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 Solanum)من صنفين من البطاطا  انتخاب سالالت متحملة للملوحة
tuberosum L.)    مخبريا 

 )1)خليل المعريو  (2)فهد البيسكي * و(1)ريما مصا

   دمشق، سورية قسم علوم البستنة، كلية الزراعة، جامعة دمشق، .)1(

   ، سورية.الهيئة العامة للتقانة الحيوية، دمشق 2).)

 ( rima.massa@yahoo.com. البريد االلكتروني: ريما مصا)*للمراسلة: د. 

 7/06/2020تاريخ القبول:    9/04/2020تاريخ االستالم: 

 : الملخص
الهيئة   في مخابر  البحث  الحيويةُنفذ هذا  للتقانة  كلية   العامة  )دمشق/سورية(، وفي مخابر 

دمشق  الزراعة  الفترة    بجامعة  اإلجهاد  2019حتى   2014منخالل  تأثير  دراسة  بهدف   ،
)طول   النمو  مؤشرات  بعض  في  الجذور    النبات،الملحي  طول  الورقية،    والوزن المساحة 

تم   .، سفاري()سفنجابطاطا  للسالالت المتجددة من الكالوس المجهد لصنفين من ال  الرطب(
على   سفنجا    9الحصول  الصنف  من  متجددة  الصنف    سالالت  3وسالالت  من  متجددة 

  من  SF5و SF1 والساللتين سفنجا الصنف  من  S10و S9 الساللتان أظهرت وقدسفاري،  
الكالوس لإلجهاد  األم النباتات عن  وراثيا    تباينا   سفاري  الصنف ، وهذا ما يثبت أن تعريض 

الكالوس   على مستوى خاليا  الوراثي  التركيب  في  تغييرا   النباتية يحدث  الملحي وللهرمونات 
منه. المتجددة  النباتات  مستوى  الساللة    انُتخبت وعلى  من  سفنجا،   من   S9كل  الصنف 

سفاري   من  SF5الساللة  و  تحملت   الصنف  حيث  الملحي،  لإلجهاد  تحمال   أكثر  كسالالت 
 مكانيةإ  النتائج هذه تثبت.  mM)    250و  200ريد الصوديوم )كلو ملح  تراكيز مرتفعة من  

 جديدة  وراثية طرز الستنباطراثي  الو  نالتحسي مجابر  في الجسمية الوراثية التغيرات ماستخدا
 .البيئية اداتهلإلج لهاتحم درجة في ماأل فاألصنا عن لفتخت

نباتية، تباين   تجديد،  ،تباينات جسمية، إجهاد ملحي،  بطاطا الكلمات المفتاحية: هرمونات 
 الوراثي.

 المقدمة: 
وللجنس   Solanaceaeالباذنجانية    وللفصيلة  Plantaeللمملكة النباتية  (.Solanum tuberosum L)   اتنتمي البطاط
Solanum    وللنوعSolanum tuberosum،   قتصادية في العالم  من الناحية االأهمية    الخضارأحد أكثر محاصيل    عدتو

(Pandey،2007).    البطاطا البطاطا التي تم    منفي سوريا،  تعتبر  أهم محاصيل الخضروات، وقد بلغ إجمالي مساحة 
طن( )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية    562342أنتجت أكثر من )  هكتار(،  22229حوالي )   2018عامحصادها  

 الرئيسة، حيويةالال ادهاإلج لعوام همأ  نم Salinity stress والملحي Water  stress المائي ادهاإلج  ُيعد  (.  2018،
 نمو نم تحد التي البيئية العوامل همأ  نم عديو  والجافة، الجافةه  شبالمناطق   في وبخاصة معا ، ماهوجود ما يترافق غالبا  و 

mailto:rima.massa@yahoo.com
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خسارة  .  (Tardieu et al., 2011)   اهنتاجيتإو زراعية  ال  المحاصيل الزراعةوتقدر  بمليارات   قطاع  البطاطا  فيها  بما 
 .  (Senaratna et al., 2003) الدوالرات سنويا ، نتيجة لتعرض النباتات لإلجهادات

 ( للملوحة  نسبيا   الحساسية  معتدلة  نشوية  كنباتات  البطاطا  من    (. Katerji et al., 2003تصنف  العديد  أوضحت  وقد 
تباينات   البطاطا تمتلك  أنواع  للدراسات  الدراسات أن  الذي يجعل منها مادة حيوية جيدة  وراثية في تحملها لإلجهاد األمر 

ومع ذلك فقد أجريت أبحاث قليلة على آليات تحمل اإلجهاد    (، Martinez et al., 1996المتعلقة بآلية تحملها لإلجهاد ) 
 النباتية األنواع ملتح نتحسي  يةلعم ُتعد  . (Queiros et al., 2007معقدة )الملحي في هذا المحصول نظرا  ألنها ظاهرة  

خاص   ح لالتم خطر  مكافحة في  البعيد المدى  ى لع الناجعة السريعةل  و لالح  نم حي لالم ادهلإلج  تطوير ية لعموبشكل 
 في حيلالم ادهاإلج ومستوى  يتناسب بما باستخدام تقانة زراعة األنسجة النباتية  وحةلملل ةلالمتحم  الوراثية  الطرز واستنباط
  األنواع إنتاج األراضي المتملحة، والمحافظة على إنتاجية واستقرار  ذهه ثلم الستثمار بلالس  أنجع  ن م دفةهالمست المناطق

 . Noaman et al., 2004)النباتية المزروعة فيها )
،  Calliclonesس  و يطلق على السالالت الناتجة من زراعة المعلقات الخلوية ذات التراكيب الوراثية الجديدة بسالالت الكال

تمايز   عن  ناتجة  الكال  الكالوسألّنها  السالالت  باسم  السالالت  تّم تعريف هذه  المخبرية. وقد  الزراعة  سية  و تحت ظروف 
دقيقا  لهذه    ( تعريفا  (1981عام  (Larkin and Scowraft) العالمان (. وضع Skirvin and Janick, 1976)الخلوية( )

مشترطين في هذه التسمية أن تكون تلك السالالت ناتجة عن    Somaclonal variationالسالالت وهو التباين الجسمي  
مع  وبالمقارنة  المخبرية،  البيئية  الظروف  ضمن  اإلجهاد  ظروف  تحت  المزروعة  النباتية  القطع  في  الجسمية  االختالفات 

التباينات أّن  فقد وجد  الحقلية،  البيئية  الظروف  تتشكل تحت  التي  الطبيعية  عن زراعة    الطفرات  الناتجة    الكالوس الوراثية 
 Smith et% )  0.00001% بالمقارنة مع الطفرات الطبيعية تحت الظروف الخارجية التي ال تتجاوز  30تكون بمعدل  
al., 1993 .)   ّخطوة االختبار الوراثي عند مستوى النبات الكامل البرهان    يليها  للملوحة المتحمل النبات إكثار عملية تعد

ملحي   وسط  في  النامية  المتحملة  الخاليا  من  الناتجة  للنباتات  والسيما  وراثيا ،  والمتغايرة  المتكشفة  الخاليا  لمعرفة  الوحيد 
 NaCl (Beloualy and Bouharmont, 1992 .)يحتوي 

 مواد البحث وطرائقه:
خالل   )سورية(،  دمشق  بجامعة  الزراعة  كلية  مخابر  وفي  بدمشق،  الحيوية  للتقانة  العامة  الهيئة  مخابر  في  البحث  نفذ 

البحث    تاستخدم.  2019و  2018العامين   هذا  تنفيذ  )سفنجا، سفاري   اثنين في  البطاطا  أصناف  إدخالها  (  من  تم  التي 
  لنباتات األوراق الفتية  من  س  و تم استحداث الكال  عامة للتقانة الحيوية.تم الحصول عليها من الهيئة الوقد  وإكثارها مخبريا ،  

المغذي  وذلك  المدروسة  الصنفين   الوسط  على  )األوكسين(المزود  MS بزراعتها  النمو  مغ/ل    3بتركيز    D-2,4  بمنظم 
Shirin et al., 2007) )ونقله إلى وسط مغذي جديد له  س ثالث مرات متتالية وذلك من خالل تجزئته  و ، وتم إكثار الكال

وهو المجهد ملحيا   وسط  ال إلى  ها  س بعدو ُنقل الكال  .مغ/ل  0.5كان    D-2,4لكن تركيز    مكونات وسط االستحداث نفسه
(  NaCl)النقي    ملح كلوريد الصوديوم  وسط مماثل في تركيبه لوسط االستحداث لكن مع إضافة عامل اإلجهاد الملحي وهو

% في كل  50الذي يسبب انخفاضا  بنسبة    (، ثم تم اختيار التركيز الملحيميلليمول  150،  100،  50مختلفة )بمستوياٍت  
حيوية   النسبيو   الخاليا،من  النمو  للكال (RGRمعدل  أنه  و (  على  من    األمثل  المميت  المستوى س  الصنفين لكل 
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الكال،  Ochatt et al.,1999))المدروسين إلى  و نقل  اإلكثار  وسط  من  النموس   األمثل   المميت  بالمستوى المزود   وسط 
هو   و    للصنف    NaClمن   ميلليمول  100والذي  من   150سفاري  هذا   NaCl ميلليمول  على  وأبقي  سفنجا،  للصنف 
ر مرتين بفاصل زمني بمعدل كثااإلالخالي من عامل اإلجهاد الملحي، تم  MSعلى وسط   هشهرين، ثم تم إكثار  التركيز مدة

س إلى وسط التجديد ، حيث زرع على  و وذلك للحصول على الكميات الكافية لتنفيذ التجارب، نقل بعدها الكال،    نأسبوعي
)  BAPالمزود بهرمون   MS)وسط ) األدنين  إلى سلفات  إضافة   )AdSO4بتراكيز مختلفة  بتركيزين    ( مغ/ل    25و  15( 

إكثار    (. 1)الجدول   الكال  السالالتتم  المجهد  و المتجددة من  الالزمة  س  النباتية  المادة  الكافية من  الكمية  للحصول على 
الملحي، االختبار  الصوديوم    إلجراء  تراكيز مختلفة من كلوريد  )   NaClاستخدمت  الملحي  ،  200كعامل مسبب لإلجهاد 

تحوي    250 أنابيب  ضمن  التجديد  مرحلة  من  الناتجة  النبيتات  زرعت  حيث  اإلكثار   12.5ميلليمول(،  وسط  من  مل 
اإلجهادالمض عامل  له   على المختلفة  اإلجهاد معامالت  تطبيق على يوم 45 مضي  بعد التالية  القياسات أخذت،  اف 

 يتألف حيث الشاهد، ومن إجهاد معاملة كل من تامكرر  ثالثة وبمعدلالسالالت المتجددة من كال الصنفين المدروسين  
باستخدام جهاز   (2مسوقيست المساحة الورقية )وطول الجذور )سم(  تم قياس طول الساق )سم(    :نبيتة 16من مكرر كل

  ، وذلك بعد فرد األوراق تماما  وهي على النبات على شاشة الجهاز،   ( Area Meter, AM300)  قياس المساحة الورقية
 .الرطب للنبيتات المخبرية وحسب الوزن 

 . الكالوس: األوساط المغذية المستخدمة في استحداث وإكثار وتكشف  1الجدول 

*MS = (Murashige and Skoog, 1962)    
 : ISSR دراسة التباين الوراثي باستخدام تقانة

 ,Murray and Thompson)المعدلة    CTABبطريقة    أسابيع  3  بعمر  نباتات  من  مأخوذة  أوراق  من  DNA  عزل
األم.    المجهد  كالوسال  من  متجددة  سالالت  ألربع  وذلك   (1980 النباتات  إلى  إضافة  المدروسين  تضخيم  للصنفين  تم 

 المركب
مرحلة استحداث 

 الكالوس)مغ/ل( 
 )مغ/ل(مرحلة التجديد   )مغ/ل( إكثار الكالوس 

 ( MSموراشيج وسكوج  )  ( MSموراشيج وسكوج  )  ( MSموراشيج وسكوج )  المحلول المعدني 

 0.5 0.5 0.5 ثيامين 

 0.5 0.5 0.5 بيرودوكسين 

 0.5 0.5 0.5 حمض النيكوتين 

 0.5 0.5 0.5 حمض الفوليك 

 0.05 0.05 0.05 بيوتين 

 2 2 2 غاليسين

 100 100 100 ميواينوزيتول 

 2 2 2 غلوتامين 

حمض  كلوروفينوكسي  ثنائي 

 األستيك
1, 1.5, 2, 2.5, 3 0.5 - 

 1.5 ,1 ,0,0.5 - - بنزيل أمينو بيورين 

 25 -15 _ _ سلفات األدنين 

 30000 30000 30000 سكروز 

 5.5 5.5 5.5 أغار عالي النقاوة 

PH 5.8 5.8 5.8 
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DNA    البسيطة  مرئساتمن    مرئسة  12باستخدام المتكررة  الحصول    (2)جدول     (ISSR)البينية  التسلسالت  تم  والتي 
   .بيةو األور   VBCشركة  عليها من

 المستخدمة. ISSR لمرئسات: التتالي النكليوتيدي 2 جدول

 التحليل اإلحصائي: 
التام وفق التجربة تصميم تم  ،XLSTAT 2014  برنامج باستخدام للنتائج االحصائي التحليل وتم العشوائية التصميم 

 تم ،القرابة الوراثيةلدراسة   بالنسبة%.   1معنوية مستوى  عند LSD معنوي  فرق  أقل بحساب المتوسطات  مقارنة وجرت
 (.Ultra· Lum Inc., Claremont, Calif ) برنامج باستخدام  التضخيم عن  الناتجة DNA ـال حزم  حجم تحديد

TotalLab  للحزمة (0 الثنائي النظام إلى المعطيات وتحويل ،)المتشابهة  المختلفة، الكلية،( الحزم عدد  تقدير تم  ثم 
 هذه واستخدمت Jaccard معامل على ادا  اعتم الوراثي  التوافق عدم   مصفوفة وحساب ،)الغائبة للحزمة 1 و الموجودة

 ) Unweighted Pair Group Method of Arithmetic Means طريقة  وفق العنقودي التحليل إلجراء المصفوفة
UPGMA)  برنامج باستعمال وذلكالقرابة الوراثية  شجرة ورسم .Power Marker  

 النتائج والمناقشة:
  %(،100)   الكالوسفي تكوين    عالية  كفاءة  ذات ، حيث كانت األوراق  الكالوسفي استحداث    دورا  هاما  لجزء النباتي  يلعب ا

نتائج نتائج    ناوتتوافق  )العقد،    (Haque et al., 2009)مع  األخرى  النباتية  الخزع  على  األوراق  تفوق  أثبتوا  الذين 
 ىلاألع  الكالوس  استحداث نسبة متوسط، وكان  األوراقهذا يعود إلى النشاط الميرستيمي العالي في  و   المسافات العقدية(

النمو      mg.l 3-1التركيز    عند معنويا    عند  تماما   االستحداث ية لعم تلفش  ن حي فيفي الصنفين ،    D-2,4من منظم 
و D-2,4)بدون ( دهالشا ةلمعام مع،  النتائج  هذه  إليه  تتوافق  توصلت  أنShirin et al    (2007  ما  أظهرت  حيث   )  

التركيز الـ  mg.l   3-1استخدام  الكالوس مقارنة مع غيره من منظمات    D-2,4  من  التركيز األمثل الستحداث  وحده هو 
 .النمو

المدروسين لم    بينت النتائج أن الظروف الملحية )مستويات الملوحة( أدت إلى التغير في التركيب األيوني، وأن الصنفين
ا مع العديد من الدراسات )يتأثرا بطريقة متماثلة، وهذه   Nagi and)؛   Daneshmand et al., 2010النتائج تتفق أيض 

Hafith,2009    من   ، ةقد يكون هذا مرتبط ا بكفاءة أغشية الخاليا التي تتأثر في تبادل األيونات داخل األنسجة المزروعو
الوس في  الصوديوم  بين تركيزات كلوريد  ارتباط مباشر  أخرى كان هناك  فالتركيز Na+الكالوس من   ط ومحتوى  ناحية   ،

 رمز البادئة  التتالي النكليوتيدي 

(CT)8AC ISSR1 

(CT)8GC ISSR2 

(CA)6GT ISSR3 

(CA)6GG ISSR4 

(CAC)3GC ISSR5 

(GAG)3GC ISSR6 

(CTC)3GC ISSR7 

CTG(AG)8 ISSR8 

(AG)8TG ISSR9 

(ATG)5 ISSR10 

(AG)8 ISSR11 

(CCA)5 ISSR12 
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مما يسبب عدم   2Ca +و  K + العالي لهذا األيون السام قد يسبب اضطرابا  في األغشية الخلوية عن طريق إزاحة شوارد 
 (. (Blokhina et al., 2003 استقرار األغشية وزيادة نفاذيتها وبالتالي فقدان سالمتها 

يؤثر وجود تركيز مرتفع من أمالح الصوديوم سلبا  في حيوية الخاليا، ويعزى ذلك إلى التأثير السمي لكٍل من شاردتي   
ز مرتفع من األمالح المعدنية في وسط النمو يؤدي إلى تقليل ، إضافة إلى أن وجود تركيCl)-(، والكلور  Na)+(الصوديوم  

معدل  فيتراجع  المحيط،  والوسط  الخاليا  بين  الحلولي  الجهد  في  التدرج  فرق  في  سلبا   يؤثر  الذي  األمر  الحلولي،  الجهد 
وحتى حيويتها  فقد  إلى  يؤدي  ما  النباتية،  الخاليا  ضمن  البروتوبالسم  تخريب  وبالتالي  الماء،  في   امتصاص  موتها 

 .  (Macobe et al.,2006)المستويات الملحية المرتفعة 
، هو التركيز في الصنف سفنجا  NaCl من     mM 150في الصنف سفاري والتركيز    NaClمن    mM  100إن التركيز  

%، وبالتالي تم اختيار التراكيز المذكورة على أنها 50بنسبة    وحيويته  الذي أدى إلى انخفاض معدل النمو النسبي للكالوس
 . حسب الصنف المثلىة المميت المستويات

بعد سنة كاملة من التجارب ونقل الكالوس المجهد إلى أوساط التجديد المختلفة بمحتواها من المزائج الهرمونية، لم نحصل  
البطاطاعلى نبيتات متجددة منه   النتائج مع ما أشار إليه  المدروسين.    لصنفي   Bouharmont  Beloualyوتتفق هذه 

and   ( صعب جإّن    1992)عام  النباتات كان  على  تجديد  على وسط يحوي  النامي  الكالوس  بّين  NaClدا  من  ، كما 
Heszky Li and (1986 ).قل الكالوس إلى وسط تجديد يحوي  نُ  أن وجود الملح ربما كان السبب لصعوبة عملية التجديد

و 15 ( بتركيزينAdSO4إلى سلفات األدنين )  بتراكيز مختلفة إضافة    BAPالمزود بهرمون  MS    الوسط المعدني  على
25  1-mg.l   ( %  31.25)% في الصنف سفنجا تاله الصنف سفاري  37.50بّينت النتائج أن أعلى نسبة للتجديد بلغت  و  

 Marthurوتتوافق النتائج مع  .سلفات األدنين mg.l1+ BAP  1-25 mg.l 5.-1وذلك عند الزراعة على الوسط المزود بـ
and Kumar  (2004  إذ الحظا أن أفضل وسط لتجديد النباتات من كالوس األوراق كان الوسط ،)MS  المزود بـ-mg.l 

1 1.5 BAP 25-1و mg.l   سلفات األدنين في صنفي البطاطاKufri Chipsona 3  97/644و-MP . 
القادرة  BAPيعد هرمون   النمو  التي تحفز تمايز    الصنعيةعلى زيادة نسبة التجديد وهو من السيتوكينينات    من منظمات 

 ويعود ذلك لكونه النباتات من الكالوس،  تجديدسلفات األدنين دورا  مهما  في  ، ويلعب(1995البراعم من الكالوس )المعري، 
الخاليا،    ا  محفز  الجانبية  تنشيطيشارك في  كما  النقسام  البراعم العرضية  على  حث  ي، و اوكسر طور سكونه  البراعم  تشكيل 

كون دائما  يسلفات األدنين في تجديد الكالوس    تأثيرات، وظهور  (Gaspar et al., 2003)منهاوتشجيع تشكيل النموات  
 . K))kinetin  ( (VanStaden et al., 2008أو  ((BAPمرتبط بوجوده مع سيتوكينين آخر مثل 

المتجددة في   السالالت  ،    S9  ،S10  ،S8  ،S7  ،S6  ،S3  ،S5    ، S2الصنف سفنجا تسع سالالت هي )بلغ عدد 
S4( وفي الصنف سفاري ثالث سالالت ،) SF1 ،SF5 ،SF3.) 

-1تم العمل على إكثار السالالت المتجددة من األصناف المدروسة، إذ قّسمت النباتات الناتجة إلى عقل صغيرة بطول  
النباتية الالزمة    MSوزرعت في وسط  برعما  جانبيا  مع ورقة،    احتوتسم    1.5 المادة  الكافية من  الكمية  للحصول على 

تجارب البحث، وقد لوحظ أن بعض السالالت أبدت استجابة ضعيفة جدا  للنمو لذا تم استبعادها وهي السالالت  إلجراء  
(S5،S2 ،S8 ،(S6 .من الصنف سفنجا  
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النباتات   النبيتات المتجددة من الكالوس المجهد باختالفها مورفولوجيا  بشكل واضح عن  كصغر حجم   ،األمتميزت جميع 
على   طبيعية  غير  أصبغة  بظهور  السالالت  هذه  امتازت  كما  ثخانتها،  وقلة  الساق  طول  وقصر  فيها  الورقية  الصفيحة 

فات المورفولوجية بين النباتات األم والسالالت المتجددة إلى تأثير ويمكن تفسير هذه االختال  األوراق والساق بلون أحمر.
األنسجة    وسط النووي ي قد  الذي  زراعة  الحمض  أنماط  تعديل  إلى  الوراثية  ؤدي  التغيرات  تترافق  قد  ذلك  إلى  باإلضافة   ،

الم في  للظروف  النباتية  للخاليا  الفيزيولوجية  االستجابات  مع  الوسط،  هذا  تأثير  عن  )الناتجة   Smulders and)خبر 
Klerk,2011   إضافة إلى التغيرات المورفولوجية المالحظة في جميع النبيتات المتجددة، لوحظ قدرتها العالية على إنتاج

( وقد تراوح عددها بين S9وS10 الدرينات الصغيرة خاصة في السالالت المتجددة من الكالوس المجهد للصنف سفنجا ) 
الواحدة )الشكل    /درينات    5إلى    1 بّينه1النبيتة  ( بأن  1984)   Hussey and Stacey(. ويمكن أن يفسر ذلك بما 

وخاصة   السيتوكينينات  كما    BAPوجود  المخبرية،  الدرينات  تكوين  ويحفز  يشجع  المغذي  الوسط  السيتوكينين في  يحفز 
الستولونات وفي بدء تكوين وهذا ربما يؤدي   الستولونات نشاط بعض األنزيمات في وقت مبكر من نمو إلى سرعة نمو 

( الذين  2008)   Zakaria et al( وتتفق نتائجنا مع ما توصل إليه  Aslam and Iqba, 2010الدرينات في وقت مبكر )
الصنف   في  المخبرية  الدرينات  على  مدة    Diamntحصلوا  النمو    13خالل  منظم  إضافة  عند  وسط    BAPيوما   إلى 

 الزراعة. 
 

A         .تشكل الدرينات :B   .النمو المتفرع وصغر حجم األوراق : C.ظهور األصبغة األنتوسيانية : 
 : التغيرات المورفولوجية المالحظة في جميع النبيتات المتجددة 1الشكل  

 : المزروعة مخبريا   في مؤشرات النمو للنبيتات المتجددة NaClتأثير تركيز 
   الخضري:النمو مؤشرات 

الجدول        في  3يبين  النمو  الصوديوم في وسط  النبات مع زيادة تركيز كلوريد  السالالت   انخفاض طول ساق  جميع 
بالمقارنة   (mM 250 و     (200وقد كان االنخفاض في طول الساق معنويا  عند كافة تراكيز كلوريد الصوديوم  .المدروسة

في  سم( و   15.25)  الشاهد  مقارنة مع  ،سم، على التوالي 4.48و  S4  5.00الساللة    فقد كان طول الساق فيمع الشاهد،  
التوالي 5.58و  S10  5.75الساللة     4.66و  SF5  7.75في الساللة  و  م(،س16.92)  اهدمع الش  بالمقارنة  ،سم، على 

التوالي الشاهد )  بالمقارنة  ،سم، على  التواليس  4.66و  SF1    6.58سم(، والساللة    12.16مع  مع   بالمقارنة  ،م، على 
 . سم(  12.60الشاهد ) 



 2021األول/أكتوبر  تشرين  123-109(: 5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون  مصا

Massa et al –Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(5): 109-123 October 2021  

 
 

115 

ا   إلى وسط  المضافة  انخفاضا  معنويا  عند كافة تراكيز كلوريد الصوديوم  الورقية  المساحة    250،  200)لنمو  انخفضت 
(mM    ،المدروسة السالالت  كل  في  فيوذلك  كانت  التوالي،  2مس  0.45و  S7  0.72الساللة    فقد  مع   بالمقارنة  ،على 

 (. 3)جدول (2مس 25.2مقارنة مع الشاهد )  ،، على التوالي 2مس .710و .SF3 980وفي الساللة  (،2مس 18.2الشاهد ) 
سالالت المدروسة من حيث استجابتها لإلجهاد الملحي، حيث انخفض طول  ال( اختالف طول جذور  3يبين الجدول )     

في   الجذور  لطول  قيمة  أدنى  وسجلت  الملحي،  اإلجهاد  شدة  زيادة  مع  معنويا   المتجددة  النبيتات  على  المتكونة  الجذور 
الساللة   عند  الصنف سفنجا  اإلجهاد    S9سالالت  سم،    7.91  ،0.15  ،0.03)  (mM  250،  200،  0)في معامالت 

 .سم، على التواليSF3   (11.23 ،0.90 ،0.63 )على التوالي(، وفي الصنف سفاري عند الساللة 
عند كافة   سالالت المدروسةالوجود انخفاض معنوي في الوزن الرطب في   (3بالنسبة لوزن النبات الرطب، فيبين الجدول )

،  200،  0في معامالت اإلجهاد    S4بالشاهد، حيث كانت أدنى قيمة للوزن الرطب في الساللة    بالمقارنة  NaClتراكيز  
250 mM   (2.57 ،0.27   وفي الساللة  0.14و )غ، على التواليSF3  (1.56 ،0.22   0.11و  )غ، على التوالي 

 يوم من الزراعة  45بعد  المتجددة  البطاطا سالالتفي  طول الساق والمساحة الورقيةفي : تأثير معامالت اإلجهاد الملحي 3جدول 

 .p< 0.01النتائج المعروضة هي متوسط تكرار التجربة مرتين. يشير اختالف األحرف ضمن العمود الواحد إلى وجود اختالفات معنوية*    

 المعاملة  الساللة  صنف البطاطا
طول الساق  

 )سم(
 ( 2)سمالمساحةالورقية 

طول الجذور  

 )سم(

الوزن الرطب للنبيتة 

 )غ(

 سفنجا

S3 

 15.15a 2.18a 6.65a 0.44 a الشاهد 

200 5.35b 0.97b 0.93b 0.16b 

250 4.24b 0.66c 0.10c 0.09b 

LSD0.01  0.09 0.50 0.25 1.31 المعاملة 

S4 
 

 15.25a 1.95a 6.90a 2.57a الشاهد 

200 5.00b 0.57b 1.13b 0.27b 

250 4.48b 0.34c 0.13c 0.14b 

 LSD0.01 1.9 0.17 0.45 0.2المعاملة

S7 

 

 13.33a 2.18a 11.50a 1.26a الشاهد 

200 6.42b 0.72b 0.76b 0.21b 

250 5.95b 0.45c 0.10b 0.16b 

LSD0.01  0.09 1.32 0.15 1.88 المعاملة 

S9 

 11.36a 3.74a 7.91a 0.94 a الشاهد 

200 5.83b 0.94b 0.15b 0.23b 

250 5.06b 0.64c 0.03b 0.18b 

LSD0.01  0.1 0.68 0.27 1.17 المعاملة 

S10 

 16.92a 2.09a 10.85a 1.57a الشاهد 

200 5.75 b 1.02b 1.05b 0.24b 

250 5.58b 0.88c 0.66b 0.16b 

LSD0.01  0.1 0.93 0.08 2.6 المعاملة 

 سفاري 

Sf1 

 12.60a 1.52a 15.75a 1.24 a الشاهد 

200 6.58b 0.64b 0.82b 0.32b 

250 5.50b 0.30c 0.50b 0.21c 

 LSD0.01 2.31 0.22 1.18 0.07المعاملة

Sf3 

 12.25a 2.25a 11.35a 1.53a الشاهد 

200 5.85b 0.98b 0.90b 0.22b 

250 5.25b 0.71c 0.63b 0.11c 

 LSD0.01 3.62 0.15 0.55 0.07المعاملة

Sf5 

 12.16a 2.05a 8.37a 1.61a الشاهد 

200 7.75b 0.93b 0.96b 0.30 b 

250 4.66c 0.72c 0.56b 0.22c 

 LSD0.01 1.95 0.15 1.28 0.04المعاملة
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 استطالة إلى تثبيط خاصة   المرتفعة الملحية والمستويات عامة ، الملحي اإلجهاد ظروف تحت ارتفاع النبات تراجع يعزى 
فيقل محلول  في المائي الجهد تراجع نتيجة السالميات خاليا التربة المائي الجهد في التدرج فرق  التربة،   وخاليا بين 

من الماء تدفق معدل في سلبا   يؤثر ما الجذرية، المجموعة  المياه  كمية فتصبح الجذرية، المجموعة قبل وامتصاصه 
الماء كافية غير الممتصة  السالميات خاليا داخل جهد االمتالء تراجع إلى يؤدي الذي األمر بالنتح، دالمفقو  لتعويض 
إلى التأثير السام  ، كما يعود االنخفاض في طول وقطر الساق  Adams) ،(1991 استطالتها إلى تثبيط يؤدي ما الساقية،

حدوث تغيرات في امتصاص النبات الذي يؤدي ل  األنسجة النباتية،  والكلور فيالناتج عن التراكيز العالية أليوني الصوديوم  
الغذائية،   المستويات    للعناصر  على  النبات  وتطور  نمو  في  سيء  بشكل  تؤثر  العوامل  هذه  والكيماوية   الفيزيولوجيةكل 

السلبي لألمالح في معدل االنقسام واالستطالة الخلوية،  ل إضافة  ،   (Tester and Davenport,2003)الحيوية   لتأثير 
 Mazher et  انخفاض معدل التمثيل الضوئي ومستوى الكربوهيدرات ومنظمات النمو النباتية وهذا ما يثبط  معدل النموو 

al., 2007)    .) 

 خاليا داخل االمتالء جهد تراجع إلى  )الملحي اإلجهاد شدة(الذّوابة   األمالح تركيز بازدياد ةالورق تراجع مساحة ُيفّسر
الممتصة كمية تراجع بسبب األوراق األوراق استطالة تثبيط إلى يؤدي ما الجذرية، المجموعة  طريق عن المياه   خاليا 
المؤشر    (Munns and Termaat, 1986)  نموها وتوقف هي  الورقية  المساحة  انخفاض  أن  الدراسات  ، كما أظهرت 

 . (Deblonde et al.,1999)المورفولوجي األول الذي يظهر تحت تأثير اإلجهاد 
الورقية تحت تأثير اإلجهاد  في  االنخفاض    يؤدي انخفاضعدد األوراق والمساحة  معدل االصطناع الضوئي وتراكم   إلى 

يعود االنخفاض في الوزن  كما  .  <Netondo et al., 2004) )  انخفاض الوزن الرطب للنبات  المدخرات الغذائية وبالتالي
انخفاض معظم مؤشرات النمو )طول النبات، قطر الساق وعدد األوراق(،   إلىالرطب للنبات تحت ظروف اإلجهاد الملحي  

األوراق    إضافة  في  الصوديوم  أيونات  وتراكم  النبات  في  المتاحة  الماء  كمية  انخفاض  منها  العوامل  من  مجموعة  إلى 
(.(Sharifi et al., 2007    

بّينت العديد من الدراسات أن استجابة النبات لإلجهاد الملحي تبدأ بتغيرات شكلية وفيزيولوجية في الجذور وهذا سيؤدي إلى  
ا المجموع الخضري،  تغيرات في امتصاص  إلى  المسؤولة عن إرسال اإلشارات  الهرمونات  المعدنية وإنتاج  لماء واألمالح 

( أن  2008)   Rzepka et alوأشار  .   (Rahman et al., 2002)عندها تتأثر كامل العمليات الفيزيولوجية في النبات
 جذوره على التطور تحت تأثير هذا اإلجهاد.مقدرة النبات على تجنب أي إجهاد بيئي غير مرغوب تتعلق بمدى مقدرة 

على النبات األم من  في جميع المؤشرات المدروسة  س المجهد  و تفوق السالالت المتجددة من الكال  من كل ما تقدم يتبين
(، حيث كانت النباتات األم لكال ميلليمول  200  ،250)  NaClحيث قدرتها على تحمل تراكيز أعلى من كلوريد الصوديوم  

 (.2019)مصا،   NaClمن كلوريد الصوديوم ( ميلليمول 150-100الصنفين قد تحملت تركيز )
النتائج السابقة تفوق الساللتين   من الصنف    SF5و  SF1 من الصنف سفنجا والساللتين    S10و  S9يالحظ من جميع 

النمو   في مختلف مؤشرات  الملحي  اإلجهاد  على تحمل  العالية  قدرتها  المدروسة  من حيث  السالالت  بقية  على  سفاري 
 (. 2من ملح كلوريد الصوديوم )الشكل  mM  250) خاصة عند التركيز )
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   mM NaCl 250) الصنفين المدروسين األكثر تحمال  لإلجهاد الملحي )(: السالالت المتجددة من كالوس 2الشكل )

 : والسالالت المتجددة منها المدروسةاألصناف تحديد درجة القرابة الوراثية بين 
 والساللتين المتجددتين عنه: Svenjaالصنف 

تبين أن أعلى قيمة للتباعد    (S9, S10)منه     مع السالالت المتجددةسفنجا   ( وبمقارنة الصنف4من خالل الجدول رقم )
الوراثي  S9والساللة  سفنجا    بين الصنف  0.4595الوراثي هي   التباعد    S10والساللة  سفنجا    الصنف  بين  وبلغت قيمة 

بينهما  0.4024 وراثي  تباين  وجود  على  يدل  الـ    .ما  معطيات  على  اعتمادا   العنقودي  التحليل  تقسيم   ISSRوأدى  إلى 
مجموعاتإلى    سالالتهو   Svenja  الصنف الصنف  ثالث  تضم  الساللة  Svenja األولى  تضم  الثانية  والمجموعة   ، 

S10  الساللة تضم  الساللتين  (،  3)الشكل    S9والثالثة  اعتبار  إمكانية  إلى  يشير  جديدتين    S10و   S9وهذا  ساللتين 
 Svenjaمختلفتين عن الصنف 

 ISSRوالناتجة عن تطبيق تقنية  والساللتين المتجددة منه Svenjaالصنف  بين الوراثي التباين مصفوفة :(4رقم ) جدولال
  Jaccard. معامل إلى استنادا  

Svenja S.10 S.9 
Svenja 0 

  

S.10 0.4024 0 
 

S.9 0.4595 0.4177 0 

 

 
التحليل العنقودي لبيانات التباين والساللتين المتجددتين منه اعتمادا  على سفنجا  : مخطط شجرة القرابة الوراثية للصنف(3الشكل )

 .الوراثي فيما بينها

S.10

Svenja

S.10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Dissimilarity

Dendrogram
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 والساللتين المتجددتين منه: Safariالصنف 
تبين أن أعلى قيمة للتباعد الوراثي هي    (SF.1, SF.5)  منه  تينالمتجدد  تينمع السالل  Safariمن خالل مقارنة الصنف  

الصنف  0.5263 الصنف  ،  SF.5والساللة  سفاري   بين  بين  الوراثي  التباعد  قيمة     SF.1 والساللةسفاري  وبلغت 
إلى    ISSR( ، وأدى التحليل العنقودي اعتمادا  على معطيات الـ  5جدول  )ما يدل على وجود تباين وراثي بينهما    0.4359

مجموعات  إلى    المتجددة  وسالالته  Safariالصنفتقسيم   الصنف    ةمختلفثالث  األولى  المجموعة  ضمت    Safariحيث 
، وهذا يشير إلى إمكانية اعتبار الساللتين  (4)الشكل    SF.5  والمجموعة الثالثة الساللة  SF.1والمجموعة الثانية الساللة  

SF.1 و SF.5 ساللتين جديدتين مختلفتين عن الصنف  Safari.  
  معامل إلى استنادا   ISSRوالناتجة عن تطبيق تقنية  المتجددتين منه الصنف سفاري والساللتين  بين الوراثي التباين مصفوفة   : (5رقم)  جدولال

.Jaccard  
Safari SF.1 SF.5 

Safari 0 
  

SF.1 0.4359 0 
 

SF.5 0.5263 0.3784 0 
 

 
والساللتين المتجددتين منه اعتمادا  على التحليل العنقودي لبيانات   Safari( : مخطط شجرة القرابة الوراثية للصنف 4شكل رقم )ال

 .التباين الوراثي فيما بينها
النتائج السابقة إلى أن  في    DNA  ـال  قطع  إلى حدوث تباين على مستوى   أدى  وجود عامل اإلجهاد الملحي  يمكن تفسير 

عليه،  Safariو  Svenjaاألصناف   حصل  ما  يوافق  بينMacobe et al     (2006وهذا  حيث  يؤديه    وا(  الذي  الدور 
  Abouziedما حصل عليه    أيضا    وافقهذا يس،  و و اإلجهاد الملحي في زيادة نسبة التباين بين النباتات الناتجة من الكال

الذي2011) تقنية ال  (،  فعالية  الكال   ISSRبّين  الناتجة عن  النبات األم والنباتات  الوراثية بين  التباينات  س  و في كشف 
  Bayliss et al  ((1990السالالت والنبات األم فقد بّين  بين  ظهور تباين في عدد الحزم  عن  حت عامل اإلجهاد. وأما  ت

وقد أظهرت    .أّن التباينات المظهرية الجسمية تختلف باختالف الطراز الوراثي أو المجموعة الصبغية األساسية وتضاعفاتها
االختالفات   أّن  الباحثين  من  الكثير  الصبغيات نتائج  على  تكون  قد  للكالوس  النباتية  الخاليا  على  تحدث  التي  الوراثية 

Chromosomes  للمورثة المكونة  النيوكلوتيدات  في  االنقالب  أو  التكرار  أو  اإلضافة  أو  الحذف  عمليات   نتيجة 
(Dennis, 2004).   

Safari

Sf.1

Sf.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Dissimilarity

Dendrogram
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الوراثي أو المجموعة الصبغية األساسية وتضاعفاتها، أو  باختالف الطراز    الجسمية  المظهريةويمكن أن تختلف التباينات    
المسببة  الكيميائية  المركبات  أو  الزراعة،  مّدة  أو  المغذي،  الوسط  تركيب  في  الداخلة  النباتية  النمو  منظمات  باختالف 

. ويمكن (  Bayliss et al.,1990(، أو الجفاف، مثل السوربيتول )NaCl)  كلوريد الصوديوم  لإلجهاد الملحي، مثل ملح
االستفادة من هذه التباينات الوراثية على مستوى الجينوم أو الصبغيات في عزل خاليا مختلفة عن الخاليا األم بوجود أحد  

أو   )السوربيتول،  المغذي  الوسط  للنمو في  المحددة  المجهدة  في NaClالعوامل  االنتخاب مباشرة   عملية  ذلك  بعد  (. وتتم 
المحدد، واستطاعت أن تتمايز وتستمر في الحياة إلعطاء نبات   االنتخابيظهرت تحمال  للعامل الكالوس لتلك الخاليا التي أ

التقليدي  االنتخاب  مع  بالمقارنة  طويال   وقتا   تستغرق  ال  أّنها  العملية  تلك  وتتسم  عليها.  المطبق  اإلجهاد  رغم  كامل 
Conventional selection  (Biswas et al., 2002).    س  و وبالتالي تعطي نسبة عالية من استحداث الكالLnze 

and Stale, 2001)) . 
 االستنتاجات: 

المرتفعة • التراكيز  الصوديوم أدت  كلوريد  حيوية  من  انخفاض  الكالوس  إلى  تركيز    خاليا  زيادة  مع  االنخفاض  وازداد 
 الملح. 

لوسط    mg.l-1 25بتركيز  س المجهد ملحيا ، إذ تبّين أن إضافته  و الكالتجديد  لتحسين  سلفات األدنين  اعتماد مركب   •
 س خالل فترة زمنية أقل. و أدت إلى تحسين عملية تجديد النباتات من الكال mg.l  BAP 1.5-1المزود بـ  التجديد

على  • الحصول  تقانة  سالالت    إمكانية  باستخدام  ووراثيا   مورفولوجيا   ومتباينة  الملحي  لإلجهاد  تحمال   زراعة  أكثر 
 الكالوس.

 إمكانية اعتماد السالالت الجديدة المتحملة للملوحة بعد استكمال الدراسات المخبرية والحقلية وتحويلها ألصناف. •
 : المراجع

قسم    ،مديرية االقتصاد الزراعي   ، وزارة  الزراعة  ، ية العربية السورية. الجمهور 2018.المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية
 .اإلحصاء

 . 96-77(.إكثار النخيل بزراعة األنسجة النباتية، جامعة الملك فيصل، السعودية. ص: 1995المعري،خليل )
  ( ريما  أصناف    (.2019مصا،  بعض  من  سالالت  )استنباط  الكالوس  Solanum Tuberosumالبطاطا  بزراعة   )
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Abstract 

This  research was carried out at the laboratories of the National 

Commission for Biotechnology (NCBT) and the Faculty of 

Agriculture (Damascus/Syria)  during the years 2014- 2019 to study 

the effect of salt stress on some growth parameters (plant length, leaf 

area, root length and as well as fresh weight) of regenerated plantlets 

from stressed callus of two potato varieties (Svenja and Safari). Nine 

regenerated plantlets from Svenja callus, and three lines from Safari 

callus were obtained, moreover lines S9, S10 from Svenja, and SF1, 

SF5 from Safari were all genetically varied from the mother plants. 

This proves that the exposure of the callus to salt stress and plant 

hormones occurs genetic changes at the level of the callus cells as 

well as at the level of regenerated plants. The lines S9 from Svenja, 

and SF5 from Safari were selected as salt-tolerant lines, these lines 

tolerate high concentrations of sodium chloride (200 and 250 mM). 

These results also prove the possibility of using callus technique to 

develop new tolerance genotypes different from mother varieties 

against abiotic stresses. 

Key words: Solanum tuberosum, Salt stress, Somaclonal variations, 

Regeneration, Growth regulators, Genetic variability. 
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