به عنوان  و بزرگ عاملی

از درصد  9/21چهارم با عامل نامگذاری شد.  "گیاهچه

، صفت تعداد ریشه در 12/2 مقدار ویژهو تغییرات 

مثبت بود و به  و بزرگ گیاهچه دارای ضرایب عاملی

(. 9ید )جدول انتخاب گرد "عامل ریشه گیاهچه"عنوان 

-بود که نشان 191/1**در این آزمایش  KMO مقادیر

ها تجزیه به عاملدر ها برای استفاده دهنده اعتبار داده

، 29، 9های شماره باشد. در شرایط نرمال، ژنوتیپمی

 91و  91، 19، 11، 19، 11، 11، 99، 99، 91، 19، 19، 12

جهت الیه سمت راست و باالی نمودار و در در منتهی

مثبت از لحاظ ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، 

تعداد ریشه در گیاهچه و وزن میکروتیوبر در گیاهچه، 

، 99، 91، 11، 12، 21، 22، 6، 9، 1، 2های شماره ژنوتیپ

الیه سمت راست و پایین نمودار و در در منتهی 19و  11

تعداد گره در گیاهچه و تعداد  جهت مثبت از لحاظ

میکروتیوبر در گیاهچه، دارای باالترین مقدار بودند و به 

های برتر در شرایط نرمال انتخاب شدند عنوان ژنوتیپ

 (. 2)شکل 

 

 های مورد بررسی در شرایط نرمالمورد مطالعه برای ژنوتیپ صفاتها در ضرایب عامل  -3 جدول

 صفات
عامل   

2 1 9 1 

 -211/1 671/1 -211/1 229/1 گیاهچهع ارتفا

 199/1 -199/1 -911/1 912/1 تعداد برگ در بوته

 661/1 161/1 121/1 179/1 تعداد ریشه در گیاهچه

 179/1 -161/1 -169/1 999/1 تعداد گره در گیاهچه

 -116/1 -129/1 297/1 -121/1 هافاصله میانگره

 111/1 -176/1 -191/1 997/1 تعداد میکروتیوبر در گیاهچه

 111/1 -129/1 171/1 691/1 وزن میکروتیوبر در گیاهچه

 111/1 191/1 699/1 -121/1 متوسط وزن میکروتیوبر

 9/21 1/21 2/27 9/19 درصد واریانس

 12/2 21/2 97/2 17/9 مقادیر ویژه



 9317تابستان/  8 شماره 82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                           پناه، اصغریحسن                       991

 

 
KMO = 1/191**  

 ها در شرایط نرمالبه عاملو صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه  هاموقعیت ژنوتیپ -1کل ش

 

2 
Agria

-G1 6 
Agria

-G9 27 
Banba-

G1 11 
Banba-

G9 99 
Esprit-

G3 12 
Esprit-

G11 16 
Jeli-

G7 17 
Jeli-

G15 91 Jeli-G23 

1 
Agria

-G2 21 
Agria

-G10 29 
Banba-

G2 19 
Banba-

G10 91 
Esprit-

G4 11 
Esprit-

G12 11 
Jeli-

G8 19 
Jeli-

G16 99 Jeli-G24 

9 
Agria

-G3 22 
Agria

-G11 26 
Banba-

G3 17 
Banba-

G11 91 
Esprit-

G5 19 Jeli-G1 12 
Jeli-

G9 16 
Jeli-

G17 97 Agria 

1 
Agria

-G4 21 
Agria

-G12 11 
Banba-

G4 19 
Banba-

G12 99 
Esprit-

G6 11 Jeli-G2 11 
Jeli-

G10 91 
Jeli-

G18 99 Milva) 

1 
Agria

-G5 29 
Milv

a-G1 12 
Banba-

G5 16 
Banba-

G13 97 
Esprit-

G7 11 Jeli-G3 19 
Jeli-

G11 92 
Jeli-

G19 96 Banba 

9 
Agria

-G6 21 
Milv

a-G2 11 
Banba-

G6 91 
Banba-

G14 99 
Esprit-

G8 19 Jeli-G4 11 
Jeli-

G12 91 
Jeli-

G20 71 Esprit 

7 
Agria

-G7 21 
Milv

a-G3 19 
Banba-

G7 92 
Esprit-

G1 96 
Esprit-

G9 17 Jeli-G5 11 
Jeli-

G13 99 
Jeli-

G21 72 Jeli 

9 
Agria

-G8 29 
Milv

a-G4 11 
Banba-

G8 91 
Esprit-

G2 11 
Esprit-

G10 19 Jeli-G6 19 
Jeli-

G14 91 
Jeli-

G22  
 

 

 

 هامقادیر عامل توجه به در شرایط تنش آبی مالیم، با

 عامل 1یک، تعداد  تر ازبزرگ مقادیر ویژه تعداد و

 9/66 عامل مستقل از هم مجموعاًشناسایی شد. پنج 

 11/99با  عامل اولکردند. از تغییرات را توجیه درصد 

، صفات تعداد 62/1 مقدار ویژهو از تغییرات درصد 

برگ در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، تعداد و وزن 

 و بزرگ میکروتیوبر در گیاهچه دارای ضرایب عاملی

انتخاب  "عامل میکروتیوبر"مثبت بودند و به عنوان 

با از تغییرات درصد  2/11 ا توجیهعامل دوم بشدند. 

 مثبت و بزرگ، شامل ضرایب عاملی 92/2مقدار ویژه 

عامل "ها و به عنوان صفت فاصله میانگره برای

از درصد  1/21سوم با عامل نامگذاری گردید.  "میانگره

، صفت متوسط وزن 19/2 مقدار ویژهو تغییرات 

 و بزرگ میکروتیوبر در گیاهچه دارای ضرایب عاملی

در  "عامل یکنواختی میکروتیوبر"مثبت بود و به عنوان 

از تغییرات درصد  1/21چهارم با عامل نظر گرفته شد. 

، صفت ارتفاع گیاهچه دارای ضرایب 21/2 مقدار ویژهو 

عامل ساختار "منفی بود و به عنوان  و عاملی بزرگ

از درصد  11/21پنجم با عامل  نامگذاری شد. "گیاهچه

، صفت تعداد ریشه در 17/2 دار ویژهمقو تغییرات 
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مثبت بود و به  و بزرگ گیاهچه دارای ضرایب عاملی

(. 1انتخاب گردید )جدول  "عامل ریشه گیاهچه"عنوان 

-بود که نشان 979/1**در این آزمایش  KMOمقادیر 

ها ها برای استفاده از تجزیه به عاملدهنده اعتبار داده

بار  -9ا فشار اسمزی آبی بباشد. در شرایط تنش کممی

، 21، 29، 21، 21، 9، 2های شماره )تنش مالیم(، ژنوتیپ

29 ،29 ،26 ،11 ،12 ،11 ،19 ،11 ،11 ،19 ،17 ،19 ،99 ،

الیه در منتهی 91و 16، 19، 19، 11، 17، 19، 11، 11

سمت راست و باالی نمودار و در جهت مثبت از لحاظ 

عداد گره در ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، ت

گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه و تعداد و وزن 

میکروتیوبر در گیاهچه، دارای باالترین مقدار بودند و به 

آبی مالیم های برتر در شرایط تنش کمعنوان ژنوتیپ

 (.1انتخاب گردیدند )شکل 
 

 آبی مالیمرایط تنش های مورد بررسی در شمورد مطالعه برای ژنوتیپ صفاتها در ضرایب عامل -4 جدول

 صفات
عامل   

2 1 9 1 1 

999/1 گیاهچهارتفاع   191/1-  199/1  621/1-  119/1  

961/1 تعداد برگ در بوته  179/1-  192/1-  191/1-  219/1  

297/1 تعداد ریشه در گیاهچه  291/1-  192/1-  211/1-  911/1  

716/1 تعداد گره در گیاهچه  111/1-  119/1-  171/1-  191/1  

-162/1 هاه میانگرهفاصل  969/1  919/1  119/1  111/1  

611/1 تعداد میکروتیوبر در گیاهچه  117/1-  171/1-  111/1-  111/1-  

612/1 وزن میکروتیوبر در گیاهچه  221/1-  991/1  121/1-  111/1-  

111/1 متوسط وزن میکروتیوبر  169/1  616/1  191/1-  119/1-  

1/99 درصد واریانس  2/11  1/21  1/21  1/12  

62/1 مقادیر ویژه  92/2  19/2  11/2  17/2  

KMO = 1/979**  

 

 
 ها در شرایط تنش آبی مالیمو صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه به عامل هاموقعیت ژنوتیپ -2شکل 
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 هابه مقادیر عامل توجه در شرایط تنش آبی شدید، با

 عامل 1یک، تعداد  تر ازبزرگ مقادیر ویژه تعداد و

 7/69 عامل مستقل از هم مجموعاًشد. پنج شناسایی 

 9/99با  عامل اولکردند. از تغییرات را توجیه درصد 

، صفات تعداد 19/9 مقدار ویژهو از تغییرات درصد 

برگ در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، تعداد و وزن 

 و بزرگ میکروتیوبر در گیاهچه دارای ضرایب عاملی

انتخاب  "یکروتیوبرعامل م"مثبت بودند و به عنوان 

با از تغییرات درصد  9/29 عامل دوم با توجیهشدند. 

 نفی و بزرگ، شامل ضرایب عاملی م16/2مقدار ویژه 

عامل "ها و به عنوان صفت فاصله میانگره برای

درصد  11/21سوم با عامل نامگذاری گردید.  "میانگره

، صفت متوسط وزن 19/2 مقدار ویژهو از تغییرات 

 و بزرگ ر در گیاهچه دارای ضرایب عاملیمیکروتیوب

در  "عامل یکنواختی میکروتیوبر"مثبت بود و به عنوان 

از تغییرات درصد  1/21چهارم با عامل نظر گرفته شد. 

، صفت تعداد ریشه در گیاهچه دارای 11/2 مقدار ویژهو 

عامل "مثبت بود و به عنوان  و ضرایب عاملی بزرگ

 1/22پنجم با عامل . انتخاب گردید "ریشه گیاهچه

، صفت ارتفاع 12/2 مقدار ویژهو از تغییرات درصد 

منفی بود و به  و بزرگ گیاهچه دارای ضرایب عاملی

(. 1نامگذاری شد )جدول  "عامل ساختار گیاهچه"عنوان 

-بود که نشان 712/1**در این آزمایش  KMOمقادیر 

ها ها برای استفاده از تجزیه به عاملدهنده اعتبار داده

های شماره آبی شدید، ژنوتیپباشد. در شرایط تنش می

1 ،9 ،7 ،29 ،21 ،27 ،26 ،12 ،11 ،19 ،11 ،19 ،17 ،91 ،

در  91و  91، 91، 16، 17، 19، 19، 11، 96، 99، 91

الیه سمت راست و باالی نمودار و در جهت مثبت منتهی

از لحاظ ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، تعداد 

در گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد و وزن  گره

میکروتیوبر در گیاهچه و متوسط میکروتیوبر، دارای 

های برتر در باالترین مقدار بودند و به عنوان ژنوتیپ

(. در هر 9انتخاب شدند )شکل  (آبی شدیدشرایط تنش 

به طور  عامل اولسه شرایط )نرمال، مالیم و شدید(، در 

از تغییرات را صفات تعداد و وزن  درصد 11متوسط 

میکروتیوبر در گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه و تعداد 

مثبت بودند.  و بزرگ گره در گیاهچه با ضرایب عاملی

زمینی، از روش تجزیه به محققین متعددی در گیاه سیب

ها استفاده ها برای تعیین موقعیت صفات و ژنوتیپعامل

؛ خدمتی و همکاران، 1119، اند )ربیعی و همکاراننموده

؛ جوینده و همکاران، 1121پناه، منش و حسن؛ نیک1129

پناه، ، حسن1121پناه، ؛ ذاکرحمیدی و حسن1121

( با بررسی تنوع 1111(. ویتیالنین و همکاران )1121

زمینی با استفاده از رقم سیب 91در  صفاتژنتیکی 

 ؤلفهدر م که گزارش کردند اصلی هایبه مؤلفه تجزیه

و  هابافت در هادانهتوزیع رنگ و رنگ میزان صفات اول

 گل و غده اندازه، شکل به صفات مربوط دوم مؤلفه در

( 1119ی و همکاران )ربیع .بیشتری بودند اهمیت دارای

 دو ،زمینیبر روی ارقام سیب هاعاملبه  تجزیه انجام با

 وضعیت و عامل دوم برگ سطحکه عامل اول  مهم عامل

 گیاه تعیین گردید.  تاریساخ

 

 جمع بندی کلی

زمینی پس از بررسی ژنوتیپ سیب 1127از تعداد 

 99آبی، تعداد در شرایط نرمال و تنش محدودیت

ژنوتیپ برای بررسی از لحاظ صفات ارتفاع گیاهچه، 

تعداد برگ در گیاهچه، تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد 

د و وزن ها، تعداگره در گیاهچه، فاصله میانگره

میکروتیوبر در هر گیاهچه و متوسط وزن میکروتیوبر 

انتخاب شدند. براساس نتایج مقایسه میانگین صفات، در 

، Milva-G1های شرایط تنش مالیم و شدید ژنوتیپ

Milva-G3،Banba-G5  ،Banba-G6 ،Banba-

G7،Banba-G9   وEsprit-G8  ،از بیشترین تعداد برگ

چه برخوردار بودند. گره و میکروتیوبر در گیاه

 29های ها، ژنوتیپبراساس نتایج تجزیه به عامل

(Milva-G1 ،)21 (Milva-G3 ،)26 (Banba-G3 ،)12 

(Banba-G5 ،)11 (Banba-G6 ،)19 (Banba-G7 ،)11 

(Banba-G9 ،)19 (Banba-G10 ،)17 (Banba-G11 ،)99 
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(Esprit-G8 ،)11 (Esprit-G10 ،)19 (Jeli-G11 ،)19 

(Jeli-G14 ،)16 (Jeli-G17و )91 (Jeli-G18 در هر دو )

شرایط تنش مالیم و شدید دارای بیشترین ارتفاع 

گیاهچه، تعداد برگ در گیاهچه، تعداد گره در گیاهچه، 

تعداد ریشه در گیاهچه، تعداد و وزن میکروتیوبر در 

بودند و به عنوان  گیاهچه و متوسط میکروتیوبر

آبی انتخاب  دیتهای متحمل به تنش محدوژنوتیپ

 ینامه پژوهشوهیبراساس شدر ادامه این تحقیق،  شدند.

-، پس از تولید مینیکشور یو باغ یمحصوالت زراع

های تیوبر )در گلخانه( و تکثیر غده )در مزرعه( ژنوتیپ

ی و سازگاری، پیشرفته مقدمات شاتیآزماانتخابی، در 

ند بررسی و در نهایت به عنوان رقم ملی نامگذاری خواه

 (.2999ی پژوهش یهانامهوهی)ششد 

 

 آبی شدیدهای مورد بررسی در شرایط تنش مورد مطالعه برای ژنوتیپ صفاتها در ضرایب عامل -5 جدول

 صفات
عامل   

2 1 9 1 1 

 -791/1 179/1 199/1 -119/1 199/1 گیاهچهارتفاع 

 -191/1 911/1 -172/1 199/1 712/1 تعداد برگ در بوته

 -296/1 996/1 119/1 269/1 999/1 ریشه در گیاهچه تعداد

 -199/1 161/1 -116/1 197/1 797/1 تعداد گره در گیاهچه

 -126/1 -219/1 219/1 -611/1 -111/1 هافاصله میانگره

 -111/1 921/1 191/1 299/1 996/1 تعداد میکروتیوبر در گیاهچه

 -269/1 111/1 199/1 261/1 929/1 وزن میکروتیوبر در گیاهچه

 -219/1 111/1 679/1 -292/1 191/1 متوسط وزن میکروتیوبر

 1/22 1/21 1/21 9/29 9/99 درصد واریانس

 19/2 11/2 19/2 16/2 19/9 مقادیر ویژه

                 KMO = 1/979**  

 

 
 آبی شدیدتنش کمها در شرایط و صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه به عامل هاموقعیت ژنوتیپ -3شکل 



 9317تابستان/  8 شماره 82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                           پناه، اصغریحسن                       980

 

 منابع مورد استفاده 

Agili S, Aggrey BN, Ngamau K and Masinde WP. 2015. In vitro evaluation of orange-fleshed sweet potato 

genotypes for drought tolerance using polyethylene glycol. Potato and Sweet Potato in Africa: 

Transforming the Value Chains for Food and Nutrition Security.  

Agili S, Nyende B, Ngamau K and Masinde WP. 2013. In vitro evaluation of orange-fleshed sweet potato for 

drought tolerance using polyethylene glycol. 9th Triennial African Potato Association Conference 

Naivasha, Kenya.  

Ahloowalia BS. 1990. In vitro radiation mutagenesis in potato. Current Plant Science and Biotechnology in 

Agriculture, 8: 39-46. 

Andreea N, Mihaela C, Nicoleta C and Monica P. 2014. In vitro response to drought tolerance for different 

potato varieties. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului, XXIII: 257-262.  

Anonymous. 2017. Agricultural Statistics. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran. 174 pp (In Persian). 

Badarau CL, Marculescu A and Chiru N. 2013. The effects of new treatments on PVY infected potato plants 

under drought conditions. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series II: Forestry & Wood 

Industry & Agricultural Food Engineering, 655: 99-104. 

Bilter AS, Roselyna I and Charloq P. 2013. Growth and proline content of potato Solanum tuberosum L. in 

vitro candidate tolerant to drought of origin callus. Proceedings of the 3rd Annual International 

Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah) and In Conjunction with the 2nd International 

Conference on Multidisciplinary Research (ICMR), October 2-4, 2013, Banda Acheh, Indonesia. 

Blum, A. 2006. Use of PEG to induce and control plant water deficit in experimental hydroponics culture. 

Focus on form: Retrieved 2007, from http://www.spectrapor.com 

Bussis D, Kauder F and Heineke D. 1998. Acclimation of potato plants to polyethylene glycol-induced water 

deficit I. Photosynthesis and metabolism. Journal of Experimental Botany, 49(325): 1349-1360.  

Faberio C, Martin de Santa Olalla F and De Juan JA. 2001. Yield and size of deficit irrigated potatoes. 

Agricultural Water Management, 48: 255-266. 

FAO Statistical Database. 2015. Agriculture statistics. www.http:// URL: faostat, fao.org/faostat. 

Gopal J and Iwama K. 2007. In vitro screening of potato against water-stress mediated through sorbitol and 

polyethylene glycol. Plant Cell Reports, 26(5): 693-700.  

Gopal J, Chamail A and Sarkar D. 2005. Use of microtubers for slow growth in vitro conservation of potato 

germplasm. Plant Genetic Resources Newsletter, 141: 56-60. 

Gopal J, Iwama K and Jitsuyama Y. 2008. Effect of water stress mediated through agar on in vitro growth of 

potato. In Vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 44: 221-228. 

Gosal SS, Das A, Gopal J, Minocha J, Chopra HR and Dhaliwal HS. 2001. In vitro induction of variability 

through radiation for late blight resistance and heat tolerance in potato. Biotechnology Centre, Punjab 

Agricultural University, Ludhiana, Punjab, India. 7-13. 

Hase Y, Okamura M, Takeshita D, Narumi I and Tanaka A. 2010. Efficient induction of flower-color 

mutants by ion beam irradiation in petunia seedlings treated with high sucrose concentration. Plant 

Biotechnology, 27: 99-103.  

Hassanpanah D, Rahimi M and Vedadi S. 2015. Evaluation of genetic diversity of potato genotypes for some 

traits irradiated with gamma ray in Caesar cultivar. Journal of Crop Ecophysiology, 2(34): 215-230. (In 

Persian). 

Hassanpanah D. 2009. In vitro and in vivo screening of potato cultivars plantlets against water stress by 

polyethylene glycol and potassium humate. Biotechnology, 8(1): 132-137. 

https://link.springer.com/bookseries/6444
https://link.springer.com/bookseries/6444
http://www.spectrapor.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gopal%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17205341
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17205341
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxt5rytZfSAhUDCiwKHVeFDisQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioversityinternational.org%2Fe-library%2Fpublications%2Fdetail%2Fplant-genetic-resources-newsletter%2F&usg=AFQjCNHkYu-3JyhANfTvrjh8tMFRbx881A&sig2=-wZr2BKUsDwHV7OJ2Yeviw


   989                                                                              آبی نش محدودیتتحاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت  زمینیسیبهای ژنوتیپارزیابی 

 

Hassanpanah D. 2010. Evaluation of potato advanced cultivars against water deficit stress under in vitro and 

in vivo condition. Biotechnology, 92: 164-169. 

Hassanpanah D. 2014. Evaluation of genetic diversity in 65 genotypes of potato by using factor and cluster 

analysis. Journal of Crop Ecophysiology, 8-1(29):83-96. (In Persian). 

Hassanpanah D. and M. Khodadadi. 2009. Study the plantlet age effect and planting beds on Agria potato 

mini-tuber production under in vivo condition. Journal of Biological Sciences, 727-3048. 

Irna A and Mauromicale G. 2006. Physiological and growth response to moderate water deficit of off-season 

potatoes in a Mediterranean environment. Agriculture and Water Management, 82: 193-209. 

Iwama K. 2007. In vitro screening of potato against water-stress mediated through sorbitol and polyethylene 

glycol. Plant Cell Reports, 26(5): 693. 

Jouyandeh Kelashemi I and Hassanpanah D. 2014. Evaluation of genetic diversity for yield and yield 

component in the hybrids produced from breeding population of HPS×II/67 potato. International Journal 

of Current Life Sciences, 4(11): 10107-10110. 

Khedmati M, Hassanpanah D and Taghizadeh R. 2013. A survey on correlation and path coefficient analysis 

between yield and yield components cultivars and early advanced average potato clones in spring 

cultivation of Ardebil region. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2(17): 621-625.  

Lawley DN and Maxwell AE. 1963. Factor analysis: as a statistical method. Buttterwoths, London.  

Li CH, Wang D and Wang GX. 2005. The protective effects of on potato seedling leaves during osmotic 

stress. Botanical Bulletin- Academia Sinica Taipei Journal, 46: 119-125. 

Money NP. 1989. Osmotic pressure of aqueous polyethylene glycols. Relationship between molecular 

weight and vapor pressure deficit. Journal of Plant Physiology, 91: 766-769. 

Mousapour Gorji, A, Matyas K, Dublecz Z, Decsi K, Cernak I, Hoffmann B, Taller J and Polgar Z. 2012. In 

vitro osmotic stress tolerance in potato and identification of major QTLs. American Journal of Potato 

Research, 89(6): 453-464.  

Murashige T and Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue 

cultures. Journal of Plant Physiology, 15: 473-497. 

Nickmanesh L and Hassanpanah D. 2014. Evaluation of genetic diversity for agronomic traits in 127 potato 

hybrids with using multivariate statistical methods. Indian Journal of Fundamental and Applied Life 

Sciences, 4(2): 502-507.  

Rabiei K, Khodambashim V and Rezaei AM. 2008. Using multivariate statistical methods to identify the 

potato yield characteristics under drought stress and non-stress conditions. Journal of Scientific and 

Technological Agriculture and Natural Resources, 12(46): 131-140. (In Persian). 

Research Stylesheet. 2009. Horticulture Crops.Seed and plant improvement Institue. 42 pp. 

Saif-Ur-Rasheed M, Asad S and Zafar Y. 2001. Use of radiation and in vitro techniques for development of 

salt tolerant mutants in sugarcane and potato. National Institute for Biotechnology and Genetic 

Engineering Nuclear Institute of Agriculture and Biology Faisalabad, Pakistan. pp 61-75. 

Schittenhelma S, Sourell H and Lopmeierc FJ. 2006. Drought resistance of potato cultivars with contrasting 

canopy architecture. European Journal of Agronomy, 24: 193-202. 

Sharabash MT. 2001. Radiation induced variation in potato for tolerance to salinity using tissue culture 

technique. National Center for Research and Radiation Technology, Atomic Energy Authority, Nasr 

City, Cairo, Egypt. pp 83-87.  

Shin JM, Kim BK, Seo SG, Jeon SB, Kim JS, Jun BK, Kang SY, Lee JS, Chung MN and Kim SH. 2011. 

Mutation breeding of sweet potato by gamma-ray radiation. African Journal of Agricultural Research, 

6(6): 1447-1454. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6YPot5fSAhWIfywKHXfHC4UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ijbs.com%2F&usg=AFQjCNFeN14K9cqCnSENmZaN_Pyf0AYO9A&sig2=wsoEmZYIe7kTnjeQIOOYzA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6d2SvZfSAhXDjiwKHQEzC6AQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fjournal%2F0006-8063_Botanical_Bulletin-Academia_Sinica_Taipei&usg=AFQjCNEBkdVejeND1qaX16JlD6QTe1-f2A&sig2=Be5EArULTHzu2YVt5AvaCw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsNqOvpfSAhVBiiwKHYh7A6IQFggqMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.journals.elsevier.com%2Fjournal-of-plant-physiology&usg=AFQjCNEDzpgBIbbAcYwHyCTPQNX4r5Hg_g&sig2=Vw1cn8SzwCrKkiwGbJ5zpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsNqOvpfSAhVBiiwKHYh7A6IQFggqMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.journals.elsevier.com%2Fjournal-of-plant-physiology&usg=AFQjCNEDzpgBIbbAcYwHyCTPQNX4r5Hg_g&sig2=Vw1cn8SzwCrKkiwGbJ5zpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbooaan_PXAhVhYpoKHUWeANkQjBAIMDAB&url=http%3A%2F%2Fspii.ir%2FHomePage.aspx%3Flang%3Dfa-IR&usg=AOvVaw0D-Y8mTR0kZFjT0Cmkuo-t
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVo_O7wZfSAhXJB5oKHXZOBucQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.academicjournals.org%2Fajar%2F&usg=AFQjCNHj5dQ7kLjOd12wSV-Oa_EtYiFTBA&sig2=RI8BZpYM7SgJs71khHk-dA


 9317تابستان/  8 شماره 82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                           پناه، اصغریحسن                       988

 

Shock CC and Feibert SH. 2002. Deficit Irrigation on potato. In deficit irrigation practices. FAO, Rome. pp 

47-56. 

Suharjo UKJ. 2012. The effect of Polyethylene Glycol (PEG) 8000 on the growth of seven potato genotypes 

and their tuber production in vitro. Proceedings Society Indonesia Biodiversity International 

Conference, 1: 38-42. 

Taji A, Kumar P and Lakshmanan P. 2002. In vitro plant breeding. Food products. New York. pp 167. 

Tourneux C, Devaux A, Camacho MR, Mamani P and Ledent JF. 2003. Effects of water shortage on six 

potato genotypes in the high lands of Bolivia (I): Morphological parameters, growth and yield. 

Agronomie, 23: 169-179. 

Vasline YA. 2013. An investigation on induced mutations in rice (Oryza sativa L.). Plant Arch, 13(1):  

555-557. 

Vetelainen M, Gammelgard E and Valkonen JPT. 2005. Diversity of Nordic landrace potatoes (Solanum 

tuberosum L.) revealed by AFLPs and morphological characters. Genetic Resources and Crop 

Evolution, 52: 999-1010. 

Wang H, Xiao L, Tang J and Liu F. 2010. Foliar application of chloral choline chloride improves leaf 

mineral nutrition, antioxidant enzyme activity, and tuber yield of potato (Solanum tuberosum L.). 

Scientia Horticulturae, 125: 521-523. 

Wang Y, Wang F, Zhai H and Liu Q. 2007. Production of a useful mutant by chronic irradiation in sweet 

potato. Scientia Horticulturae, 111(2): 173-178. 

Zakerhamidi S and Hassanpanah D. 2014. Investigation of genetic diversity for quantitative traits in 166 

potato hybrids of produced from Luca and Caesar cultivars crosses. Bulletin of Environment, 

Pharmacology and Life Sciences, 3(12): 34-37. 

Zareh Chahoki MA. 2010. Multivariate analysis methods in SPSS software. University of Tehran. 35 pp. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=genetic%20resource%20and%20crop%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F10722&ei=Brm1UtP2D8nxhQeSsIHwAw&usg=AFQjCNEyVvCnqQtM2QTFVPv-gnOR8Owohg&sig2=q0ZcPa_1T8pVeTL2ZIHPkA&bvm=bv.58187178,d.ZG4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=genetic%20resource%20and%20crop%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F10722&ei=Brm1UtP2D8nxhQeSsIHwAw&usg=AFQjCNEyVvCnqQtM2QTFVPv-gnOR8Owohg&sig2=q0ZcPa_1T8pVeTL2ZIHPkA&bvm=bv.58187178,d.ZG4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSwIe_wpfSAhUBMJoKHbJFDpYQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Fjournal%2F03044238&usg=AFQjCNHDWFOs-Il4IXAM0Y3SFORRRlHmfQ&sig2=uNgnAdo41KxvFqvu-RVv1Q

