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چکیده
تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت درون شیشهای و تکثیر آنها ،به کاهش هزینهها و افزایش
عملکرد منجر میشود .بنابراین در این آزمایش اثر ضدعفونیکنندگی نانو ذرات نقره با پوشش پکتین در
غلظتهای (صفر 75 ،50 ،25 ،و  950میلیگرم در لیتر) در سه زمان ( 20 ،90و  90دقیقه) بر کاهش
آلودگی ریز نمونهها بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشت
بافت گیاهان باغی دانشگاه تبریز در سال  9912مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه ،بهمنظور بررسی اثر
غلظتهای مختلف تریاکانتانول (صفر 0/5 ،0/25 ،و  0/75میلیگرم در لیتر) بر ریزغدهزایی سیبزمینی رقم
آگریا ،آزمایش دوم در قالب طرح کامالً تصادفی به اجرا در آمد .ضدعفونی نمونهها با تیمار نانو ذرات نیترات
نقره با پوشش پکتین در غلظتهای  50و  75میلیگرم در لیتر در مدت زمان  90دقیقه بهترین نتیجه را
برای کنترل پوسیدگی ریزنمونه داشتند .بر اساس نتایج بهدست آمده ،کاربرد تریاکانتانول اثر معنیداری بر
صفات ریزغده فاقد خواب ،طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی نداشت .با این وجود ،مقایسه میانگین صفات
تعداد ریزغده و درصد غدهزایی نشان داد که بیشترین میزان این شاخصها در غلظت  0/5میلیگرم در لیتر
تریاکانتانول مشاهده گردید .عالوه بر این بیشترین میزان تعداد چشم و طول ریزغده در تیمار تریاکانتانول با
غلظت  0/5میلیگرم در لیتر بهترتیب با  9/12عدد و  5/299میلیمتر مشاهده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده از این پژوهش ،چنین بهنظر میرسد که کاربرد نانو ذرات نقره پوششدار شده با پکتین و نیز
غلظتهای مختلف تریاکانتانول بهعنوان دو ترکیب مهم در کاهش پوسیدگی ریزنمونهها و نیز افزایش
ریزغدهزایی سیبزمینی در شرایط درون شیشهای قابلتوصیه باشد.
واژههای کلیدی :آلودگی ،ریزغدهزایی ،سیبزمینی ،کشت بافت ،نانو ذرات.

مقدمه

کشاورزی در سراسر جهان است ( Abelenda et

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.بهدلیل
داشتن مقادیر باالی نشاسته ،پروتئین و سایر مواد
مغذی مهم در غدهها یکی از محصوالت مهم

 .)al., 2019طبق آمار سازمان فائو تولید جهانی
سیبزمینی بیش از  975هزار تن بوده است
( .)FAO, 2018سیبزمینی اهمیت اقتصادی
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زیادی برای تأمین انرژی از نظر مواد غذایی و
صنعتی دارد و همواره بهعنوان گیاه مدل مورد توجه
پژوهشگران علوم گیاهی بوده است .سیبزمینی
بهدلیل توان باالی باززائی نو ساقه ،یکی از گیاهان
الگو برای انجام آزمایشهای کشت بافت است که
تولید گیاهچه این گیاه در شرایط درون شیشهای در
سطح بسیار وسیع صورت میگیرد ( Edwin et al.,
.)2008
از آنجا که ازدیاد سیبزمینی توسط اندامهای
غیرجنسی (غدهها و ریزغدهها) صورت میگیرد،
دسترسی به گیاهان و غدههای سالم و مناسب حائز
اهمیت است .با توجه به حساسیت سیبزمینی به
ویروسها ،تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق
کشت درون شیشهای و تکثیر آنها ،به کاهش
هزینهها و افزایش عملکرد منجر میشود ( Salem
 .)& Hassanein, 2017یکی از روشهای مؤثر
کاهش بیماریها گیاهی و تولید ریزغدههای عاری
از امراض ،استفاده از روشهای تولید درون شیشهای
است .این ریزغدههای عاری از بیماری را میتوان در
تمام طول سال و در هر حجمی تولید کرد
( .)Hannapel, 2007امروزه تولید ریزغدهها به
یکی از روشهای تکثیر سریع در تولید و ازدیاد
غدههای بذری و مبادله ژرمپالسم تبدیلشده است.
ریزغدهزایی در شرایط درون شیشهای برای نخستین
بار با کشت جوانههای جانبی تکگره صورت گرفت
که منجر به تولید غدههای بذری عاری از ویروس
گردید ( .)Gopal et al., 2004غدهزایی در
سیبزمینی مکانیسمی حیاتی و فرآیندی پیچیده از
نظر نموی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار
میگیرد .فاکتورهای مؤثر بر ریزغدهزایی و تشکیل
آن در شرایط درون شیشهای شامل ژنوتیپ
( ،)Khalil et al., 2017تغییرات طول روز و شب
( ،)Seabrook, 2005نوع منبع کربن ( Rahman
 ،)et al., 2015تنظیمکنندههای رشد ( Wroble,

 )2015و دیگر ترکیبات محیط کشت ( Hossain

 )et al., 2017میباشد.
نانو مواد به کلیه موادی که حداقل یکی از ابعاد
آنها حدود  900-9نانومتر است ،گفته میشود
( .)Ioannou et al., 2020نانوتکنولوژی نقش
بسیار پویایی در رشتههای مختلف علمی ایجاد
کرده است؛ با وجود این ،کاربرد آن در علم
کشاورزی ،موضوعی است که در میان دانشمندان
مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات نشان میدهد
که تأثیر مثبت یا منفی نانو مواد بر محصوالت
کشاورزی وابسته به اندازه ،شکل ،غلظت ،ترکیب
شیمیایی ،حاللیت و غیره میباشد ( Tan et al.,
 .)2018با پیشرفت فناوری ساخت نانو مواد ،نانو
ذرات نقره با سطح ویژه باال که امکان دسترسی
بهمیزان بیشتری از اتمهای نقره را فراهم میکنند
توجه صنایع گوناگونی مانند پوشاک ،آرایشی،
بستهبندی غذا و مواد ساختمانی را به نقره جلب
کرده است ،زیرا نانو ذرات نقره در غلظتهای پایین
نیز دارای بازده باالی میکروبکشی هستند
( .)Chippa, 2019مکانیسم عمل نانو ذرات نقره در
ریزجانداران هنوز بهروشنی مشخص نشده ولی
پیشنهاد شده است که ذرات نانو نقره میتوانند به
آهستگی یونهای نقره را رها کنند و این یونها
میتوانند ساختار سلولی ریزجانداران را از بین ببرند
( .)Lubick, 2008; Torrent et al., 2019از
اینرو نانو نقره جهت کنترل باکتریها بهکار رفته
است .محققان نشان دادند که یونهای نقره از طریق
تولید گونههای فعال اکسیژن بر فسفولیپیدها اثر
گذاشته و باعث پراکسیداسیون آنها شده و غشاء
سلولی ریزجانداران را تخریب میکنند ( Partila,
 .)2019فناوری نانو نقره باعث بهوجود آمدن انقالبی
شگرف در مواد ضد باکتریایی است که جهتگیری
اصلی برای گسترش محصوالت نانو نقره است و
دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به مواد شیمیایی
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دیگر میباشند ( .)Warheit et al., 2007از نانو
ذرات نقره برای کنترل برخی از بیماریهای قارچی
در گیاهان استفادهشده است ( ;Kim et al., 2009
 )Min et al., 2009و برای حذف آالیندههای
باکتری در سنبلالطیب ( Valeriana officinalis
 )L.که در شرایط درون شیشهای رشد داده شده
بودند ،مورد استفاده قرار گرفته است ( Abdi et
.)al., 2008
تریاکانتانول ( )Triacontanolیک تنظیمکننده
رشد گیاهی است که بهعنوان تنظیمکننده
فرآیندهای مختلف رشدی گیاه تحت شرایط عادی
یا تنش شناخته شده است (.)Islam et al., 2020
عالوه بر این تریاکانتانول در تعامل با هورمونهای
دیگر رشد مانند سیتوکنین و اسید جیبرلیک ،رشد،
عملکرد و فرآیندهای متابولیکی در گیاهان را تنظیم
میکند (.)Islam & Mohammad, 2020
جداسازی و شناسایی ژنهای تنظیمکننده
تریاکانتانول اولین گام بهسوی درک عمل
تریاکانتانول بود ،که مسیرهای بیوشیمیایی و
فرآیندهای فیزیولوژیکی درگیر در پیامرسانی سلولی
تریاکانتانول را تنظیم و آشکار میکند ( Islam et
 .)al., 2020طبق گزارشهای ارائه شده
تریاکانتانول موجب افزایش فتوسنتز و جذب آب و
مواد معدنی و رشد میوه در گیاهان مختلف شده
است ( .)Naeem et al., 2011تریاکانتانول موجب
بهبود رشد آفتابگردان بهدالیل زیادی مانند تنظیم
بسیاری از ژنهای مرتبط با فتوسنتز ( Singh et
 ،)al., 2012تعدیل فعالیت اکسیدانها ( Perveen
 )et al., 2011بهوسیله رهاسازی پیامرسان ثانویه
یا متابولیتهای مسئول فعالیت آنزیمهای دخیل در
متابولیسم کربوهیدرات و بسیاری از پاسخهای
فیزیولوژیکی ( )Naeem et al., 2009گردید.
محلولپاشی تریاکانتانول همراه با اسید جیبرلیک
در مراحل مختلف رشد گیاه بادامزمینی ،انتقال مواد

فتوسنتزی برای پر کردن غالف بادامزمینی را ارتقا و
در نتیجه عملکرد و پارامترهای مرتبط مانند
عملکرد غالف ،وزن غالف ،و تعداد غالف در بوته را
افزایش میدهد ( Verma et al., 2009; Pang et
 .)al., 2020بسیاری از محققان نقش مثبت
تریاکانتانول را در افزایش رشد ،عملکرد ،فتوسنتز،
تثبیت نیتروژن ،فعالیتهای آنزیمی و سطوح
آمینواسیدهای آزاد ،کاهش قندها و پروتئین محلول
گزارش کردهاند ( .)Naeem et al., 2011لذا با
توجه به اهمیت اقتصادی تولید ریزغده سالم
سیبزمینی ،در این پژوهش تالش شده است اثرات
گندزدایی نانو ذرات نقره بر مراحل ضدعفونی کشت
بافت سیبزمینی و همچنین اثرات تریاکانتانول در
ریزغدهزایی سیبزمینی رقم آگریا مورد بررسی
گیرد.
مواد و روشها
آمادهسازی نمونه گیاهی و اعمال تیمارها
آزمایش اول
بهمنظور بررسی اثرات نانو ذرات نقره با پوشش
پکتین بر میزان پوسیدگی ریزنمونههای سیبزمینی
در شرایط درونشیشهای ،بوتههای سیبزمینی
عاری از ویروس رقم آگریا از مرکز تحقیقات
کشاورزی اردبیل تهیه و به آزمایشگاه کشت بافت
گیاهان باغی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منقل گردید؛ بدین منظور ،شاخسارههای دو
سانتیمتری تهیه شده و پس از انتقال به آزمایشگاه
جهت رفع آلودگیهای سطحی ،با آب شستوشو
داده شدند .پس از حذف پهنک برگها ،قلمهها که
دارای چند گره برگی حاوی جوانه بودند ،برای رفع
آلودگی سطحی در معرض آب جاری قرار گرفتند.
سپس با غلظتهای مختلف نانو نقره پوششدار شده
با پکتین (صفر 75 ،50 ،25 ،و  950میلیگرم)
بهمدت  20 ،90و  90دقیقه ضدعفونی شد .سپس
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در زیر دستگاه هود المینار و در شرایط استریل
نمونهها با آب مقطر استریل شستوشو داده شد.
پس از ضدعفونی ،ریزنمونه با استفاده از اسکالپل و
پنس استریل به قطعات حدود یک سانتیمتری که
هر قطعه دارای یک جوانهی جانبی بود ،تقسیم شد.
آزمایش دوم
در ادامه بهمنظور بررسی روند ریزغدهزایی از محیط
کشت  MSبا غلظتهای مختلف از تریاکانتانول
(غلظتهای صفر 0/5 ،0/25 ،و  0/75میلیگرم در
لیتر) به همراه  20گرم بر لیتر ساکارز قبل از
اتوکالو کردن محیط کشت ،استفاده شد .شش هفته
پس از کشت ،ریزنمونهها به شرایط تاریکی کامل
منتقل و در هفته دهم گیاهچهها از ظروف کشت
خارج و نسبت به برداشت ریزغدهها اقدام گردید.
اندازهگیری صفات
در مرحله ریزغدهزایی از جوانه جانبی صفات زیر
یادداشت برداری گردید:
درصد ریزغدهزایی (تعداد ریزغده تولیدی در هر
واحد آزمایش بر تعداد کل ریز نمونهها) ،وزن تر
(میلیگرم) ،طول و عرض ریزغدهها (میلیمتر)،
تعداد چشم روی ریزغده ،طول جوانه رشد یافته
روی ریزغده (سانتیمتر) ،درصد ریزغدههای فاقد
خواب (تعداد ریزغده دارای جوانه رشد یافته در هر
واحد آزمایشی بر تعداد کل ریزغده) ،سرعت
ریزغدهزایی (تعداد ریزغده تولیدی در هر واحد
آزمایش بر مدت زمان الزم برای تشکیل ریزغده) و
عملکرد (تعداد ریزغده تولید شده به ازای هر بوته).
برای اندازهگیری صفات از ترازوی حساس (شرکت
اوهاس مدل  DV215CDساخت سوئیس با دقت
 0/009گرم) ،برای اندازهگیری طول ریزغده و
میانگره از خطکش و برای اندازهگیری قطر ریزغده
از کولیس دیجیتال ()MITUTOYO-Japan
استفاده شد.

آنالیز آماری
این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار اجرا شد .در هر واحد آزمایش چهار جوانه
جانبی کشت شد .تجزیه آماری دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  90و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
بهمنظور بررسی اثر ضدعفونیکنندگی نانو ذرات
نقره پوششدار شده با پکتین با غلظتهای مختلف
(صفر 75 ،50 ،25 ،و  950میلیگرم در لیتر) در
سه زمان ( 20 ،90و  90دقیقه) مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج بررسی میزان پوسیدگی ریزنمونهها
نشان داد که در تمام غلظتهای نانو درصد
پوسیدگی ریزنمونهها بهمدت  90و  20دقیقه
چندان در برطرف کردن آلودگیها مؤثر نبوده است.
این در حالی است که با افزایش مدت زمان
ضدعفونی ریزنمونهها بهمدت  90دقیقه و از طرف
دیگر با افزایش غلظت نانو نقره از درصد آلودگی
ریزنمونهها کاسته شد (شکل .)9
با این حال ،بر اساس نتایج بهدست آمده،
اختالف معنیداری بین غلظتهای  50و 75
میلیگرم بر لیتر نانو ذره در زمانهای  20و 90
دقیقه مشاهده نگردید؛ بنابراین چنین میتوان گفت
که تیمار نانوذره در غلظتهای  50و  75میلیگرم
در لیتر و بهمدت حداقل  20دقیقه بیشترین تأثیر را
در کاهش پوسیدگی ریزنمونهها داشت .چنین بهنظر
میرسد که با افزایش زمان تیمار میتوان از
غلظتهای پایین نانوذره جهت ضدعفونی نمونههای
گیاهی استفاده کرد بهطوریکه میزان نمونههای
سالم بهمقدار  50درصد افزایش یافت .با اینحال با
افزایش غلظت نانو نقره ( 950میلیگرم در لیتر)
درصد نمونههای پوسیده نیز افزایش پیدا کرد .یکی
از دالیل پوسیدگی ریزنمونههای سیبزمینی در
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شرایط درون شیشهای آلودگیهای باکتریایی است
( .)Venkatasalam et al., 2013بر اساس گزارش
محققان ،بیشترین میزان آلودگی در فرآیند
ریزغدهزایی درون شیشهای سیبزمینی عوامل
باکتریایی بوده که در نهایت باعث پوسیدگی
ریزنمونهها میگردند ( Czajkowski et al.,
 .)2011; Venkatasalam et al., 2013بنابراین
با توجه به اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره ،چنین
بهنظر میرسد که یکی از دالیل کاهش پوسیدگی
ریزنمونهها در تیمار با نانو ذره نقره ،کاهش
آلودگیهای باکتریایی باشد .قدرت ضد باکتریایی
نانو ذرات نقره تاکنون در پژوهشهای تحقیقاتی
زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است که دالیل
متنوعی برای این پدیده ذکر شده است .حمله به
سطح غشای باکتری از طریق تعامل با پروتئینهای
حاوی گوگرد ( ،)Kvitek et al., 2008اختالل در

نفوذپذیری و تنفس سلول و در نتیجه مرگ سلولی
( ،)Savithramma et al., 2011مهار آنزیمهای
تنفسی سلولهای باکتری با ترکیب شدن با گروه
تیول ( )Morones et al., 2005و همچنین باز
داشتن سلول از همانندسازی  DNAو در نتیجه
جلوگیری از تکثیر باکتریها ( )Li et al., 2016از
جمله دالیلی هستند که برای خاصیت ضد
باکتریایی نانو ذرات نقره ذکر شده است .با مطالعه
خواص ضد باکتریایی نانو ذرات حاصل از عصاره
گیاه چریش ( )Azadirachta indica L.دریافتند
که نانو ذرات نقره اثر آنتیباکتریال روی باکتریهای
و
Pseudomonas
aeruginosa
 Staphylococcus aureusدارد ( Harjai et al.,
 .)2013نانو ذرات حاصل از عصاره برگ زیتون اثر
ضد باکتریایی روی باکتریهای  S. aureusو E.
 coliداشت (.)Khalili et al., 2013

شکل  -1اثر ضدعفونیکنندگی نانو ذرات نقره پوششدار شده با پکتین بر میزان پوسیدگی ریزنمونهها
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).
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مراحل ریزغدهزایی سیبزمینی در شرایط
درونشیشهای در شکل  2مشخص شده است.
مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف
تریاکانتانول نشان داد که کمترین تعداد ریزغده
مربوط به تیمار شاهد است و با افزایش غلظت
تریاکانتانول تا  50میلیگرم بر لیتر تعداد ریزغده
کاهش پیدا کرد (شکل  .)9با توجه به نتایج بهدست
آمده ،اختالف معنیداری بین غلظتهای مختلف
تریاکانتانول مشاهده نگردید ،اما با این وجود
بیشترین تعداد ریزغده در غلظتهای  0/25و 0/50

میلیگرم بر لیتر در مقایسه با شاهد حاصل گردید.
همچنین با افزایش غلظت تریاکانتانول به 0/75
میلیگرم بر لیتر تعداد ریزغده کاهش پیدا کرد،
بهطوریکه تفاوت معنیداری با شاهد مشاهده
نگردید.
با توجه به گزارشات محققان پیشین مبنی بر
اثرات شبهسیتوکنینی تریاکانتانول ،نتایج پژوهش
حاضر با نتایج آنها در زمینه اثرات مثبت
سیتوکنینها بر تعداد ریزغده مطابقت دارد
(.)Aslam & Iqbal, 2010; Islam et al., 2020

شکل  -2مراحل ریزغدهزایی سیبزمینی رقم آگریا در شرایط درونشیشهای

شکل  -3اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول بر تعداد ریزغده سیبزمینی رقم آگریا در شرایط درون
شیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).
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با افزایش غلظت تریاکانتانول تا  0/5میلیگرم
در لیتر درصد ریزغدهزایی افزایش پیدا کرد ،این در
حالی است که با افزایش غلظت تا  0/75میلیگرم
در لیتر درصد ریزغدهزایی کاهش پیدا کرد (شکل
 .)4با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش،
تیمار تریاکانتانول باعث افزایش تعداد ریزغده و
درصد ریزغدهزایی گردید .محققان در مطالعات
متعددی گزارش کردند که بیشترین تعداد ریزغده
ارقام مختلف سیبزمینی را در محیطهای کشت
غنیشده با غلظتهای مختلف سیتوکنین و
ترکیبات شبهسیتوکنین همچون تریاکانتانول
بهدست آوردهاند ،زیرا سیتوکنینها در تقسیم سلول
دخالت دارند و از این طریق تولید ریزغدهزایی را
افزایش میدهند ( .)Cheng et al., 2019ترکیبات
شبهسیتوکنینی با افزایش آنزیمهای فعال در تجمع

ترکیبات قندی و با افزایش میزان انرژی غدهها،
موجب تحریک فرآیند ریزغدهزایی میشوند
( .)Aksenova et al., 2012بر اساس نتایج
محققان ،میزان بیان ژنهای دخیل در ساخت
سیتوکنینها در برخی از ارقام سیبزمینی با قدرت
ریزغدهزایی باال بیشتر از سایر ارقام بود (Eviatar-
 .)Ribak et al., 2013همچنین در گیاهانی که
ژنهای دخیل در ساخت سیتوکنین خاموش شده
بودند ،میزان سیتوکنین داخلی بسیار کمتر بود و
میزان ریزغدهزایی در این گیاهان بهطور معنیداری
کاهش پیدا کرد ( .)Hirose et al., 2008با توجه
به نتایج بهدست آمده از این پژوهش و نیز مقایسه
پژوهشهای گذشته ،چنین بهنظر میرسد که
ترکیبات شبهسیتوکنین باعث افزایش میزان
ریزهغدهزایی در اکثر ارقام سیبزمینی گردد.

شکل  -4اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول بر درصد ریزغدهزایی سیبزمینی رقم آگریا در شرایط درونشیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).

با افزایش غلظت تریاکانتانول عملکرد افزایش
پیدا کرد (شکل  .)5با توجه به اینکه اختالف
معنیداری بین غلـظتهای مـختلف تـریـاکانـتانول

مشاهده نگردید ،اما چنین بهنظر میرسد که غلظت
 0/75میلیگرم بر لیتر تریاکانتانول مطلوبترین
حالت برای افزایش عملکرد ریزغده باشد.
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شکل  -5اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول بر عملکرد وزن ریزغده سیبزمینی رقم آگریا در شرایط
درونشیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).

کاربرد تریاکانتانول بهعنوان یک ترکیب محرک
رشد با افزایش تقسیم سلولی ،طویل شدن سلول،
افزایش تقسیم سلولی و نفوذپذیری غشاء موجب
افزایش عملکرد در گونههای مختلف گیاهان شده
است ( .)Singh et al., 2012تریاکانتانول با
تحریک فعالیت آنزیمهای حیاتی همچون روبیسکو
و فسفو انول پیرووات کربوکسیالز موجب افزایش
سوخت و ساز مواد جامد محلول و قند در برگ
میگردد ( Khandaker et al., 2013; Perveen
.)et al., 2011
بیشترین وزن ریزغده مربوط به تیمار
تریاکانتانول با غلظت  0/5میلیگرم بر لیتر بود.
همچنین اختالف معنیداری بین غلظتهای 0/25
و  0/75میلیگرم بر لیتر مشاهده نگردید (شکل .)0
ریزغدههای با وزن کم منجر به تولید گیاهچههایی
با تعداد غده کم میگردد .بنابراین وزن ریزغده یکی
از پارامترهای مهم در ریزغدهزایی درونشیشهای
میباشد ( .)Donnelly et al., 2003تحت شرایط
شوری تریاکانتانول موجب افزایش رشد ،ماده

خشک ،رنگیزههای فتوسنتزی و جذب مواد معدنی
ضروری همچون پتاسیم و کلسیم بهجای سدیم
میشود ( .)Singh et al., 2012تیمار برگی گیاه
آفتابگردان با مقادیر متفاوت تریاکانتانول (صفر50 ،
و  900میلیموالر) بهطور قابلتوجهی وزن تر
شاخهها را تحت هر دو شرایط شوری و غیرشوری
افزایش داده است .تریاکانتانول بهدالیل زیادی مانند
تنظیم بسیاری از ژنهای مرتبط با فتوسنتز
( ،)Singh et al., 2012تعدیل فعالیتهای
آنتیاکسیدانها ( )Perveen et al., 2011بهوسیله
رهاسازی پیامرسان ثانویه یا متابولیتهای مسئول
فعالیت آنزیمهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات
و بسیاری از پاسخهای فیزیولوژیکی ( Naeem et
 )al., 2009موجب بهبود رشد آفتابگردان میگردد.
تیمار برگی با مقادیر متفاوت تریاکانتانول بهطور
قابلتوجهی وزن تر شاخهها را تحت هر دو شرایط
شوری و غیرشوری ،در گیاه آفتابگردان افزایش داد
( ،)Singh et al., 2012که مطابق نتایج
بهدستآمده در این آزمایش است.
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شکل  -6اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول میانگین وزن ریزغده در ریزغده سیبزمینی رقم آگریا در
شرایط درون شیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).

مقایسه میانگین غلظتهای مختلف تریاکانتانول
نشان داد که تعداد چشم ریزغده با افزایش غلظت تا
 0/5میلیگرم بر لیتر افزایش و در غلظتهای باالتر
( 0/75میلیگرم بر لیتر) کاهش پیدا کرد (شکل .)7
مطالعات نشان داد که تیمار تریاکانتانول سطح
برگ ،طول برگ ،جوانه گل ،رشد برگ و ساقه گل
کاغذی را افزایش داد .بهنظر میرسد گیاهان تیمار
شده با تریاکانتانول بهدلیل تعمیر و حفظ
هموستازی آب (روابط آب) و افزایش هدایت
روزنهای باعث افزایش تثبیت دیاکسید کربن در
بافت مزوفیل برگ میشود و در نتیجه فتوسنتز و
تجمع مواد فتوسنتزی افزایش مییابد
(.)Khandaker et al., 2013
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که کاربرد
تریاکانتانول در غلظتهای  0/25و  0/5میلیگرم بر
لیتر باعث افزایش معنیدار در شاخص طول ریزغده
در مقایسه با شاهد شد ،اما در غلظت 0/75
میلیگرم بر لیتر اختالف معنیداری با شاهد
مشاهده نگردید؛ همچنین بین غلظتهای مختلف

تریاکانتانول اختالف معنیداری مشاهده نگردید
(شکل .)2
محلولپاشی تریاکانتانول بهدلیل افزایش سرعت
فتوسنتز باعث افزایش طول و قطر ساقه گیاه
بادرشبی گردید ( .)Aziz et al., 2013اثرات
شبههورمونی تریاکانتانول موجب تغییرات سطح
غشاء سلولی و القا سریع پاسخهای فیزیولوژیکی در
گیاهان میشود ( .)Li et al., 2016بنابراین کاربرد
تریاکانتانول در غلظتهای بهینه خواص دینامیک
غشاء پروتوپالست و کلروپالست را تغییر میدهد و
باعث پاسخهای فیزیولوژیکی در گیاهان تحت تیمار
میگردد ( .)Islam et al., 2020بر اساس نتایج
محققان پیشین ،دو ترکیب تیوبرونیک اسید و
تیوبرونیک اسید گلیکوزید نقش حیاتی در تحریک
ریزغدهزایی و تشکیل جوانههای فعال روی
ریزغدهها دارند .سیتوکنینها و اسید جاسمونیک
جزء ترکیبات مؤثر در تولید این دو ترکیب مطرح
هستند ،بنابراین چنین بهنظر میرسد که ترکیبات
شبهسیتوکنین همچون تریاکانتانول ،بهصورت
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غیرمستقیم با افزایش تولید این ترکیبات در
ریزنمونهها باعث افزایش تولید ریزغده و نیز تعداد

جوانههای فعال روی ریزغدهها گردند ( Sarkar et

.)al., 2006; Hossain et al., 2017

شکل  -7اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول میانگین تعداد چشم در ریزغده سیبزمینی رقم آگریا در
شرایط درون شیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).

شکل  -8اثر غلظتهای مختلف تریاکانتانول بر طول ریزغده سیبزمینی رقم آگریا در شرایط درون
شیشهای
(حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است).
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 درصد،صفات ریزغدهزایی از جمله تعداد ریزغده
 میانگین تعداد، وزن ریزغده، عملکرد،ریزغدهزایی
.چشم و طول ریزغده را تحت تأثیر قرار داد
ضدعفونی نمونهها با تیمار نانو ذرات نیتراتنقره با
 میلیگرم در75  و50 پوشش پکتین در غلظتهای
 دقیقه بهترین نتیجه را برای90 لیتر در مدت زمان
 با.کنترل آلودگیهای قارچی و باکتریایی داشتند
 چنین،توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش
بهنظر میرسد که کاربرد نانو ذرات نقره پوششدار
شده با پکتین و نیز غلظتهای مختلف تریاکانتانول
بهعنوان دو ترکیب مهم در کاهش آلودگی و نیز
افزایش ریزغدهزایی سیبزمینی در شرایط
.درونشیشهای قابلتوصیه باشد

بر اساس مشاهدات بهدست آمده در این
 جوانهی موجود بر ریزغده در تعدادی از،پژوهش
ریزغدههای تولید شده شروع به رشد کرد و این امر
حاکی از این بود که ریزغدهها فاقد دوره خواب
بودند؛ بنابراین نتایج مربوط به دورهی خواب
ریزغدهها نشان داد که تأثیر تریاکانتانول بر دورهی
 عوامل متعددی از.خواب ریزغدهها معنیدار نبود
 مدتزمان قرار گرفتن، اندازۀ ریزغده،قبیل ژنوتیپ
، تنظیمکنندههای رشد،ریزغدهها در محیط کشت
بلوغ جوانه و سطح داخلی آبسزیک اسید بر خواب
.)Naqvi et al., 2019( ریزغدهها اثر میگذارند
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