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چکیده
) درAgria( ) بر غدهزائی در سیبزمینی رقم آگریاABA( ) و آبسیزیک اسیدIAA( در این پژوهش تأثیر هورمونهای اندول استیک اسید
 گیاهچهها در. ریز غدههای بدون عاملهای بیماریزا به گلدانهایی با خاک مناسب و ضدعفونی شده منتقل شدند.شرایط گلخانهای بررسی شد
 نتایج. محلولپاشی شدندABA  میکروموالر5  و2/5 ،0  وIAA  میکروموالر10  و5 ،0  برگی با غلظتهای8-7 طرح فاکتوریل در مرحلۀ
 همچنین با افزایش غلظت هر دو هورمون. سطح برگ افزایش پیدا میکندABA  سطح برگ کاهش ولی با کاربردIAA  با کاربرد،نشان داد
 نتایج. وزن غده و وزن اندامهای هوائی کاهش پیدا میکند،ABA  افزون بر این با افزایش غلظت.شمار برگ و شمار غده افزایش پیدا میکند
 همچنین با. میزان آنها کاهش پیدا میکند،ABA  سبزینۀ (کلروفیل) کل و کاروتنوئیدها افزایش ولی با افزایش،IAA  با افزایش،نشان داد
 روندABA  فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ گیاهان یک روند کاهشی دارند درصورتیکه با افزایش،IAA افزایش
 به نظر میرسد که تأثیر هورمونهای اکسین و آبسیزیک اسید روی غدهزائی در سیبزمینی بهصورت متضاد.فعالیت این آنزیمها افزایشی است
درصد) نیست و به غلظت هورمونهای بهکاررفته و شرایط و مراحل100(  هرچند این تأثیر ناهمسازی (آنتیگونیستی) بهصورت کامل،باشد
.رشد و اندامهای مورد بررسی در گیاه بستگی دارد
. کاروتنوئید، غدهزائی، سبزینه، سیبزمینی، اکسین، آبسیزیک اسید:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was carried out to evaluate the effects of indole acetic acid (IAA) and abscisic acid (ABA) on the
tuberization in potato (CV. Agria) under greenhouse conditions. The potato mini-tubers (without any infection) were
planted in pots containing pasteurized soil. The 4 weeks-old plants (7-8 leaves) were treated by spraying the foliage
with 0, 5 and 10 µM (IAA) and with 0, 2.5 and 5 µM ABA weekly for 3 weeks. The results showed that application
of IAA decreased the leaf area, but application of ABA increased the leaf area. With increasing concentrations of
both hormones also increased the leaves numbers and tubers numbers. In addition, by increasing the concentration of
ABA reduced the shoot weight and tuber weight. The results showed that total chlorophyll and carotenoids increased
in leaves with increase in IAA applied, but they are reduced by increasing ABA levels. Also, by increasing IAA,
polyphenol oxidase and peroxidase activities in leaf is a downward trend, while with increasing ABA, the activity of
these enzymes is a upward trend. It seems that the influences of hormones auxin and abscisic acid on the tuberization
in potato as an antagonistic effect however, this effect is not completely (100%) and depends on applied
concentrations of hormones, conditions and growth stages and plant organs examined.
Keywords: Auxin, abscisic acid, chlorophyll, carotenoids, tuberization, Potato (Solanum tuberosum).
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مقدمه
گیاه سیبزمینی ( )Solanum tuberosumیكی از
مهمترین منبعهای تغذیۀ انسان و چهارمین محصول
كشاورزی جهان پس از برنج ،گندم و ذرت است .تأثیر
تیمارهای برگی از جمله تیمارهای هورمونی در
افزایش محصول و نیز افزایش آن محصول ثابت شده
است .اكسین نخستین هورمون گیاهی است و از جمله
مهمترین تركیبهای آن در گیاهان ،اندولاستیک
اسید ( )IAAبوده كه به تریپتوفان همانند است و از
آن ساخته (سنتز) میشود و نقش مهمی در تنظیم
طویل شدن یاخته دارد ( .)Hadi, 2013اكسین تأثیر
مختلفی روی رشد و نمو گیاه دارد و آزمایشهای
غدهزائی در شرایط آزمایشگاهی با كاربرد بیرونی
اكسین نقش آن را در فرآیند غدهزائی تائید میكنند
(.)Roumeliotis et al., 2012
اكسین بیرونی بهشدت طویل شدن دستک
(استولون)ها را مهار میكند ( ;Ewing, 1995
 )Romanov et al., 2000و موجب تشكیل غدههای
كوچک میشود ( )Davies, 2013درصورتیكه هورمون
آبسیزیک اسید از راه بیاثر كردن فعالیت هورمون
جیبرلین غدهزائی را تحریک میكند ( & Jackson
 ،)Prat, 1996هرچند طول دستک را كاهش میدهد
( .)Xu et al., 1998تشكیل غده در گیاه سیبزمینی
كه ژن جیبرلین اكسیداز را به میزان زیاد بیان میكند،
با تأخیر صورت میگیرد و برعكس تراریختشدگی با
ژن پادسو جیبرلین اكسیداز ،غدهایشدن را تحریک
میكند ( .)Carrera et al., 2000تشكیل غدهها در
روزهای كوتاه با كاهش میزان  GA1همراه است
( .)Hadi, 2013نشان داده شده است كه جوانۀ انتهائی،
رشد را نه تنها با زیستساخت (بیوسنتز) مستقیم
اكسین ،بلكه با زیستساخت القائی هورمون جیبرلین
نوع  GA1توسط هورمون اكسین نیز تحریک میكند
( .)Ross & O’Nill, 2001رشد و نمو در گیاه تحت
تأثیر عاملهای مختلف و با عمل هماهنگ
تنظیمكنندههای مثبت و منفی مهار میشود و مواد
ترپنوئیدی مانند آبسیزیک اسید بهعنوان
تنظیمكنندههای منفی طبیعی در گیاهان معرفی
شدهاند ( .)Raghavendra et al., 2010آبسیزیک اسید

از مسیر زیستساخت كاروتنوئیدها در گیاهان به
وجود میآید و بسیاری از جنبههای رشد و نموی را
تحت تأثیر قرار میدهد و بهطورمعمول با برهمكنش
متضادی با اكسین ،سیتوكینین ،جیبرلین ،اتیلن و
برازینواستروئیدها عمل میكند (.)Hadi, 2014
بهطوریكه هورمونهای آبسیزیک اسید و اكسین برای
تنظیم دهانۀ روزنهای اثر متقابل یا برهمكنش متضادی
با هم دارند و در گیاهان علف تال (آرابیدوپسیس)،
برهمكنش این دو هورمون در رشد ریشه و جوانهزنی
بذر تأثیر داشته است .تشكیل غده در سیبزمینی
فرآیندی است كه در روزهای كوتاه امكانپذیر است و
با كاربرد بیرونی یا افزایش میزان جیبرلین درونی
متوقف میشود ( .)Hadi, 2013از سویی ژنهای درگیر
در تجزیۀ جیبرلین مانند ژن مربوط به آنزیم جیبرلین
اكسیداز كه یک آنزیم كلیدی در مسیر زیستساخت
جیبرلین است ،در فرآیند كاربرد بیرونی اكسین در
مراحل پیش از توسعۀ غده یک تنظیم باالدستی را
ارائه میدهند كه منجر به كاهش سریع در میزان
جیبرلین فعال میشود و بهموجب آن تورم نوک
دستک آسان میشود یعنی غدهزائی صورت میگیرد
( .)Roumeliotis et al., 2012هدف از این بررسی
ارزیابی تأثیر اندول استیک اسید و آبسیزیک اسید بر
غدهزائی در گیاه سیبزمینی بود.
مواد و روشها
در آغاز شمار صد عدد از ریزغدههای سیبزمینی
( )Solanum tuberosumرقم آگریا ( )Agriaنسل اول
كه گاهی به آن سوپرالیت ( )Super Eliteگفته
میشود (ریزغدههای ناشی از گیاهچههای بدون
هرگونه بیماری بهدستآمده از كشت بافت) از گروه
بیوتكنولوژی سیبزمینی دانشگاه اصفهان تهیه شد.
پس از تهیۀ ریزغدههای سیبزمینی رقم آگریا ،برای
تسریع در جوانهزنی ریزغدهها از تیمار هورمون
جیبرلین استفاده شد .روش كار بدینصورت بود كه
ریزغدههای سیبزمینی رقم آگریا پس از شستشو با
آب مقطر در محلول  2( 2ppmمیلیگرم جیبرلین
خالص در  1لیتر آب مقطر) به مدت  20دقیقه قرار
داده شد .سپس ریزغدههای سیبزمینی تیمارشده با
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هورمون جیبرلین در دمای آزمایشگاه (دمای  25درجۀ
سلسیوس) برای جوانهزنی قرار داده شد .یک هفته پس از
تیمار با هورمون جیبرلین ،ریزغدههای یكسان و جوانهزده
برای كاشت انتخاب شد .برای كاشت این ریزغدهها از
گلدانهای سفالی به حجم  3لیتر استفاده شد ( Balali
 .)et al., 2008شمار  50عدد از این گلدانها حاوی خاک
ضد عفونیشده برای این منظور استفاده شد و در خاک
هركدام از این گلدانها یک ریزغدة سیبزمینی جوانهزده
(دارای اسپرات) قرار داده شد .آنگاه گلدانها برای رشد
در شرایط گلخانهای كه میانگین دمای آن در روز
 23±3 Cو در شب  16±3 ̊Cبود ،تحت نور طبیعی قرار
داده شدند .سپس شمار  27عدد از گیاهچههایی كه
اندازة آنها یكسان بود ،برای اجرای طرح آزمایش
انتخاب شد .دو هفته پس از سازگاری گیاهچههای
سیبزمینی در شرایط گلخانهای ،گیاهان در مرحلۀ 7-8
برگی با طرح فاكتوریل كه در آن عامل اول هورمون
اكسین ( IAAایندو استیک اسید) در سه سطح یا غلظت
( 5 ،0و  10میكروموالر) ،عامل دوم هورمون آبسیزیک
اسید ( )ABAدر سه سطح یا غلظت ( 2/5 ،0و 5
میكروموالر) بهصورت كامل تصادفی در سه تكرار هر
هفته (درمجموع سه هفته) به میزان  10میلیلیتر از
محلول مورد نظر روی برگهای یک گلدان محلولپاشی
انجام شد .همچنین غلظت  0بهعنوان شاهد بهصورت 10
میلیلیتر آب مقطر محلولپاشی شد .فاصلۀ میانگره،
سطح برگ ،شمار برگ (همۀ برگهای گیاهچه در یک
گلدان) ،شمار غده (همۀ غدههای موجود از گیاهچه در
یک گلدان) ،وزن غده (همۀ غدههای موجود از گیاهچه
در یک گلدان) و وزن تر اندامهای هوائی (كل گیاهچه در
یک گلدان) و همچنین میزان سبزینۀ (كلروفیل) كل
( ،)a+bكاروتنوئیدها و فعالیت آنزیمهای پراكسیداز و پلی
فنل اكسیداز در برگ گیاهان سیبزمینی رقم آگریا
بهعنوان فراسنجۀ (پارامتر) رشد اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری سطح برگ از هر بوته بزرگترین برگ انتخاب
شد و با استفادة اندازهگیری طول و عرض برگ ،اندازة
سطح هر برگ برحسب سانتیمتر مربع محاسبه شد.
فاصلۀ بین میانگرهها در هر بوته با استفاده از
خطكش سانتیمتری انجام شد .شمار برگها و غدهها
(پس از برداشت) در هر گلدان محاسبه شد و وزن
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غدهها و وزن تر اندامهای هوائی با ترازوی دقیق
برحسب گرم اندازهگیری شد .میزان سبزینه و
كاروتنوئید برگ با روش Lichenthaler & Wellburn
( )1983اندازهگیری شد (به نقل از.)Jia et al., 2011 :
تهیۀ عصارة آنزیمی و اندازهگیری فعالیت آنزیم
پراكسیداز بر پایۀ روش )1992( Mac-Adam et al.
صورت گرفت .همچنین فعالیت آنزیم پلی فنل
اكسیداز بر پایۀ روش )1993( Raymond et al.
اندازهگیری شد .سپس تجزیهوتحلیل دادهها بر پایۀ
نرمافزار آماری  SPSSو مقایسۀ میانگینها بر پایۀ
آزمون دانكن (در سطح 5درصد) صورت گرفت.
نتایج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس برای صفات مورد ارزیابی در جدول
 1نشان میدهد ،تأثیر تیمار اكسین روی سطح برگ،
شمار برگ ،شمار غده ،میزان سبزینه ،كاروتنوئید ،فعالیت
آنزیمهای پراكسیداز و پلیفنلاكسیداز در برگ
سیبزمینی رقم آگریا در سطح 1درصد معنیدار بود.
هرچند كه تیمار اكسین روی میزان فاصلۀ میانگره ،وزن
غده و وزن اندامهای هوائی تأثیر معنیداری نداشت.
همچنین تأثیر تیمار آبسیزیک اسید روی همۀ صفات
مورد ارزیابی در سیبزمینی رقم آگریا معنیدار بود.
هرچند كه این تأثیر روی سطح برگ ،شمار برگ ،وزن
اندامهای هوائی ،میزان سبزینه ،كاروتنوئید ،فعالیت
آنزیمهای پراكسیداز و پلیفنلاكسیداز در سطح 1درصد
معنیدار بود ولی روی فاصلۀ میانگره ،شمار غده و وزن
غده در سطح  5درصد معنیدار بود .افزون بر این ،اثر
متقابل تیمار هورمونهای اكسین و آبسیزیک اسید روی
سطح برگ ،شمار غده ،در سطح 1درصد و روی شمار
برگ ،وزن غده و فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز در سطح
5درصد معنیدار بود و روی دیگر صفات مورد ارزیابی
تأثیر معنیداری نداشت.
تأثیر تیمار هورمون اکسین (اندول استیک اسید=)IAA

كاربرد اكسین تأثیر معنیداری روی سطح برگ در
گیاهان سیبزمینی داشته است بهطوریكه كمترین
میزان سطح برگ ( 9/431سانتیمتر مربع) در غلظت 10
میكروموالر اكسین به دست آمد و بیشترین میزان آن
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( 13/930سانتیمتر مربع) در شاهد مشاهده میشود و
یک روند كاهشی در سطح برگ با افزایش غلظت
هورمون اكسین نیز مشاهده میشود (جدول .)2در این
رابطه  )2004( Keller et al.در نتایج بررسیهای خود
گزارش كردهاند ،در گیاهان لوبیا و علف تال با كاربرد
هورمون اكسین میزان سطح برگ كاهش پیدا میكند كه
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
از سوی دیگر ،كاربرد هورمون اكسین تأثیر
معنیداری روی شمار برگ در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه بیشترین میزان میانگین شمار
برگ ( )16/33در غلظت  10میكروموالر اكسین به
دست آمده است (جدول .)2در این رابطه & Mikitzel

 )1990( Knowlesدر نتایج بررسیهای خود گزارش
كردهاند كه با كاربرد اكسین در گیاهان سیبزمینی
شمار برگ افزایش پیدا میكند كه با نتایج این تحقیق
همخوانی نشان میدهد .از سوی دیگر ،كاربرد اكسین
تأثیر معنیداری روی شمار غده در گیاهان
سیبزمینی داشته است بهطوریكه بیشترین میزان
میانگین شمار غده ( )6/33در غلظت  10میكروموالر
اكسین به دست آمده است (جدول  .)2در این رابطه
 )2012( Roumeliotis et al.نیز گزارش كردهاند،
كاربرد هورمون اكسین در سیبزمینی باعث افزایش
غدهزائی (افزایش شمار دستک) میشود كه با نتایج
این تحقیق همخوانی نشان میدهد.

جدول  .1تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) برای صفات مورد ارزیابی IAA .تیمار اندول استیک اسید ABA ،تیمار آبسیزیک
اسید IAA*ABA ،اثر متقابل این دو هورمون df ،ضریب آزادی IN ،فاصلۀ میانگره LA ،سطح برگ LN ،شمار برگ TN ،شمار
غده TW ،وزن غده SW ،وزن اندامهای هوائی Chl. ،میزان سبزینۀ كل Car. ،میزان كاروتنوئید Per. ،فعالیت آنزیم پراكسیداز،
 Pol.فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز .نشانههای ** و * به ترتیب معنیدار بودن در سطح 1درصد و 5درصد و عالمت  nsمعنیدار
نبودن ( )not significant = nsرا نشان میدهند.
Table 1. Analysis of variance (mean square) for traits assessment. Indol acetic acid treatment (IAA), absesic acid
treatment (ABA), intractions of indol acetic acid with absesic acid (IAA*ABA), internode (IN), leaf area (LA), leaf
number (LN), tuber number (TN), tuber weight (TW), shoot weight (SW), chlorophyll (Chl.), carotenoid (Car.),
peroxidase activity (Per.) and polyphenoloxidase activity (Pol.) Symptoms ** and * in table are showing significantly
different at 1% and 5% level respectively and ns= not significant.
TW
8.080 ns
* 20.490
* 17.895
4.464

TN
** 9.333
* 4.000
** 3.833
0.704

LN
** 56.148
** 31.593
* 13.259
4.222

LA
** 50.632
** 27.395
** 141.463
4.250

IN
0.078 ns
* 0.180
0.006 ns
0.042

df
2
2
4
18

Treatments
IAA
ABA
IAA*ABA
Error

Pol.
** 0.005
** 0.003
* 0.002
0.001

Per.
** 0.047
** 0.030
0.001 ns
0.002

Car.
** 31.048
** 11.666
0.072 ns
0.131

Chl.
** 0.449
** 0.277
0.002 ns
0.012

SW
1.891 ns
** 5.783
0.215 ns
0.796

df
2
2
4
18

Treatments
IAA
ABA
IAA*ABA
Error

جدول  .2مقایسۀ میانگینهای صفات مورد ارزیابی در گیاهان سیبزمینی تحت تیمارهای اكسین LA .سطح برگ برحسب
سانتیمترمربع ( LN ،)cm2شمار برگ در یک گلدان TN ،شمار غده در یک گلدان Chl. ،میزان سبزینۀ كل برحسب میلیگرم در
گرم وزن تر برگ Car. ،میزان كاروتنوئید برحسب میلیگرم در گرم وزن تر برگ Per. ،فعالیت آنزیم پراكسیداز برحسب تغییر
جذب در  436نانومتر در دقیقه Pol. ،فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز برحسب تغییر جذب در  430نانومتر در دقیقه .حرفهای
همسان در كنار مقادیر میانگینها در هر ستون نبود اختالف معنیدار در سطح 5درصد بر پایۀ آزمون دانكن را نشان میدهد.
Table 2. Mean comparisons among traits assessment in potato plants under auxin treatment. Leaf area, LA; leaf
number, LN; tuber number, TN; chlorophyll, Chl.; carotenoid, Car.; peroxidase activity, Per. and polyphenoloxidase
activity (Pol.). Values within each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level,
using Duncan multiple range test.
Chl.
)(mg/gFW
1.76 b
2.13 a
2.15 a
Pol.
)(absorption changes in 430 nm per min
0.144 a
0.107 b
0.101 b

TN
)(per pot
4.33 b
5.00 b
6.33 a

LN
)(per pot
13.00 b
11.44 b
16.33 a

LA
)(cm2
13.93 a
12.98 a
9.43 b

Per.
)(absorption changes in 436 nm per min
0.308 a
0.184 b
0.180 b

Auxin
treatment
0 M IAA
5 M IAA
10 M IAA
Car.
)(mg/gFW
8.06 b
11.17 a
11.37 a

auxin
treatment
0 M IAA
5 M IAA
10 M IAA
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از سوی دیگر ،كاربرد هورمون اكسین تأثیر
معنیداری روی سبزینه در گیاهان سیبزمینی داشته
است بهطوریكه بیشترین میزان میانگین سبزینه
( 2/158میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در غلظت 10
میكروموالر اكسین به دست آمده است و كمترین
میزان آن نیز در شاهد ( 1/76میلیگرم در گرم وزن
تر برگ) مشاهده شد .افزون بر این یک روند افزایشی
در میزان سبزینه با افزایش غلظت هورمون اكسین
نیز مشاهده میشود (جدول  .)2هرچند كه چگونگی
سازوكار تأثیر آن روی میزان سبزینه كمتر بررسی
شده است با این وجود )2015( Su et al. ،در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردهاند ،با كاربرد هورمون
اكسین میزان سبزینۀ كل را در گیاهان گوجهفرنگی
افزایش پیدا میكند كه با نتایج این تحقیق همخوانی
نشان میدهد (جدول  .)2همچنین كاربرد هورمون
اكسین تأثیر معنیداری روی میزان كاروتنوئیدها در
گیاهان سیبزمینی داشته است بهطوریكه بیشترین
میزان میانگین كاروتنوئیدها ( 11/373میلیگرم در
گرم وزن تر برگ) در غلظت  10میكروموالر اكسین به
دست آمده است و كمترین میزان آن در شاهد
( 8/062میلیگرم در گرم وزن تر برگ) مشاهده شد.
افزون بر این یک روند افزایشی در میزان
كاروتنوئیدها با افزایش غلظت هورمون اكسین نیز
مشاهده میشود (جدول  .)2هرچند كه چگونگی
سازوكار تأثیر آن روی میزان كاروتنوئیدها كمتر
بررسی شده است با این وجود )2015( Su et al. ،در
نتایج بررسیهای خود گزارش كردهاند ،با كاربرد
هورمون اكسین میزان كاروتنوئیدها را در گیاهان
گوجهفرنگی افزایش پیدا میكند كه با نتایج این
تحقیق همخوانی نشان میدهد .از سوی دیگر ،كاربرد
اكسین تأثیر معنیداری روی میزان فعالیت آنزیم
پراكسیداز در گیاهان سیبزمینی داشته است
بهطوریكه كمترین میزان میانگین فعالیت آنزیم
پراكسیداز ( 0/180تغییر جذب در  436نانومتر در
دقیقه) در غلظت  10میكروموالر اكسین به دست
آمده است و بیشترین میزان آن نیز در شاهد (0/308
تغییر جذب در  436نانومتر در دقیقه) مشاهده شد.
افزون بر این یک روند كاهشی در میزان فعالیت آنزیم
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پراكسیداز با افزایش غلظت هورمون اكسین نیز
مشاهده میشود (جدول  .)2به نظر میرسد كه كاربرد
هورمون اكسین در غلظتهای  5و  10میكروموالر
تأثیر معنیداری در كاهش فعالیت آنزیم پراكسیداز در
گیاهان سیبزمینی داشته است .در این رابطه
 )2008( George et al.در نتایج بررسیهای خود
گزارش كردهاند ،هورمون اكسین ( )IAAدر گیاهان
باعث كاهش در میزان فعالیت آنزیم پراكسیداز
میشود و به نظر میرسد كه كاهش فعالیت آنزیم
همراه با كاهش زیستساخت اكسین طبیعی باشد كه
با نتایج این تحقیق همخوانی نشان میدهد .همچنین
كاربرد اكسین تأثیر معنیداری روی میزان فعالیت
آنزیم پلی فنل اكسیداز در گیاهان سیبزمینی داشته
است بهطوریكه كمترین میزان میانگین فعالیت آنزیم
پلی فنل اكسیداز ( 0/101تغییرات جذب در 430
نانومتر در دقیقه) در غلظت  10میكروموالر اكسین به
دست آمده است و بیشترین میزان آن در شاهد
( 0/144تغییرات جذب در  430نانومتر در دقیقه)
مشاهده شد .افزون بر این یک روند كاهشی در میزان
فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز با افزایش غلظت
هورمون اكسین نیز مشاهده میشود (جدول  .)2به
نظر میرسد كه كاربرد هورمون اكسین در غلظتهای
 5و  10میكروموالر تأثیر معنیداری در كاهش فعالیت
آنزیم پلی فنل اكسیداز در گیاهان سیبزمینی داشته
است .در این رابطه در نتایج پژوهشی گزارش شده
است ،تركیبهای اكسینی باعث مهار آنزیم پلی فنل
اكسیداز (آنزیمی كه باعث تجزیۀ تركیبهای فنلی در
گیاه میشود) شده و از اینرو باعث بهبود ریشهزایی و
رشد قلمه در گیاهان میشود ()George et al., 2008
كه با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
تأثیر تیمار هورمون آبسیزیک اسید ()ABA

كاربرد هورمون آبسیزیک اسید تأثیر معنیداری روی
فاصلۀ میانگره در گیاهان سیبزمینی داشته است
بهطوریكه بیشترین میزان میانگین فاصلۀ میانگره
(0/71سانتیمتر) در غلظت  5میكروموالر آبسیزیک
اسید بهدست آمد و كمترین میزان آن
(0/45سانتیمتر) در غلظت  2/5میكروموالر آبسیزیک
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هادی :بررسی تأثیر اندول استیک اسید و آبسیزیک اسید بر ...

اسید مشاهده میشود (جدول  .)3در رابطه با تأثیر
هورمون آبسیزیک اسید روی فاصلۀ میانگره در گیاهان
اطالعات دقیقی نیست ولی در نتایج پژوهشی گزارش
شده است ،نبود نور باعث افزایش فاصلۀ میانگره در
گیاهان میشود و مثال بارز آن افزایش فاصلۀ میانگره
در گندم یا برنج رشد یافته در تاریكی است
( )Kurotani et al., 2015و اینكه آیا هورمون
آبسیزیک اسید میتواند نقش كمبود نور را بازی كند
هنوز مشخص نیست ولی مشخص شده است كه در
نبود نور میزان هورمون آبسیزیک اسید در گیاه
افزایش پیدا میكند .از اینرو به نظر میرسد كه
كاربرد آبسیزیک اسید باعث افزایش فاصلۀ میانگره در
گیاهان میشود و نتایج این تحقیق با آن بهكلی
همخوانی نشان میدهد (جدول  .)3از سویی چون
پاسخ رشد و نمو گیاه به كاربرد آبسیزیک اسید و
اكسین در تنشهای غیر زیستی متضاد است ( Popko
 .)et al., 2010از اینرو به نظر میرسد كه كاربرد
اكسین باید باعث كاهش فاصلۀ میانگره در گیاه شود،
درصورتیكه نتایج در این تحقیق اینچنین نیست و
نتایج نشان دادة كاربرد اكسین روی فاصلۀ میانگره
معنیدار نیست و حتی اثر متقابل تیمار اكسین با
هورمون آبسیزیک اسید نیز روی فاصلۀ میانگره
معنیدار نبود (جدول  .)1از اینرو به نظر میرسد كه
پاسخ رشد و نمو گیاه به كاربرد آبسیزیک اسید و
اكسین همیشه و در همه حال متضاد نیست و به
شرایط و مراحل رشد و نموی گیاه و همچنین به
غلظتهای بهكاررفته هر دو هورمون بستگی دارد.
همچنین كاربرد هورمون آبسیزیک اسید تأثیر
معنیداری روی سطح برگ در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه بیشترین میزان میانگین سطح
برگ (14/03سانتیمتر مربع) در غلظت  5میكروموالر
آبسیزیک اسید به دست آمد و كمترین میزان آن
(10/71سانتیمتر مربع) در شاهد مشاهده میشود و
یک روند افزایشی در سطح برگ با افزایش غلظت
هورمون آبسیزیک اسید نیز مشاهده میشود
(جدول .)3در این رابطه  )2009( Travaglia et al.در
نتایج بررسیهای خود گزارش كردهاند ،آبسیزیک اسید
باعث افزایش سطح برگ در گیاه سویا میشود كه با

نتایج این تحقیق همخوانی دارد .اما اطالعات موثقی
در مورد كاربرد هورمون آبسیزیک اسید روی سطح
برگ در گیاه سیبزمینی وجود ندارد ،هرچند كه
اشارهشده كاربرد بیرونی هورمون آبسیزیک اسید رشد
اسپورات را در سیبزمینی كاهش میدهد
( .)Vreugdenhil et al., 2011از سوی دیگر ،كاربرد
هورمون آبسیزیک اسید تأثیر معنیداری روی شمار
برگ در گیاهان سیبزمینی داشته است بهطوریكه
بیشترین میزان میانگین شمار برگ ( )14/88در
غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد و
كمترین میزان آن ( )11/44در غلظت  2/5میكروموالر
آبسیزیک اسید مشاهده میشود (جدول .)3
در این رابطه  )2013( Hu et al.در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردهاند ،كاربرد هورمون
آبسیزیک اسید روی شمار برگ در گیاه Leymus
( chinensisیک نوع علف از خانوادة گندمیان) تأثیر
نداشته است .ولی  )2003( Battal et al.در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردهاند ،كاربرد هورمون
آبسیزیک اسید در گیاه ذرت شمار برگ گیاه را
افزایش میدهد .كه با نتایج این تحقیق همخوانی
نشان میدهد (جدول  .)3اما اطالعات موثقی در مورد
كاربرد هورمون آبسیزیک اسید روی شمار برگ در
گیاه سیبزمینی یافت نشد .همچنین كاربرد هورمون
آبسیزیک اسید تأثیر معنیداری روی شمار غده در
گیاهان سیبزمینی داشته است بهطوریكه بیشترین
میزان میانگین شمار غده ( )5/88در غلظت 2/5
میكروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد و كمترین
میزان آن در شاهد ( )4/55مشاهده میشود
(جدول .)3در این رابطه  )1998( Xu et al.در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردهاند ،كاربرد هورمون
آبسیزیک اسید باعث القاء غدهزائی (افزایش شمار غده)
و كاهش طول دستکها در گیاهان سیبزمینی
میشود كه با نتایج این تحقیق همخوانی نشان
میدهد .از سوی دیگر ،كاربرد هورمون آبسیزیک اسید
تأثیر معنیداری روی وزن غده در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه كمترین میزان میانگین وزن
غده ( 12/63گرم در گلدان) در غلظت  5میكروموالر
آبسیزیک اسید به دست آمد و بیشترین میزان آن در
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شاهد ( 15/52گرم در گلدان) مشاهده میشود
(جدول .)3در این رابطه گزارش شده است كه افزایش
غلظت آبسیزیک اسید درونی باعث كاهش وزن غده در
سیبزمینی میشود ( )Suttle & Hultstrand, 1994و
با این فرض كه كاربرد آبسیزیک اسید بیرونی باعث
افزایش آبسیزیک اسید درونی میشود ،از اینرو نتایج
آنان با نتایج این تحقیق همخوانی نشان میدهد.
همچنین كاربرد هورمون آبسیزیک اسید تأثیر
معنیداری روی وزن اندامهای هوائی در گیاهان
سیبزمینی داشته است بهطوریكه كمترین میزان
میانگین وزن اندامهای هوائی ( 4/83گرم) در غلظت
 2/5میكروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد و
بیشترین میزان آن در شاهد ( 6/40گرم) مشاهده
میشود (جدول .)3در این رابطه Vreugdenhil et al.
( )2011در نتایج بررسیهای خود گزارش كردهاند،
كاربرد هورمون آبسیزیک اسید در گیاهان سیبزمینی
باعث كاهش وزن تر كل گیاه میشود كه با نتایج این
تحقیق همخوانی نشان میدهد (جدول  .)3از سویی
چون هورمون اكسین و اثر متقابل اكسین و آبسیزیک
اسید تأثیر معنیداری روی وزن اندامهای هوائی در
گیاه سیبزمینی ندارد (جدول  .)1از اینرو به نظر
میرسد كه تأثیر و دخالت هورمون آبسیزیک اسید
روی بخش اندامهای هوائی گیاه سیبزمینی بیشتر از
تأثیر هورمون اكسین بر این بخش از گیاه باشد .از
سوی دیگر ،كاربرد هورمون آبسیزیک اسید تأثیر
معنیداری روی میزان سبزینۀ كل برگ در گیاهان
سیبزمینی داشته است بهطوریكه كمترین میزان
میانگین سبزینۀ كل ( 1/916میلیگرم در گرم وزن تر
برگ) در غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید به
دست آمد و بیشترین میزان آن در شاهد مشاهده شد
(جدول.)3
به نظر میرسد ،كاربرد هورمون آبسیزیک اسید در
غلظتهای  2/5و  5میكروموالر تأثیر بازدارندگی در
تولید سبزینه در گیاهان سیبزمینی داشته است.
هرچند كه چگونگی سازوكار تأثیر آن روی میزان
سبزینه كمتر بررسی شده است با این وجودHaisel ،
 )2006( et al.در نتایج بررسیهای خود گزارش
كردهاند ،با كاربرد آبسیزیک اسید ( )ABAدر گیاهان
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میزان سبزینۀ كل كاهش پیدا میكند .همچنین
 )2013( Marcińska et al.گزارش كردهاند كه با
كاربرد  ABAدر گیاهان گندم میزان سبزینه و
كاروتنوئیدها كاهش پیدا میكند كه با نتایج این
تحقیق نیز همخوانی نشان میدهد (جدول  .)3از
سوی دیگر در گیاه لوبیا ( )beanكاربرد آبسیزیک اسید
باعث كاهش هدایت روزنهای در برگ و كاهش
نورساخت (فتوسنتز) در گیاه میشود ،ولی برعكس
كاربرد هورمون اكسین باعث افزایش هدایت روزنهای
در برگ و افزایش نورساخت ( افزایش سبزینه) در گیاه
میشود ( )Pospíšilová, 2003و نتیجهگیری شده
است كه اثر متقابل این دو هورمون روی هدایت
روزنهای و نورساخت برگ در گیاه بستگی به
غلظتهای بهكاررفته از آن دو هورمون و شرایط و
مراحل رشد در آن گیاه داشته باشد .همچنین در
نتایج پژوهشی گزارش شده است ،كاربرد هورمون
آبسیزیک اسید باعث پیری بخش هوائی (كاهش
سبزینه) در گیاه الله ( )tulipمیشود درصورتیكه
كاربرد هورمون اكسین تأثیر ضد پیری (افزایش
سبزینه) در این گیاه دارد ( Kawa-Miszczak et al.,
 .)2003از اینرو به نظر میرسد كه اثر هورمون اكسین
و هورمون آبسیزیک اسید روی میزان سبزینۀ برگ در
گیاه سیبزمینی بهصورت متضاد باشد ،ولی چون اثر
متقابل هورمونهای اكسین و آبسیزیک اسید روی
میزان سبزینه در این تحقیق معنیدار نیست
(جدول )1از اینرو نمیتوان با قاطعیت این موضوع را
بیان كرد .همچنین كاربرد آبسیزیک اسید تأثیر
معنیداری روی میزان كاروتنوئیدهای برگ در گیاهان
سیبزمینی داشته است ،بهطوریكه كمترین میزان
میانگین كاروتنوئیدها ( 9/51میلیگرم در گرم وزن تر
برگ) در غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید به دست
آمد و بیشترین میزان آن در شاهد مشاهده شد
(جدول  .)3به نظر میرسد كه كاربرد آبسیزیک اسید
تأثیر بازدارندگی در تولید كاروتنوئیدها در گیاهان
سیبزمینی داشته است .در رابطه با تأثیر اكسین و
آبسیزیک اسید روی میزان كاروتنوئیدها در گیاه
سیبزمینی اطالعات دقیقی وجود ندارد .با این وجود،
در نتایج پژوهشی گزارش شده ،كاربرد هورمون اكسین
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در گیاهان گوجهفرنگی افزایش میزان كاروتنوئیدها را
فراهم میكند ( )Su et al., 2015كه با نتایج این
تحقیق همخوانی نشان میدهد (جدول  .)2از سوی
دیگر ،با كاربرد آبسیزیک اسید در گیاهان مختلف
( )Haisel et al., 2006و حتی در گیاهان سیبزمینی
( )Vreugdenhil et al., 2011و گیاهان گندم
( )Marcińska et al., 2013میزان تركیبهای
كاروتنوئیدها در آنها كاهش پیدا میكند كه با نتایج
این تحقیق نیز همخوانی نشان میدهد (جدول .)3
از اینرو به نظر میرسد كه تأثیر هورمون اكسین و
آبسیزیک اسید روی تركیبهای كاوتنوئیدی بهصورت
متضاد باشد ،ولی چون اثر متقابل هورمونهای اكسین و
آبسیزیک اسید روی تركیبهای كاروتنوئیدی در این
تحقیق معنیدار نبود (جدول  )1این موضوع را نمیتوان
با قاطعیت بیان كرد ولی گزارش شده است كه هورمون
آبسیزیک اسید در تداخل با هورمون اكسین در چیرگی
انتهائی گیاه نقش ایفا میكند (.)Cline & Oh, 2006
همچنین تركیبهای آبسیزیک اسید در پالستیدها جایی
كه مسیر زیستساخت كاروتنوئیدها است (،)Hadi, 2012
در یاخته تولید میشوند (.)Auldridge et al., 2006
اینكه هورمون اكسین در تولید تركیبهای آبسیزیک
اسید یا تركیبهای كاروتنوئیدی تأثیر دارد یا نه؟ هنوز
مشخص نشده است .از سوی دیگر ،كاربرد آبسیزیک
اسید تأثیر معنیداری روی میزان فعالیت آنزیم پراكسیداز
در گیاهان سیبزمینی داشته است ،بهطوریكه بیشترین
میزان فعالیت آنزیم پراكسیداز ( 0/263تغییرات جذب در
 436نانومتر در دقیقه) در غلظت  5میكروموالر
آبسیزیک اسید به دست آمد و كمترین میزان آن در
شاهد ( 0/157تغییرات جذب در  436نانومتر در دقیقه)
مشاهده شد (جدول  .)3در رابطه با تأثیر اكسین و
آبسیزیک اسید روی میزان فعالیت آنزیم پراكسیداز در
گیاه سیبزمینی اطالعات دقیقی وجود ندارد .با این
وجود در این رابطه  )2011( Vreugdenhil et al.و
همچنین )2007( Mora-Herrera & Lopez-Delgado
در نتایج بررسیهای خود گزارش كردهاند ،با كاربرد
 ABAدر گیاهان سیبزمینی میزان فعالیت آنزیم
پراكسیداز افزایش پیدا میكند كه با نتایج این تحقیق نیز
همخوانی نشان میدهد (جدول  .)3افزون بر این چون

كاربرد هورمون اكسین در گیاهان باعث كاهش در میزان
فعالیت آنزیم پراكسیداز میشود ()George et al., 2008
و نتایج این تحقیق با آن همخوانی نشان میدهد (جدول
 .)2از اینرو به نظر میرسد كه تأثیر هورمونهای اكسین
و آبسیزیک اسید روی فعالیت آنزیم پراكسیداز بهصورت
متضاد باشد ،ولی چون اثر متقابل هورمونهای آبسیزیک
اسید و اكسین روی فعالیت آنزیم پراكسیداز در گیاه
سیبزمینی در این تحقیق معنیدار نبود (جدول  )1این
موضوع را نمیتوان با قاطعیت بیان كرد .با این وجود
گزارش شده است كه آبسیزیک اسید در گیاهان از
اكسیداسیون تركیبهای كاروتنوئیدی به وجود میآید
و در آن آنزیمهای پراكسیدازی دخالت دارد و فعالیت
این آنزیمها از راه هورمون اكسین تحریک میشود
( .)Hansen & Grossmann, 2000همچنین كاربرد
آبسیزیک اسید تأثیر معنیداری روی میزان فعالیت
آنزیم پلی فنل اكسیداز در گیاهان سیبزمینی داشته
است بهطوریكه بیشترین میزان فعالیت آنزیم پلی
فنل اكسیداز (0/12تغییرات جذب در  430نانومتر در
دقیقه) در غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید به
دست آمد و كمترین میزان آن در شاهد (0/09
تغییرات جذب در  430نانومتر در دقیقه) مشاهده شد
(جدول .)3
در این رابطه  )2016( Nassar & Adssدر نتایج
بررسیهای خود گزارش كردهاند ،كاربرد آبسیزیک
اسید باعث افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز در
گیاهان سیبزمینی میشود كه با نتایج این تحقیق
همخوانی نشان میدهد.
اثر متقابل اکسین و آبسیزیک اسید

كاربرد همزمان اكسین و آبسیزیک اسید تأثیر
معنیداری روی سطح برگ در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه بیشترین میزان میانگین سطح
برگ ( 22/60سانتیمتر مربع) در غلظت  0میكروموالر
اكسین همزمان با غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید
به دست آمد و كمترین میزان آن ( 5/86سانتیمتر
مربع) در غلظت  0میكروموالر اكسین همزمان با
غلظت  2/5میكروموالر آبسیزیک اسید مشاهده
میشود (بخش  Aدر شكل .)1
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جدول  .3مقایسۀ میانگینهای صفات مورد ارزیابی در گیاهان سیبزمینی تحت تیمارهای آبسیزیک اسید ( IN .)ABAفاصلۀ میانگره
برحسب سانتیمتر LA ،سطح برگ برحسب سانتی مترمربع ( LN ،)cm2شمار برگ در یک گلدان TN ،شمار غده در یک گلدانTW ،
وزن غده برحسب گرم در یک گلدان SW ،وزن بخش هوائی گیاه برحسب گرم در یک گلدان Chl. ،میزان سبزینۀ كل برحسب میلیگرم
در گرم وزن تر برگ Car. ،میزان كاروتنوئید برحسب میلیگرم در گرم وزن تر برگ Per. ،فعالیت آنزیم پراكسیداز برحسب تغییرات جذب
در  436نانومتر در دقیقه Pol. ،فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز برحسب تغییرات جذب در  430نانومتر در دقیقه .حرفهای همسان در
كنار مقادیر میانگینها در هر ستون نبود اختالف معنیدار در سطح 5درصد بر پایۀ آزمون دانكن را نشان میدهد.
Table 3. Mean comparisons among traits assessment in potato plants under absisic acid (ABA) treatment. IN,
Internode; LA, Leaf area; LN, leaf number; TN, tuber number; TW, tuber weight; SW, shoot weight; Chl.,
chlorophyll; Car., carotenoid; Per., peroxidase activity and Pol., polyphenoloxidase activity. Values within each
column followed by the same letter are not significantly different at 5% level, using Duncan multiple range test.
TW
)(g per pot
15.52 a
14.83 a
12.63 b

TN
)(per pot
4.55 b
5.88 a
5.22 ab

Pol.
(absorption changes in
)436 nm per min
0.09 b
0.12 a
0.12 a

Per.
(absorption changes in
)436 nm per min
0.157 b
0.251 a
0.263 a

در رابطه با تأثیر اكسین و آبسیزیک اسید روی
سطح برگ در گیاهان سیبزمینی اطالعات دقیقی در
دست نیست ولی چون با كاربرد اكسین در گیاهان
علف تال میزان سطح برگ كاهش پیدا میكند
( )Keller et al., 2004و با كاربرد آبسیزیک اسید در
گیاه سویا ،سطح برگ افزایش پیدا میكند ( Travaglia
 )et al., 2009و نتایج این تحقیق با آن همخوانی نشان
میدهد (جدول  .)3از اینرو به نظر میرسد كه تأثیر
اكسین و آبسیزیک اسید روی سطح برگ در گیاه
سیبزمینی در این رقم با این شرایط رشد و
غلظتهای بهكاررفته متضاد باشد كه با نتایج اثر
متقابل آنها (بخش  Aدر شكل  )1نیز همخوانی نشان
میدهد .همچنین كاربرد همزمان اكسین و آبسیزیک
اسید تأثیر معنیداری روی شمار برگ در گیاهان
سیبزمینی داشته است بهطوریكه بیشترین میزان
میانگین شمار برگ ( )18/00در غلظت 10
میكروموالر اكسین همزمان با غلظت  0میكروموالر
آبسیزیک اسید به دست آمد و كمترین میزان آن
( )9/33در غلظت  0میكروموالر اكسین همزمان با
غلظت  2/5میكروموالر آبسیزیک اسید مشاهده میشود
(بخش  Bدر شكل  .)1در رابطه با اثر متقابل كاربرد
هورمونهای آبسیزیک اسید و اكسین روی رشد و نمو

LN
)(per pot
14.44 a
11.44 b
14.88 a

LA
)(cm2
10.71 b
11.55 b
14.03 a

IN
)(cm
0.68 a
0.45 b
0.71 a

ABA
treatment
0 M ABA
2.5 M ABA
5 M ABA

Car.
)(mg/gFW

Chl.
)(mg/gFW

SW
)(g per pot

ABA
treatment

11.51 a
9.58 b
9.51 b

2.221 a
1.918 b
1.916 b

6.40 a
4.83 b
5.32 b

0 M ABA
2.5 M ABA
5 M ABA

(شمار برگ) گیاه سیبزمینی هیچگونه اطالعاتی تاكنون
گزارش نشده است ولی در نتایج پژوهشی گزارش شده
است ،پاسخ رشد و نمو گیاه سپیدار ( )poplarبه كاربرد
هورمونهای آبسیزیک اسید و اكسین در تنشهای غیر
زیستی متضاد است ( .)Popko et al., 2010با این وجود
به نظر میرسد كه تأثیر اكسین و آبسیزیک اسید روی
رشد و نمو گیاهان در همه شرایط یكسان نیست .زیرا
بررسی اثر متقابل این هورمونها روی شمار برگ در گیاه
سیبزمینی (بخش  Bدر شكل  )1در این تحقیق نشان
میدهد ،كاربرد همزمان این دو هورمون تأثیر همدیگر را
تقویت نمیكنند ،زیرا بیشترین شمار برگ در گیاهان
سیبزمینی در باالترین غلظت از هر دو هورمون وجود
ندارد .بهویژه اینكه گزارش شده است كه كاربرد بیرونی
هورمون آبسیزیک اسید رشد جوانههای موجود در غدة
سیبزمینی را كاهش میدهد ( Vreugdenhil et al.,
 .)2011از اینرو به نظر میرسد ،تأثیر این دو هورمون
روی شمار برگ بهصورت متضاد یا ناهمسازی
(آنتاگونیستی) نیست ،هرچند تأثیر این دو هورمون
بهصورت همسازی (گونیستی) هم نیست یعنی تأثیر
همدیگر را تقویت نمیكنند بلكه این تأثیر به شرایط و
مراحل رشد و نمو و غلظتهای بهكاررفته از این دو
هورمون بستگی دارد.

820

هادی :بررسی تأثیر اندول استیک اسید و آبسیزیک اسید بر ...

شكل  .1اثر متقابل بین سطوح تیمارهای آبسیزیک اسید (A0؛  0میكروموالر یا شاهدA2.5 ،؛  2/5میكروموالرA5 ،؛  5میكروموالر)
و سطوح تیمارهای اندول استیک اسید (I0؛  0میكروموالر یا شاهدI5 ،؛  5میكروموالرI10 ،؛  10میكروموالر) روی سطح برگ
برحسب سانتیمتر مربع (شكل  )Aو روی شمار برگ در هر گلدان (شكل  )Bدر گیاهان سیبزمینی .حرفهای همسان روی
ستونهای بار نبود اختالف معنیدار را در سطح 5درصد در آزمون دانكن نشان میدهد.
Figure 1. Interaction between levels of absisic acid (ABA) treatments (A0; 0 M or control, A2.5; 2.5 M and A5; 5
M) and levels of indol acetic acid (IAA) treatments (I0; 0 M or control, I5; 5M, I10; 10M) on leaf area (cm2),
LA (fig. A) and leaf number (per pot), LN (fig. B) in potato plants. Values of letters (a, b,…) on each column
followed by the same letter are not significantly different at 5% level, using Duncan multiple rang test.

از سوی دیگر ،كاربرد همزمان اكسین و آبسیزیک
اسید تأثیر معنیداری روی شمار غده در گیاهان
سیبزمینی داشته است بهطوریكه بیشترین میزان
میانگین شمار غده ( 8/33در گلدان) در غلظت 10
میكروموالر اكسین همزمان با غلظت  2/5میكروموالر
آبسیزیک اسید به دست آمد و كمترین میزان آن
( 3/33در گلدان) در غلظت  0میكروموالر اكسین

همزمان با غلظت  0میكروموالر آبسیزیک اسید
مشاهده میشود (بخش  Aدر شكل  .)2در رابطه با اثر
متقابل كاربرد هورمونهای آبسیزیک اسید و اكسین
روی شمار غده در گیاه سیبزمینی هیچگونه اطالعاتی
تاكنون گزارش نشده است ،ولی نتایج این تحقیق
نشان میدهد ،تأثیر این دو هورمون روی شمار غده در
گیاه سیبزمینی بهصورت همسازی نیست یعنی تأثیر
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همدیگر را تقویت نمیكنند ،زیرا بیشترین شمار غده
در باالترین غلظت از هر دو هورمون به دست نیامده
است .از اینرو به نظر میرسد ،تأثیر این هورمونها
روی شمار غده در گیاه سیبزمینی به شرایط و
مراحل رشد و نمو گیاه و همچنین به غلظتهای
بهكاررفته از این هورمونها بستگی دارد .همچنین
كاربرد همزمان اكسین و آبسیزیک اسید تأثیر
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معنیداری روی وزن غده در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه بیشترین میزان میانگین وزن
غده ( )17/7در غلظت  0میكروموالر اكسین همزمان
با غلظت  0میكروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد و
كمترین میزان آن ( )11/76در غلظت  0میكروموالر
اكسین همزمان با غلظت  5میكروموالر آبسیزیک
اسید مشاهده میشود (بخش  Bدر شكل.)2

شكل  .2اثر متقابل بین سطوح تیمارهای آبسیزیک اسید (A0؛  0میكروموالر یا شاهدA2.5 ،؛  2/5میكروموالرA5 ،؛  5میكروموالر)
و سطوح تیمارهای اندول استیک اسید (I0؛  0میكروموالر یا شاهدI5 ،؛  5میكروموالرI10 ،؛  10میكروموالر) روی شمار غده در
گلدان (شكل  )Aو روی وزن غده در هر گلدان برحسب گرم (شكل  )Bدر گیاهان سیبزمینی .حرفهای همسان روی ستونهای
بار نبود اختالف معنیدار را در سطح 5درصد در آزمون دانكن نشان میدهد.
Figure 2. Interaction between levels of absisic acid (ABA) treatments (A0; 0 M or control, A2.5; 2.5 M and A5; 5
M) and levels of indol acetic acid (IAA) treatments (I0; 0 M or control, I5; 5M, I10; 10M) on tuber number (per
pot), TN (fig. A) and tuber weight (g per pot), TW (fig. B) in potato plants. Values of letters (a, b,…) on each column
followed by the same letter are not significantly different at 5% level, using Duncan multiple rang test.
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مشاهده میشود (شكل  .)3در رابطه با تأثیر اكسین و
آبسیزیک اسید و اثر متقابل آنها روی میزان فعالیت
آنزیم پلی فنل اكسیداز در گیاه سیبزمینی اطالعات
دقیقی وجود ندارد .با این وجود چون كاربرد
تركیبهای اكسینی باعث مهار آنزیم پلی فنل اكسیداز
میشود و از اینرو باعث بهبود ریشهزایی و رشد قلمه
در گیاهان میشود ( )George et al., 2008و نتایج این
تحقیق با آنها همخوانی دارد (جدول  .)2از سویی
چون كاربرد آبسیزیک اسید در گیاهان گوجهفرنگی
( )Song et al., 2011و در گیاهان سیبزمینی
( )Nassar & Adss, 2016باعث افزایش فعالیت آنزیم
پلی فنل اكسیداز میشود و نتایج این تحقیق با آنها
همخوانی نشان میدهد (جدول  .)3از اینرو به نظر
میرسد ،تأثیر هورمون اكسین و آبسیزیک اسید روی
فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز بهصورت متضاد باشد
هرچند تأثیر این تضاد بهصورت 100درصد نیست ولی
بررسی اثر متقابل این دو هورمون روی فعالیت آنزیم
پلیفنل اكسیداز (شكل  )3نشان میدهد كه در
بیشینه غلظت از این دو هورمون فعالیت آنزیم پلی
فنل اكسیداز در برگ گیاه سیبزمینی همانند تیمار
شاهد است.

در رابطه با اثر متقابل كاربرد هورمونهای آبسیزیک
اسید و اكسین روی وزن غده در گیاه سیبزمینی
هیچگونه اطالعاتی تاكنون گزارش نشده است .با این
وجود در نتایج پژوهشی گزارش شده است ،در گیاه علف
تال كاربرد هورمون اكسین تشكیل ریشۀ جانبی را
تحریک میكند ،ولی كاربرد هورمون آبسیزیک اسید
بازدارندة تشكیل ریشههای جانبی میشود و از اینرو اثر
متقابل این دو هورمون الگوی ریشه در گیاه علف تال را
تعیین میكنند (.)Suzuki et al., 2001
از اینرو به نظر میرسد كه اثر متقابل این دو
هورمون الگوی وزن غده در سیبزمینی را نیز تعیین
میكند .از سوی دیگر ،كاربرد همزمان هورمونهای
اكسین و آبسیزیک اسید تأثیر معنیداری روی میزان
فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز در گیاهان سیبزمینی
داشته است بهطوریكه بیشترین میزان فعالیت آنزیم
پلی فنل اكسیداز ( 0/163تغییرات جذب در 430
نانومتر در دقیقه) در غلظت  0میكروموالر اكسین
همزمان با غلظت  5میكروموالر آبسیزیک اسید به
دست آمد و كمترین میزان آن ( 0/083تغییرات جذب
در  430نانومتر در دقیقه) در غلظت  10میكروموالر
اكسین همزمان با غلظت  0میكروموالر آبسیزیک اسید
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شكل  .3اثر متقابل بین سطوح تیمارهای آبسیزیک اسید (A0؛  0میكروموالر یا شاهدA2.5 ،؛  2/5میكروموالرA5 ،؛  5میكروموالر)
و سطوح تیمارهای اندول استیک اسید (I0؛  0میكروموالر یا شاهدI5 ،؛  5میكروموالرI10 ،؛  10میكروموالر) روی فعالیت آنزیم
پلی فنل اكسیداز (برحسب جذب تغییر آن در طولموج  430نانومتر در دقیقه) در گیاهان سیبزمینی .حرفهای همسان روی
ستونهای بار نبود اختالف معنیدار را در سطح 5درصد در آزمون دانكن نشان میدهد.
Figure 3. Interaction between levels of absisic acid (ABA) treatments (A0; 0 M or control, A2.5; 2.5 M and A5; 5
M) and levels of indol acetic acid (IAA) treatments (I0; 0 M or control, I5; 5M, I10; 10M) on
polyphenoloxidase activity (absorption changes in 430 nm per min) in potato plants. Values of letters (a, b,…) on
each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level, using Duncan multiple rang test.
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كمتری تولید شود و از اینرو باعث افزایش غدهزائی در
.سیبزمینی شود
از سوی دیگر شاید هورمون آبسیزیک اسید با
تأثیر روی فعالیت آنزیمهای پراكسیداز و پلی فنل
اكسیداز و افزایش فعالیت آنها بهاحتمال باعث
) و از اینروGA1( افزایش میزان هورمون جیبرلین
.باعث كاهش غدهزائی در سیبزمینی میشود
سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت به خاطر حمایتهای مالی و از مدیر گروه
پژوهشی بیوتكنولوژی سیبزمینی دانشگاه اصفهان به
خاطر همكاری و در اختیار قرار دادن امكانات الزم
. تشكر و قدردانی میگردد،برای انجام تحقیق

نتیجهگیری

درمجموع با بررسی همۀ فراسنجههای اندازهگیریشده
 هورمونهای اكسین و،در این تحقیق مشخص میشود
آبسیزیک اسید روی غدهزائی در گیاه سیبزمینی رقم
آگریا تأثیر دارند و به نظر میرسد كه تأثیر
هورمونهای اكسین و آبسیزیک اسید روی غدهزائی در
 هرچند این تأثیر،سیبزمینی بهصورت متضاد باشد
 درصدی نیست و به غلظت100 تضادی بهصورت
هورمونهای بهكاررفته و شرایط و مراحل رشد گیاه
 افزون بر این در غدهزائی سیبزمینی.بستگی دارد
بهاحتمال دیگر هورمونهای گیاهی مانند هورمون
جیبرلین نیز دخالت دارند و شاید هورمون اكسین با
تأثیر روی آنزیمهای پراكسیداز و پلی فنل اكسیداز و
)GA1( كاهش فعالیت آنها میزان هورمون جیبرلین
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