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 تحسين تحمل البطاطا للملوحة باستخدام تقانات الزراعة النسيجية و التشعيع مع االنتخاب في الزجاج

 عماد الدين عرابيمحمد .  دوبسام الصفدي . د

 

 :الملخص

 شععت فقد. وحةللمل .Solanum tuberosum البطاطا تحمل لتحسين طفرات تربية برنامج أجري

 25بجرعات  وسبونتا وديامونت دراجا األصناف من  مزروعة في الزجاجexplantsازدراعات 

قطعت السويقات النامية وأعيدت زراعتها في الزجاج كل أسبوعين للوصول . غري 35و 30و

 وذلك للتأكد من عدم وجود أنسجة كايميرية في المادة MV4إلى الجيل الخضري الطافر الرابع 

جرى إكثار النباتات من أجل الحصول على أعداد كافية لتطبيق ضغط االنتخاب في . لنباتيةا

جرى زراعة .  نبات من األصناف الثالثة لضغط االنتخاب3000الزجاج حيث أخضع أكثر من 

 مضافاً لها ملح الطعام MS في أوساط زراعة MV4نباتات من الجيل الخضري الطافر الرابع 

NaClأكثرت النباتات المتحملة للملوحة وأعيد .  ميلي مول200 و50وحت بين  بتراكيز ترا

جرى إكثار وأقلمة النباتات المتحملة ومن . زراعتها مرة ثانية في أوساط مشابهة للتأكد من تحملها

عرضت النباتات لضغط انتخاب عن . ثم نقلت إلى أصص لتنمو تحت ظروف البيت الزجاجي

 ميلي 250 إلى 50 بتراكيز متدرجة من NaCl على ملح الطعام طريق ري النباتات بماء محتو

تم الحصول على أكبر عدد من النباتات . مول مع االحتفاظ بعدد من النباتات كشاهد غير معامل

، بينما جرى الحصول على نبات واحد متحمل من 4المتحملة للملوحة من الصنف سبونتا وعددها 

 8 درينات حيث تراوح عددها بين إنتاجطافرة في قدرتها على تباينت النباتات ال. الصنف ديامونت

 . غراما31ً إلى 1كما تباين وزن الدرينات من أقل من .   درينة14و

 :الكلمات المفتاح

 .البطاطا، ملوحة، طفرة، في الزجاج
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 المقدمة

 2003 سنة عالميال اإلنتاج بلغ حيث واحداًُ من أهم المحاصيل الزراعية في العالم البطاطا محصول يعد

 محاصيل طليعة في السوري العربي القطر في البطاطا تأتيو ).FAO, 2004a (طن مليون 310 حوالي

 285 حوالي إنتاجها بلغهكتار ألف  12 حواليإلى  2003 وصلت المساحة المزروعة عام حيث الخضار

 من العديد في تدخل ثحي الشعب فئات لكافة أساسياً غذاء البطاطا وتعدFAO, 2004b .((طن ألف 

 .الغذائية الصناعات من الكثير في هامة مادة أنها كما الوجبات

تلعب ملوحة التربة دوراً كبيراً في الحد من نمو النباتات حيث يؤدي ازدياد ملوحة التربة إلى خروج 

باتات في تلك وتواجه الن. مساحات كبيرة من األراضي الزراعية من إمكانية استعمالها في اإلنتاج الزراعي

 سالب وثانيهما التعامل )اسموزي(  حلولي الحصول على الماء من تربة ذات جهدااألراضي مشكلتين أولهم

). Mills et al., 2001( الكلور وكربونات الصوديوم ذات السمية العالية دمع تراكيز عالية من شوار

لملوحة حسب النوع النباتي وتتراوح من وتختلف استجابة النباتات لالجهادات الناتجة عن ارتفاع تركيز ا

 .نباتات متحملة بشكل جيد للملوحة مثل البندورة والشوندر إلى حساسة مثل البصل والثوم والبازالء

إن إمكانية نمو النباتات تحت ظروف ملوحة عالية تعتمد على مدى التأقلم مع الجهد المائي المنخفض 

ومن البديهي أن عالقة األيونات مع األنسجة النباتية في هذه . ووجود تراكيز عالية من الصوديوم والكلور

البيئة ونمو النباتات وبقائها يتأثران بشكل كبير بوجود تراكيز عالية من هذه المعادن والعالقة بين هذه 

 ).Na/Ca ،Na/K ،Na/Mg) (Koyro, 2000(األيونات 

 محاصيل خضرية أخرى مثل الشوندر والسبانخ بالمقارنة مع للملوحة الحساسة المحاصيل من البطاطار تعتب

يبدأ أداء النباتات باالنخفاض عندما يزداد مستوى الملوحة في ماء السقاية عن حد معين يدعى . واليقطين

وبالنسبة لمحصول البطاطا فإن الخسارة في المحصول تبدأ عند . بالعتبة الحدية للمحصول تجاه الملوحة

 ).TDS) Stevens and Heap, 2001الكلية الصلبة الذوابة لتر من المواد / مغ500مستوى 

 للنباتات انتخاب إجراء معه يمكن وراثي تنوع على الحصول على أساسي بشكل النبات تربية قائطر تعتمد

 الرئيسية الميزة إن.  الوراثي التنوع مصادر مقدمة في والمحدثة الطبيعية الطفرات وتأتي، المرغوبة

 مع بالمقارنة والثوم، والبطاطا المثمرة األشجار مثل، خضرياً تتكاثر التي المحاصيل في الطفرات إلحداث
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 في كبير تغيير بدون مرغوب جيد صنف في الصفات من محدود عدد تعديل إمكانية هي التهجين، قائطر

 الوحيدة الوسيلة هو الطفرات إحداث أن كما. )Ahloowalia, 1995 (للصنف الوراثي التركيب بقية

 اإلجباري الالجنسي التكاثر وذات العقيمة التكاثر خضرية المحاصيل في وراثي تباين على حصوللل

obligate apomictic، والبطاطاكالثوم  )Al-Safadi et al., 2000; Al-Safadi and Arabi, 2003( 

 وعوائق الذاتي والعقم الالجنسي التكاثر حالة كسر الطفرية المعاملة طريق وعن الممكن من أنه إلى إضافة

 ).chimeras) Anon, 1977 يميريةاالك األنسجة تركيب وإعادة كشف وكذلك التهجين

 أنه إال.  سنوات 7-5حوالي  خضرياً تتكاثر التي المحاصيل في وخاصة الطفرات تربية أبحاث تستغرق

 الزمن هذا تصاراخ يمكن in vitro الزجاج في واالنتخاب التشعيع مع األنسجة زراعة تقانات وباستخدام

 مع للتعامل جديدة قائطر طورت عندما فعالية أكثر الطفرات تربية أصبحت فقد.  فقط سنوات 3-2 إلى

 ,Donini, 1982 (الجسمية الطفرات لعزل فعالة إجراءات واتبعت بالمطفرات المعاملة النباتية المواد

(Donini and Micke, 1990. 

 كثيرة أنواع من جديدة أصناف على الحصول في الزجاج في نتخاباال مع األنسجة زراعة تقانة استخدمت

 ومقاومة المائية، االجهادات ومقاومة المنخفضة، أو العالية الحرارة مقاومة مثل صفات ولعدة نباتية

 Ingram and( الفطرية األمراض ومقاومة األعشاب، مبيدات وتحمل السامة، المعدنية الملوثات

MacDonald, 1985; Al-Safadi and Arabi, 2004.( 

تعتبر ملوحة التربة في كثير من المناطق حيث  مطرد بشكل ةسوري في المالحة األراضي مساحة تزداد

ونظراً ألهمية محصول البطاطا وضرورة االستفادة من المناطق المتأثرة . العامل المحدد لنمو النباتات

هدف البحث الحالي إلى ولهذا فقد .  للملوحةأصناف بطاطا متحملةبالملوحة فقد برزت الحاجة لتطوير 

استنباط سالالت جديدة من البطاطا متحملة للملوحة عن طريقة استخدام تقانة الزراعة النسيجية مع القطع 

من أجل عزل الطفرات الجسمية المحدثة بأشعة غاما ومن ثم استخدام تقانة االنتخاب في cutback الرجعي 

 . in vitro selectionالزجاج 
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 :المواد والطرائق

 : المادة النباتية-آ

 وهي مستوردة أصالً من إكثار البذار مؤسسة طريق عن بطاطا أصناف 3من  درنات على الحصول تم

 :وهذه األصناف هي. هولندا وقد تالءمت بشكل جيد مع بيئة القطر

قة، لون  متوسط التبكير في النضج، شكل الدرنات مستدير، العيون نصف عمي: Dragaدراجا .1

 .اللب أبيض، فترة سكون الدرنات طويلة

 نصف مبكر في النضج، شكل الدرنات متطاول، العيون سطحية، لون اللب :Spuntaسبونتا  .2

 .أبيض، فترة سكون الدرنات متوسطة

 متوسط التأخير في النضج، شكل الدرنات بيضاوي مستطيل، العيون :Diamantديامونت  .3

 .ترة سكون الدرنات متوسطةسطحية، لون اللب أصفر فاتح، ف

 :الزراعة النسيجية -ب

لمدة ) هيبوكلوريد الصوديوم( Sodium hypochloriteكلوراكس % 5 الدرنات بمحلول تعقم .1

 . دقيقة15

 . الدرنات بالماء المقطر ثالث مراتلتغس .2

 القمم المريستمية من أجل الحصول على نباتات خالية من األمراض تواستخلص  البراعمأزيلت .3

اً ضافم MS (Murashige and Skoog, 1962) زرعت على بيئةمن ثم فيروسية والفطرية وال

 . أنابيب زجاجية ضمنلتر/  مغ 1 بمعدل IAA هرمون لها

 .مجدداً وزراعتها براعم على حاوية السوق من عقل قطع طرق عن النباتات إكثارجرى  .4

 .النباتات من زيدم على للحصول أسبوعين كلمرة  والزراعة القطع أعيدت عملية .5

 :تشعيع النباتات-ج

 أطباق 10 عقل في كل طبق و 10بمعدل  زرعت عقل محتوية على برعم واحد في أطباق بتري .1

 .لكل جرعة لكل صنف
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 وفقا لنتائج تجربة سابقة أجريت في  غري35، و 30، 25 بجرعات السويقات الناميةشععت  .2

 .)Al-Safadi and Arabi, 2004(الهيئة 

 :فرات عزل الط-د

 مرات للوصول إلى الجيل الطافر ثالثولها مجدداً كل أسبوعين تعا زروأعيدالنامية السويقات  تقطع

وبعد . يمكن معها إجراء انتخابخالية من الكايميرا  طفرات ثابتة عزلمن أجل  وذلك MV4 الرابع 

أجل تطبيق ضغط  جرى إكثار النباتات للحصول على عدد كاف من ،االنتهاء من عملية عزل الطفرات

 .االنتخاب ضد الملوحة في الزجاج

 : تطبيق ضغط االنتخاب في الزجاج-هـ

 نبات من األصناف الثالثة لضغط االنتخاب باستخدام بيئات محتوية على تراكيز 1300أخضع أكثر من 

 .ملحية مختلفة

 :أجري ضغط االنتخاب على مرحلتين

 .ل ميلي مو500، و 400، 300، 200، 100، 0: المرحلة األولى استخدمت فيها تراكيز ملحية 

في هذه المرحلة وجرى  ). نبات10x4x6x3=720(صنف /تركيز ملوحة/ مكررات لكل جرعة10استخدم 

 .قياس تأثير الملوحة عن طريق أخذ قراءة طول السويقات

  وذلك بعدل ميلي مو200، و150، 100، 50، 0: المرحلة الثانية استخدمت فيها تراكيز ملحية 

. ). نبات10x4x5x3=600 (ل ميلي مو200أن تبين أن نباتات البطاطا حساسة لتراكيز ملحية أعلى من 

 .)2 ورقم 1الصورتان رقم  (وجرى في هذه المرحلة قياس طول السويقات وعدد الجذور

 :إكثار وتقسية النباتات المتحملة للملوحة

لي مول وجرى إكثارها في بيئات خالية  مي100 – 50أخذت النباتات المتحملة للتراكيز الملحية  •

 .من الملوحة وذلك لزيادة عدد النباتات

 يوماً من الزراعة أخذت النباتات وأزيل اآلغار من على الجذور وغسلت الجذور 30بعد حوالي  •

 .بالماء المقطر المعقم
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ت بتراكيز ملحية على بيئانامية ) طافرة وشاهد(نباتات بطاطا من الصنف دراجا : 1الصورة رقم 

 مختلفة
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على بيئات بتراكيز ملحية نامية ) طافرة وشاهد( سبونتانباتات بطاطا من الصنف : 2الصورة رقم 

 مختلفة
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وذلك ( مل مثقوبة من األسفل 50عقم تورب زراعي ثم وضع في أنابيب بالستيكية معقمة بحجم  •

 ).مل 15أي (ي ربع حجم األنبوب وضع التورب بمقدار حوال). لتصريف الماء الزائدة

زرعت النباتات بعد ذلك في األنابيب وسقيت النباتات بالماء المقطر ثم وضعت في غرفة النمو  •

 .  ساعة إضاءة16م وº 24على درجة حرارة 

 .  أيام3رويت النباتات بالماء المقطر مرةً كل  •

عن طريق تهوية النباتات وذلك  أيام من نقلها إلى التورب 10بدأت مرحلة تقسية النباتات بعد  •

 دقائق يوميا حتى وصلت إلى ساعة 5 دقيقة في البداية ثم زادت الفترة  15بفتح األنابيب لمدة 

 . )3الصورة رقم  (واحدة

 : تطبيق ضغط االنتخاب خارج الزجاج-و

 6 مل ومن ثم إلى أصص أكبر بحجم 300نقلت النباتات بعد تقسيتها إلى أصص صغيرة قياس  •

 .تورب معقم% 25+ خفان % 25 % +50محتوية على تربة زراعية لتر 

 مع NaClعرضت النباتات لضغط انتخاب عن طريق ري النباتات بماء محتو على ملح الطعام  •

 :وكان تركيز المحاليل الملحية كما يلي. نباتات كشاهد غير معاملبعشرة االحتفاظ 

  
50   mM = 2.92 g/L NaCl 
100 mM = 5.84  g/L NaCl 
150 mM = 8.76  g/L NaCl 
200 mM =  11.68 g/L NaCl 
250 mM =  14.66 g/L NaCl 

 ميلي مول من المحلول 50 من المحلول الملحي تركيز  300ml بمعدل ة األولىبدأت الري  •

رية ( ميلي مول 250 ميلي مول في الرية التالية حتى الوصول إلى 50وزيدت تدريجياً بمعدل 

  ) حاجة ساعة أو حسب ال48كل 

 متوازن Pro.Sol لألصيص باستخدام سماد ml  500سمدت النباتات كل أسبوع مرة واحدة   •

 .لتر/ غرام5مع عناصر نادرة بمعدل ) 20-20-20(

 يوم أخذت النباتات المتحملة للتراكيز الملحية وتم سقايتها بالماء العادي مع التسميد 30بعد  •

 .للحصول على درنات
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 المتحملة للملوحة مراحل أقلمة النباتات :3الصورة رقم 
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يوماً وتم االنتظار لمدة أسبوعين ثم حصدت النباتات وجمعت الدرنات حيث  50أوقف الري بعد  •

 . درجة مئوية4تم وزنها وعدها ووضعها في البراد على درجة حرارة 

 

 : التحليل اإلحصائي-ز

 ANOVAفي إجراء تحليل التباين  )Statview 4.5)Abacus, 1996   اإلحصائيبرنامجالاستخدم 

 .PLSD المتوسطات باستخدام تحليل أقل فرق معنوي توفصل

 

 :النتائج

 :المرحلة األولى من االنتخاب في الزجاج

 
تالشى تأثير أشعة غاما بعد عدة أجيال من عزل الطفرات في الزجاج باستخدام طريقة قطع البراعم وإعادة 

 والذي يبين متوسط طول كافة 1ويظهر ذلك واضحاً من الشكل رقم . زراعتها مجدداً كل أسبوعين

 .معامالت الملوحة لكل صنف وجرعة حيث أصبحت أطوال السويقات ضمن معامالت التشعيع متقاربة

تأثر نمو النباتات النامية في الزجاج بشكل كبير مع ازدياد تركيز ملح الطعام في البيئات المستخدمة، وبدأ 

 انخفاض متوسط طول 2ويبدو من الشكل رقم .  ميلي مول200يصبح مميتاً بعد تركيز تأثير الملوحة 

 ميلي مول 200 سم عند تركيز 1إلى حوالي ) الشاهد( ميلي مول 0 سم عند تركيز 6السويقات من حوالي 

 . ميلي مول300 مم عند تركيز 2وحوالي 

 

 :المرحلة الثانية من االنتخاب في الزجاج

 
 ل ميلي مو200انية من االنتخاب استخدمت تراكيز ملحية وصلت في حدها األعلى إلى في المرحلة الث

 .نظراً لعدم تحمل نباتات البطاطا لتراكيز ملحية أعلى من ذلك



13 334 ت ن ب ع/ب ج -هـ ط ذ س

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 25 30 35

جرعات أشعة غاما (غري)

م)
(س

ت 
يقا
سو
 ال
ول
ط

Di Dr Sp

الشكل 1: تأثير أشعة غاما في طول سويقات البطاطا النامية في الزجاج في الجيل الخضري الطافر 

الخامس.  تمثل األعمدة متوسط كافة معامالت الملوحة لكل صنف مع الخطأ المعياري.
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الشكل 2 : تأثير تراكيز مختلفة من ملح الطعام في طول سويقات البطاطا النامية في الزجاج  في 

المرحلة األولى من االنتخاب.  تمثل األعمدة متوسط كل صنف مع الخطأ المعياري.
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 :تأثير الملوحة في طول السويقات

طا الثالثة البطابين أصناف ) p<0.01على مستوى ( وجود فروق معنوية ANOVAأظهر تحليل التباين 

 عموماً هو األفضل أداء حيث بلغ متوسط ديامونتوكان الصنف ).  1الجدول رقم (المستخدمة في التجربة 

النتائج ( سم 3.2 سم ثم الصنف سبونتا 3.4سم تاله الصنف دراجا  4.2طول سويقاته في البيئات المختلفة 

 ).غير معروضة

.  أجيال من عمليات عزل الطفرات5كما بين تحليل التباين عدم وجود تأثير معنوي للتشعيع بعد أكثر من 

 للملوحة في طول السويقات، حيث )p<0.001 (كذلك يظهر من جدول تحليل التباين وجود تأثير معنوي

صل متوسط انخفض طول السويقات في كافة األصناف وكان أكثرها تأثراً هو الصنف دراجا حيث و

). 3الشكل رقم ( ميلي مول 200 سم في نباتات الشاهد إلى أقل من نصف سم عند التركيز 6الطول من 

 ).3الشكل رقم (وقد لوحظ ذات المنحى في الصنفين اآلخرين 

 

 :تأثير الملوحة في عدد التفرعات

 البطاطا النامية في عدد تفرعات نباتاتأدى استخدام تراكيز عالية من الملوحة إلى انخفاض كبير في 

عدد  انخفض متوسط فقد).  2الجدول رقم ( وكانت الفروق معنوية بين البيئات المستخدمة األنابيب

أقل من إلى ) NaClملح الخالية من ( في البيئة الشاهد تفرعات 5حوالي  في األصناف كافة من التفرعات

 الصنف ديامونت هو األفضل نسبياً عند وكان  ميلي مول200 و150المحتوية على  في البيئة تفرع واحد

  .)4الشكل رقم (التراكيز العالية من الملوحة 
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الجدول رقم 1: تحليل التباين لطول سويقات نباتات البطاطا النامية في الزجاج

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
الصنف  2 37.63 18.82 7.28 0.00
التشعيع  3 11.05 3.68 1.42 0.24
الصنف  x التشعيع  6 23.76 3.96 1.53 0.17
الملوحة  4 975.86 243.97 94.34 <.0001
الصنف  x الملوحة  8 52.52 6.57 2.54 0.01
الملوحة  x التشعيع  12 19.98 1.67 0.64 0.80
لملوحة x التشعيع  x الصنف  24 89.48 3.73 1.44 0.09
Residual 263 680.139 2.586
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الشكل 3 : تأثير تراكيز مختلفة من ملح الطعام في طول سويقات البطاطا النامية في الزجاج  في 

المرحلة الثانية من االنتخاب.  تمثل األعمدة متوسط كل صنف مع الخطأ المعياري.
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الجدول رقم 2: تحليل التباين لعدد تفرعات نباتات البطاطا النامية في الزجاج

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
الصنف  2 37.63 18.82 7.28 0.00
التشعيع  3 11.05 3.68 1.42 0.24
الصنف  x التشعيع  6 23.76 3.96 1.53 0.17
الملوحة  4 975.86 243.97 94.34 <.0001
الصنف  x الملوحة  8 52.52 6.57 2.54 0.01
الملوحة  x التشعيع  12 19.98 1.67 0.64 0.80
الملوحة  x التشعيع  x الصنف  24 89.48 3.73 1.44 0.09
Residual 263 680.139 2.586
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الشكل 4 : تأثير تراكيز مختلفة من ملح الطعام في عدد تفرعات نباتات البطاطا النامية في الزجاج  في 

المرحلة الثانية من االنتخاب.  تمثل األعمدة متوسط كل صنف مع الخطأ المعياري.
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 :تأثير الملوحة في عدد الجذور

على الرغم من أن البيئات المستخدمة في االنتخاب لم تحتو منظمات نمو خاصة بالتجذير فقد تشكل عدد من 

إال أن عدد ). في األصناف الثالثة( جذر للنبات الواحد 2هد وصل في متوسطه إلى الجذور في نباتات الشا

 ميلي مول حيث لم 200الجذور تأثر في نباتات البطاطا النامية على بيئات ملحية وخاصة عند تركيز 

 ).5الشكل رقم (تتشكل أية جذور في أي من األصناف المدروسة 

 

 :النباتات المتحملة للملوحة

 ميلي مول والمتحصل عليها عن طريق االنتخاب في 150 و 100د النباتات المتحملة لتركيزي تباين عد

وقد نتج أكبر عدد من النباتات الطافرة نتيجة التشعيع بجرعة ). 3الجدول رقم (الزجاج من صنف إلى آخر 

 51  الثالثف الثالثة وجرعات التشعيعوكان مجموع النباتات المتحملة في األصنا)  طفرة19( غري 35

وذلك من جرعات )  نباتا21ً(وقد ظهر أكبر عدد من النباتات المتحملة للملوحة في الصنف سبونتا . نباتاً

 المشععة والتي خضعت explantsمن مجموع االزدراعات % 2.33 والتي شكلت نسبة التشعيع الثالث

 نبات ديامونت 16ا و  نبات دراج14كما تم الحصول على . لعملية عزل الطفرات وضغط االنتخاب

 .، على التوالي، من مجموع االزدراعات المشععة% 1.78و%  1.56متحملة للملوحة وبنسبة

 يوماً 30وبعد حوالي وجذرت  في الزجاج  ميلي مول150 و 100المتحملة لتركيزي  النباتات إكثار جرى

 .وأقلمت ومن ثم نقلت إلى أصص هذه النباتات أخذت
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الشكل 5 : تأثير تراكيز مختلفة من ملح الطعام في عدد جذور نباتات البطاطا النامية في الزجاج  في 

المرحلة الثانية من االنتخاب.  تمثل األعمدة متوسط كل صنف مع الخطأ المعياري.
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الجرعات

الصنف 100 mM 150 mM 100 mM 150 mM 100 mM 150 mM 100 mM 150 mM عدد الطفرات %

دراجا 1 0 3 0 4 1 4 1 14 1.56

ديامونت 1 0 4 2 4 0 2 3 16 1.78

سبونتا 1 0 2 2 4 3 5 4 21 2.33

المجموع  3 0 9 4 12 4 11 8 51

الجدول رقم 3: عدد النباتات المتحملة لتركيزي  100 و 150 ميلي مول من ملح الطعام والمتحصل عليها من كل معاملة تشعيع في 

األصناف الثالثة المدروسة نتيجة لضغط االنتخاب في الزجاج. يبين الجدول أيضاً النسبة المئوية للنباتات الطافرة المتحصل عليها من 

مجموع النبيتات التي خضعت لضغط االنتخاب (300 لكل جرعة/صنف).

غري 0 غري 25 غري 30 غري 35 المجموع 
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 :تخاب في األصصاالن

أدت سقاية النباتات بمحاليل ملحية ذات تراكيز متزايدة مع الزمن وتحت ظروف البيت الزجاجي إلى تحقيق 

وفي هذه المرحلة أيضاً تم الحصول على أكبر عدد . ضغط انتخاب إضافي للطفرات المنتخبة في الزجاج

 100للتركيز  نباتات متحملة 4ول على من النباتات المتحملة للملوحة من الصنف سبونتا حيث تم الحص

وفي الوقت ذاته، تم ). 4الجدول رقم (خضعت أصالً لضغط االنتخاب في البيت الزجاجي ميلي مول 

 من الصنف ديامونت بينما لم نحصل على أي  ميلي مول100للتركيز الحصول على نبات واحد متحمل 

 .جا من الصنف درا ميلي مول100للتركيز نبات طافر متحمل 

تباينت نباتات الصنف سبونتا المتحملة للملوحة في عدد ووزن الدرينات المنتجة في نهاية موسم النمو 

 غرامات 5 إلى 0.3 درينة تراوح وزنها من Sp8 14فعلى سبيل المثال، أنتجت الطفرة ). 4الجدول رقم (

فقط تراوحت أوزانها من  درينات Sp4 8ومن جهة ثانية أنتجت الطفرة .  غرام1.66بمتوسط وزن قدره 

  درينات10 حيث أنتجت Sp15وكانت أفضل طفرة هي .  غراما4.06ً وبمتوسط 10.29 إلى 0.11

 . غراما6.04ًبمتوسط قدره 

 غراماً 1.59 درينة بمتوسط وزن وصل إلى Di1 15هذا وقد أنتجت الطفرة الوحيدة من الصنف ديامونت 

 . فقط



24 334 ت ن ب ع/ب ج -هـ ط ذ س

 

متوسط وزن الدريناتوزن أصغر درينة وزن اآبر درينة عدد الدرينات ترآيز الملوحةجرعة التشعيعالصنفرقم 
Di001912.190.153.47شاهد

Di5Di2550114.960.442.16

Di6Di25501013.880.492.53

Di1Di25100154.030.41.59
Di17Di30501014.990.213.11

Di2Di3050613.170.574.93

Di3Di305068.690.794.99

Di7Di3050814.80.175.18

Di4Di35501218.630.094.44

Di14Di35501024.990.0510.04

Di15Di3550823.930.6613.66

Dr00716.610.455.88شاهد

Dr4Dr3050912.50.424.18

S00557.121.1417.1شاهد

Sp6S2550713.870.425.28

Sp16S2550414.72.689.7

Sp8S25100144.990.31.66
Sp13S3050911.010.43.11

Sp11S305088.480.293.32

Sp14S301001030.90.236.04
Sp10S3550210.890.915.9

Sp17S355034.425.7518.73

Sp15S351001110.590.212.74
Sp4S35100810.290.114.06

الجدول رقم 4: عدد ومتوسط وزن درينات البطاطا الناتجة من تطبيق ضغط االنتخاب في األصص
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 :المناقشة

وعندما تزداد مستويات . ربة عبارة عن مقياس للكمية الكلية لألمالح الذوابة في التربةإن تعبير ملوحة الت

كما يمكن . الملوحة، تستخلص النباتات الماء من التربة بصعوبة أكبر مما يؤدي إلى تفاقم ظروف اإلجهاد

ات ويخفض ارتشاح أن تسبب ملوحة التربة اختالالً في التوازن الغذائي وتراكماً في العناصر السامة للنب

 .عالياً) أحد عناصر الملوحة(الماء إذا كان مستوى الصوديوم 

 درس تأثير الملوحة على نمو النباتات من قبل العديد من الباحثين وعلى مختلف النباتات وفي أطوار نمو

ات  تأثير الملوحة في نمو نباتElDarier an Youssef, 2000فقد درس . مختلفة وأجزاء نباتية متعددة

من ملح كلور الصوديوم  ميلي مول 50الفصفصة، حيث وجدا أن أفضل معدل إلنتاش البذور كان عند تركيز 

أما بالنسبة لطول السوق الجنينية والجذور فكانا األفضل في .  تركيز الملوحةدثم انخفض معدل اإلنتاش بازديا

 تأثير ماء السقاية Aljuburi, 1996 كذلك درس.  الشاهد ثم انخفضا بشكل حاد مع ازدياد تركيز الملوحة

 أصول جذرية من الليمون مزروعة 5 في نمو CaCl2 و NaClالمحتوي على تراكيز مختلفة من الملحين 

% 0.6عند استخدام ماء محتٍو على % 50في األصص ووجد أن معدل نمو هذه النباتات قد انخفض بنسبة 

في دراسة حول تحمل ) Al-Safadi and Faoury )2004 من جهة ثانية، وجد. من الملحين المذكورين

أصناف مختلفة من الثوم للملوحة أن نباتات الثوم في معظم األصناف المتحملة للملوحة تعطي عدداً أكبر من 

 .الجذور أو تكون جذورها أطول

 Silvaفعلى سبيل المثال، درس . درس تأثير الملوحة على نمو نباتات البطاطا من قبل عدد من الباحثين

وقد وجد . تأثير تراكيز مختلفة من ملح الطعام على تشكل درينات البطاطا في الزجاج) 2001(وآخرون 

وفي تجربة .  ميلي مول قد منع تماماً تشكل الدرينات في كافة األصناف المدروسة100الباحثون ان تركيز 

للملوحة في ) أمريكيمن مصدر أوروبي ( صنفاً من البطاطا 130تحمل ) Khrais) 1998أخرى، درس 

 . ميلي مول من ملح الطعام120وقد تبين للباحثين أن أفضل األصناف قد تحملت فقط . الزجاج

 من األصناف التي تزرع في سورية وهي سبونتا ودراجا وديامونت 3في دراستنا الحالية، جرى اختبار 

لح الطعام، باستثاء بعض النباتات  ميلي مول من م50والتي تبين أن تحملها للملوحة في الزجاج ال يتعدى 
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بينما وصل تحمل بعض النباتات الطافرة .  ميلي مول وكان نموها ضعيفاً جدا100ًالتي وصل تحملها لـ 

 . ميلي مول150والمختبرة في الزجاج إلى 

لقد كان استخدام تقنيتي التشعيع واالنتخاب في الزجاج في هذه التجربة فعاالً في الحصول على عدد من 

 ميلي مول من ملح الطعام والتي اختبرت فيما بعد على مستوى األصص في 100الطفرات المتحملة لتركيز 

استخدمت هذه التقنية في الحصول على عدد من الطفرات المقاومة لمرض اللفحة المتأخرة . البيت الزجاجي

 ) Al-Safadi and Arabi, 2004; Gosal, 2001(في البطاطا 

نف سبونتا المتحملة للملوحة في دراستنا الحالية في عدد ووزن الدرينات تباينت نباتات الص

وباعتبار أن هذه النباتات الطافرة قد نشأت أصالً من الطراز الوراثي ذاته وعوملت . المنتجة

بشكل متشابه في كافة خطوات العمل فإنه من الممكن أن نعزي التباين في عدد وحجم الدرينات 

وعلى هذا، فإن هذه السالالت . رات أخرى أثرت في هذه الصفات اإلنتاجيةإلى إمكانية حدوث طف

الطافرة ستحتاج إلى اختبارات إضافية في الحقل للتأكد من ثبات الطفرات والختبار الصفات 

 .الزراعية األخرى قبل أن يتم اعتمادها في اإلنتاج على نطاق واسع

 

 :كلمة شكر

 الجزيئية البيولوجيا رئيس قسم الدكتور واألستاذ  للهيئةالعام المدير رالدكتو لألستاذ الجزيل بالشكر نتوجه

 للسيد المهندس زهير األيوبي والسيدين رضوان بالشكر نتوجه كما. العمل هذا إنجاز لدعمهم الحيوية والتقانة

. التجارب المخبريةإنجاز في مالمساعدته الريان وجمال فندي
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Abstract: 

IMPROVEMENT OF POTATO TOLERANCE TO SALINITY USING TISSUE 

CULTURE TECHNIQUES AND IRRADIATION WITH IN VITRO 

SELECTION 

 

B. Al- Safadi and M. I. E. Arabi 

 

ABSTRACT. 

A mutation breeding program was conducted to improve potato (Solanum tuberosum) 

tolerance to salinity. In vitro cultured explants from potato cvs. Draga, Diamant, 

Spunta were irradiated with gamma ray doses 25, 30, and 35 Gy. Growing shoots 

were cut and re-cultured every 2 weeks until the 4th generation (MV4) to make sure no 

chimeral tissues still existed in the mutant material. Plantlets were subsequently 

propagated to obtain enough explants for in vitro selection pressure. Around 3000 

plantlets from the three cultivars were subjected to selection pressure. MV4 explants 

were cultured on MS medium supplemented with the NaCl in varying concentrations 

ranging between 50 to 200 mM. Surviving plantlets were propagated and re-cultured 

on a similar medium to insure their tolerance to salinity. Tolerant plantlets were 

acclimatized and transferred to pots and grown under glasshouse conditions. Plants 

were later subjected to another selection pressure, by irrigating them using water 

containing NaCl in concentrations ranging between 50-250 mM in addition to 

controls irrigated with normal water. Cultivar Sponta produced the highest number of 

tolerant plants.  Four plants of Spunta appeared to be tolerant to salinity whereas only 

one plant from Diamant and was tolerant and no plants from cultivar Draga were 

tolerant. Mutant plants varied in number of produced minitubers from 8 to 14. Also, 

weight of these minitubers varied from less than 1 to 31 grams. 
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