
 كامل واخرون                                                                  (6402) , 34  - 33(: 3) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33                                                      ISSN 2072-3875 
 

  Bintjeو  Eigenheimerدراسة تأثير اإلجهاد الملحي على نمو نبيتات البطاطا صنفي 

 المزروعة خارج الجسم الحي

 عبد المنعم حسين علي               مسلم عبد علي عبد الحسين                   ياسين صباح كامل                  

 صرةبجامعه ال -علومكليه ال                                             العراق -جامعة الكوفة -كلية الزراعة                          

 لخصالم

  ،في مختبر زراعة األنسجة النباتيةة الاادةد لمسةل البسةتنة سةندسةة ال ةدادي   لزيةة ال راعةة   جاماةة ال  فةة  أجريت الدراسة

ت ةت اججاةا   Bintjeس  Eigenheimer ةنيي  مة  البطا ةا ة ةا  نبيتةال  فةي مشرةرال ن ة  لدراسةة عاةا التريةرال ال ا ةزة

مزرةل    0ال ة س  عةـ  MSفةي ال سةا الرةيادي  مزي م ل 000س NaCl 0 ،00 ،000م  الـ  مختزيةال ز ي ، حيث استا زت ترالي  

لتر
-0
 IAA  مزرةل   لتةر 0س

-0
مزرةل   لتةر 0 0ثةاي ي  س 

-0
مزرةل   لتةر 0 0عايريدسلسةي  س 

-0
مزرةل   لتةر 000حةاما الني ة تي  س 

-0
  

Myo-inositol غةةل   لتةةر 30س
-0
غةةل   لتةةر 7سةة رسز س 

-0
أظاةةرل النتةةادو سجةة   تةةوثير مانةة   ل زةة  سل ةةدأ أرعاةةا أسةةاعي  ،  ألةةار 

NaCl   البطا ا في  يال الن   لألفرع الخضرية في  ال  ارع النسيجية لصنيي Eigenheimer  سBintje   ع يا ة ترلية  ال زة

في ال سا الريادي، في حص ل اختة ال مانة   فةي ماةدل أ ة ال األفةرع س أسزاناةا الطريةة سالجافةة سماةدل عةد  األسرا  سأعةدا  

مان يةا  Eigenheimerالجيسر سأ  الاا، ل ا ل حظ عدم سج   توثير مان   لزصةن  فةي ارتيةاع النبيتةة، فةي حةي  تية   الصةن  

في عد  س  ل الجيسر سال زن الطر  سالجاف لألفرع ، لان لزتةداخ  عةي  الصةن  سالترالية  ال ز يةة تةوثير  Bintjeعزى الصن  

اعزةى ماةدل لطة ل  NaClمزةي مة ل  0سالترلية   Bintjeمان   في مشررال ن   النبيتال اذ أعطت ماامزا التداخ  عي  الصةن  

مزةةي مة ل اعزةةى سزن  ةر  سجةةاف  00سالترلية    Eigenheimerاألفةرع سعةد  األسرا  سأعطةةت ماامزةا التةةداخ  عةي  الصةةن  

ن  نيسةةا اعزةةى ماةةدل مزةةي مةة ل سالصةة 000لز ج ة ع الخضةةر  ساعزةةى ماةةدل عةةد  جةةيسر سأعطةةت ماامزةةا التةداخ  عةةي  الترليةة  

ألفةرع ، م ةا لان ل يا أ ترلي  مز  لز ريد الص  ي م في ال سا الريادي توثيراً سزبياً في  ةيال الن ة  الخضةر  ل  أل  ال الجيسر

البطا ا ال ختزية لإلجاةا  ال ز ةي فةي  راسةال الحمةة  ي  ة   ي  ننا م  االستنتاج عإم انية استا الاا ل شررال ل دى ت    أ ناف

 ل ز  لز ريد الص  ي م   Bintjeلان األلثر ت  ال م  الصن    Eigenheimerاالستنتاج ان الصن  

 ، خارج الجسل ال يال ز ال ال يتاحية : إجاا  مز ي ، عطا ا 

Plantlets Growth of Bintje and Eigenheimer Potato under salt stress in 

vitro  

Yaseen Sabah Kamil      Muslim Abd Ali Abdulhussien      Abdulminam Hussien Ali 

Abstract 

This study was conducted at the plant tissue culture lab. located at the Department of Horticulture 

and Landscape Design Gardening  ∕ College of Agriculture  ∕ university of  Kufa, to study some 

changes which happens in the parameters of plantlets growth for two verities of  Bintje and 

Eigenheimer to salt stress.  different concentrations of  NaCl were used 0,50,100 and 150 mM in 

MS media supplied by 1 mg . L
-1

 BA, 1 mg . L
-1

 thiamine, 0.5 mg . L
-1

  pyridoxine, 100 mg . L
-1

 

nicotinic acid, 100 mg . L
-1

 Myo- inositol, 30 g . L
-1

 sucrose, and 7 g . L
-1

 agar for 4 weeks. Result 

showed a significant effects to NaCl concentration on the growth characteristics to the potatoes 

cultivars (Eigenheimer and Bintje)  microshoots. Increasing salt concentration resulted reducing in 

shoots length, shoot dry and fresh weights , leaves number, roots number, and roots length.  Also, 

results showed that there was no significant difference between the cultivars in the length of plantlet 

while Eigenheimer cultivar was differed significantly from Bintje cultivar in shoot dry and fresh  

weights , roots number, and roots length. According to the interaction results  between the cultivars 

and NaCl concentrations, the interaction between Bintje cultivar and 0 mM NaCl  showed the 

highest values of  shoots length and leaves number, and the interaction between Eigenheimer and 

50 mM NaCl  was recorded the highest values of  shoot dry and fresh  weights, and roots number, 

while the interaction between Eigenheimer and 100 mM NaCl  was showed a higher rate of roots 

length. It can be concluded that, adding NaCl to the media gave negative vegetative growth, which 

 *البحث مستل من رساله ماجستير للباحث األول
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means that it is an indicator for the ability of potato verities to stand salt stress for the following 

studies. The Eigenheimer verity with was tolerant to  NaCl than the Bintje verity.          

Keywords : salt stress, potato, in vitro. 

 المقدمة

( التي تش    Stress)  تاد ال ز حة م  ال جادال

إلى أرعاك الا زيال ال ي ية لز اد  ال ي ، ساججاا  يابر ع  

ت ديدال الترعة سال اء لن   النبال ، فال ز حة تمز  م  

جاة ية ماء الترعة سترير م  الت ازن ال ادي  اخ  النبال 

ساناا تش   إلى الس ية لباا األي نال ) ال ز ريد 

خالل عالت ازن سالص  ي م عزى سجا الخص ص ( ساج

تااني  ( 0991 ،سآخرسن Eversالريادي سالارم ني )

م  مشال  عدأ مناا مش زة في الارا  زراعا البطا ا 

فـي ال نا ي ال سطى سالجن عية  التي تج    خا ةال ز حة 

% م  مساحال ةيأ  75فياا زراعة ةيا ال  ص ل اذ ان 

ةناك الاديد م   (  0919 ،الترب متوثرة عاألمالح )ال عيد 

في مايار الت    ال ز ي ةي مرحزة الن   الا ام  التي تشثر 

، األ ناف ، التريية ، إ ارة الر  سالتوثيرال الس ية 

 ( 5000 ،س آخرسن Viswanathanسالضرا االزم ز  )

سم  خالل الدراسال التي أجريت ح ل توثير ال ز حة في 

اختالف ت    األ ناف ن   األ ناف ال ختزية لزبطا ا تبي  

 Shahعيناا لز ست يال الاالية ل ز  لز ريد الص  يـ م )

Zaman ل حظ م  خالل الاديد م  5000 ،سآخرسن  )

الدراسال ان زيا أ ترلي  مز  لز ريد الص  ي م في ال سا 

الريادي أ ى إلى اخت ال ن   ال  ارع النسيجية سال ت ث  في 

زن الطر  سالجاف فضال ارتياع النبال سعد  األسرا  سال 

ع  اختالف مادل ن   ال  ارع النسيجية عاختالف أ ناف 

البطا ا سالترالي  ال ز ية ال ضافة إلى ال سا الريادي  ) 

( 2015 ،سآخرسن  Murshed ؛5004 ،الصال ي سآخرسن

  عزيا ان ةدف الب ث يت ث  في استا ال تمنية زراعة 

 زة عزى األنسجة  في   راسة عاا التريرال ال ا

س  Eigenheimerزرسعال  نيي  م  البطا ا ة ا 

Bintje  ت ت اججاا  ال ز ي في مرحزا ن   األفرع عرية

استا الاا ل شررال في ت ديد قاعزية ت    الصنيي  

 لز ست يال ال ز ية ال ختزية  

 المواد وطرائق العمل

 أخيل الدرنال ال تجانسة في ال جل سلصنيي البطا ا

Eigenheimer  سBintje  الرتبةةةElite  ثةةةل غسةةةزت عال ةةةاء

فةةي المةةالم ل ةةدة ثةةل حضةةنت الجةةار  ألزالةةا األترعةةة الاالمةةة 

ت ييةة  ن ةة  ل ◦م  20-15 حةةرارة أسةةب عي  سعزةةى  رجةةة 

 ن ةةة  سعاةةةد ( Allen، 0971س  Wurrالبةةةراعل الخضةةةرية )

سةل  2-1عطة ل  الدرنالم   تل استئصالاا الخضرية  البراعل

سغسةةةزت عال ةةةاء الجةةةار  ل ةةةدة نصةةة  سةةةاعة  تةةةل غسةةةزت 

عالصاع ن الساد  )ال اةي( لثالثة مرال ل  مرة خ س  قادي 

ثل غ ست ناايةال البةراعل فةي رة   البةراقي  ال ةياب عدرجةة 

ل نة  نيةاذ ال ةا ة ال سةتخدمة عةالتاميل إلةى  اخة   ◦م40 حرارة

ةا  البةةراعل عاةةد(  نمزةةت Goodwin، 0910أنسةةجة البةةراعل )

إلى لاعينة انسياب الا اء الطبمي ألجراء التاميل السةط ي لاةا 

ع ضةةااا فةةي م زةة ل ةةةايب لز رال الصةة  ي م )عزةةى ةيئةةة 

%   5% ( عترليةة  6قا ةةر ال زةة رلس ترليةة  ال ةةا ة الياالةةة 

 ( عاةد ذلةغ غسةزت1993 ،الجب ر  سآخةرسن) قيمة  15ل دة 

عال ةاء ال مطةر ال امةل ثةالا مةرال  زرعةت البةراعل  البراعل

الخضةةرية ال ام ةةة عاةةد إزالةةة الجةة ء ال  ةةا  ع ةةا ة البةةراقي  

 & MS (1962 ، Skoogعزةةةى ال سةةةا الرةةةيادي 

Murashige ) مزرةل   لتةر 0 ال ة س  عةـ
-0
 IAA  مزرةل    0س

لتةةر
-0
مزرةةل   لتةةر 0 0ثةةاي ي  س 

-0
مزرةةل    0 0عايريدسلسةةي  س 

لتةةةةر
-0
مزرةةةةل   لتةةةةر 000حةةةةاما الني ةةةة تي  س 

-0
  Myo-

inositol   غةةل   لتةةر 00س
-0
غةةل   لتةةر 7سةة رسز س 

-0
 ألةةار 

إلةى قبة  أضةافا األلةار ( pHسعدل رقل الدالة الايدرسجينية )

م 25 -23حضنت ال رسعال عدرجةة حةرارة ثل   ±0.1  5.7

سةاعة  16سعيتةرأ ضة دية ي ميةا لة لس  1000سردة إضةاءة 

تةل  (   0991 ،سآخةرسن Khrais)سةاعال ظةالم   1ضة ء   

في الط ل سالن   ل ال الصةنيي  ثةل  ال تجانسة األج اءاختيار 

عمة  عامةدأ ساحةدأ   سزرعةت عزةى  نيةس ال سةا  إلةىقطات 

فةةةي إلثةةةار الن ةةة ال الخضةةةرية سال ةةة س   ال سةةةتخدمالرةةةيادي 

 0،50عتراليةة  مختزيةةة مةة  مزةة  لال ريةةد الصةة  ي م ةةةي ) 

لتةةر .(  مزةي مةة ل150س 100،
-0
سحضةنت ال رسعةةال ت ةةت  

سل ةةدة أعةةالأ نيةةس المةةرسف البيئيةةة ل رحزةةا الن ةة  ال ةةيل رة 

ماةةدل  ةة ل األفةةرع  سأخةةيل المياسةةال التاليةةة أرعاةةة أسةةاعي 

)سةةل(  سأ  الاةةا)سةةل( سعةةد  األسرا  سماةةدل أعةةدا  الجةةيسر 

    )مزرل( سال زن الطر  سالجاف لز ج  ع الخضر 

 الصةن [تجرعةا عامزيةا سعاةامزي  ة ةا  أنااحززت النتادو عزى  

 مزةي مة ل NaCl   (0  ،00  ،000  ،000 )ترالية  مزة × 

ست ةةةةةت ممارنةةةةةة  سعاسةةةةةتخدام التصةةةةة يل الاشةةةةة ادي ال امةةةةة  ]

 0.05ال ت سطال عاستا ال اختبار  ن   عنةد مسةت ى احت ةال 

اة لي )الس الختبار اليرس  ال ان ية عي  مت سطال ال اامالل

  ( 0990، سسةيب

 النتائج والمناقشة

 معدل طول األفرع  

إن جضةافة الترالية   0تشير النتةادو الة ار ة فةي الجةدسل 

ال ختزية م  مز  لز ريةد الصة  ي م إلةى ال سةا الرةيادي تةوثير 

سزبيا في مادل أ  ال األفرع ، إذ انخيا مادل  ة ل األفةرع 

في ال سا الريادي ، فمةد أعطةى الترلية   NaClع يا ة ترلي   

سةل سالةي  قةد  7.5مزي م ل اعزي مادل أل  ال األفرع عزغ  0

عين ةا تةل ال صة ل  اختز  مان يةاً عة  لة  الترالية  األخةرى ،

مزي  150 س 100 عزى اق  مادل لط ل األفرع م  الترلي ي  

سل عزى الترتيةب الزةيان  0.3س 1.1عزغ   اذ NaCl م  الـ  م ل

  ع  عاضا الل يختزيا مان يا 

سقةةد ياةة ى االنخيةةاع فةةي ماةةدل  ةة ل األفةةرع ع يةةا ة 

ترلي  مز  لز ريد الص  ي م فةي ال سةا الرةيادي إلةى حصة ل 

تةةوثيرال مبارةةرة سغيةةر مبارةةرة لز ز حةةة عزةةى الن ةة  سالتطةة ر 
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ة أس لالتوثير في الت ازن الارم ني ساألي ني  ساليااليال ال ي ي

توثيرال أزم زية تا   عزى تمزي  ال اء ال  تص عدرجة لبيةرة 

م ةةا يةةشثر فةةي ع زيةةة انمسةةام الخاليةةا أس اسةةتطالتاا ، فززضةةرا 

االنتيةةاخي الةةي  ي لةةدأ ال ةةاء الةةداخ  إلةةى الخزيةةة عزةةى الجةةدار 

 الداخزي أثر مال في استطالة الخزية سم  ثل  اسةتطالة السةا  )

Kaya ةيأ النتةادو مة  نتةادو الاديةد  (   ستتيي5009 ،سآخرسن

م  الباحثي  اليي  سجدسا انخياضاً في مادل أ  ال األفرع مة  

زيةةةا ة ترليةةة  مزةةة  لز ريةةةد الصةةة  ي م فةةةي ال سةةةا الرةةةيادي 

(Rahman ؛ 2008 ،آخةرسن س Qayyum  س Shoaib ، 

 ( 5004 ،؛ الصال ي سآخرسن5000

ستبي  نتادو الجدسل نيسا إلى عدم سج   فرس  مان يةا 

عةةي   ةةنيي البطا ةةا فةةي ماةةدل  ةة ل األفةةرع  ستشةةير نتةةادو 

إلةى سجةة    NaClالتةداخ  عةةي   ةنيي البطا ةةا سترالية  مةةا ة 

يةةة مةةلعي  التةةداخالل فةةي ماةةدل  ةة ل األفةةرع سقةةد  فةةرس  مان ة

مزةي مة ل  0سالترلية   Bintjeأعطت ماامزةا تةداخ  الصةن  

NaCl التةةي  سةةل   9.0اعزةةى قي ةةا ل اةةدل  ةة ل األفةةرع عزةةغ

قةةت مان يةةاً عزةةى عميةةة ماةةامالل التةةداخ  األخةةرى عاسةةتثناء تي 

مةة  الترليةة  ال ةةيل ر  Eigenheimerماامزةةا تةةداخ  الصةةن  

 Eigenheimerنيسةةا ، عين ةةا أعطةةت ماامزةةة تةةداخ  الصةةن  

مزي مة ل اقة  ماةدل لطة ل األفةرع  150س 100م  الترلي ي  

 سل سل ال الترلي ي    0.3عزغ 

  معدل عدد األوراق

أن إضةةةافة التراليةةة    5ت ضةةة  النتةةةادو فةةةي الجةةةدسل 

ال ختزية  ل ز  لز ريد الص  ي م إلةى ال سةا الرةيادي لةا تةوثير 

مانةة    فةةي ماةةدل عةةد  األسرا  ال ت  نةةة عزةةى اليةةرسع، فمةةد 

انخياضا فةي ماةدل عةد  األسرا   NaClرافي زيا ة ترلي  الـ 

مزةي   50س 0 الي  ظار عوعزى مادل لةألسرا  عنةد الترلية ي 

سرقةا عزةى الترتيةب الزةيان لةل يختزيةا  99 .7س 8.66مة ل عزةغ 

مزةةي مةة ل أقةة  ماةةدل  150عيناةةا مان يةةا عين ةةا أعطةةى الترليةة  

 سرقا     1.33عزغ

سقد يا   سبب قزا عد  األسرا  ال ت  نةة عزةى األفةرع 

عند التارع ل ست يال عالية م  مزة  لز ريةد الصة  ي م إلةى 

سسةةا التضةةاع  م ةةا يةةش   ارتيةةاع الضةةرا األزمةة ز  فةةي 

النبةةال أس األنسةةجة ال  رسعةةة إلةةى ت  يةة  الجةة ء األعمةةل مةة  

الطاقة ال ت فرة لزا زيةال األيضةية لزنسةيو ال ة رسع ن ة  عنةاء 

جاد أزم ز   اخ  الخزية ل  اجاة ارتياع الضرا األزمة ز  

الاالي فةي ال سةا عزةى حسةاب ع زيةال البنةاء الالزمةة ج امةة 

في الن   ال ت ثزة عانمسةام الخاليةا ساتسةاعاا الا زيال ال شترلة 

Smith)  ،(  ستتيةةي ةةةيأ النتةةادو مةة   راسةةة ) 0995سآخةةرسن

Murshed  ،مةةةة  حيةةةةث انخيةةةةاع عةةةةد   5000سآخةةةةرسن )

األسرا  ع يةةةا أ ترليةةة  مزةةة  لز ريةةةد الصةةة  ي م فةةةي ال سةةةا 

 الريادي  

ل ةةا يبةةي  الجةةدسل نيسةةا سجةة   اختالفةةال مان يةةة عةةي  

ماةةدل عةةد  األسرا  ، إذ تيةة   الصةةةن    ةةنيي البطا ةةا فةةي

Bintje   سرقةا   6.58في إعطاء اعزى ماةدل عةد  أسرا  عزةغ

الةةي  أعطةةى ماةةدل عةةد    Eigenheimer ممارنةةة عالصةةن 

سرقةةا  سقةةد يرجةة  االخةةتالف فةةي ماةةدل عةةد   5.41أسرا  عزةةغ 

األسرا  عي   نيي البطا ا إلى االختالف الة راثي عيناةا الةي  

عزةةةى الت يةة  سم اجاةةة األضةةرار السةةةزبية  يةةشثر فةةي قاعزيتاةةا

ال بارةةةرة سغيةةةر ال بارةةةرة ل جةةة   ال زةةة  فةةةي سسةةةا ن  ةةةةا   

ستنسةةجل نتةةادو الدراسةةة مةة  حيةةث تبةةاي  أ ةةناف البطا ةةا فةةي 

مادل عد  األسرا  م  مةا سجةد مة  قبة  الاديةد مة  البةاحثي  ) 

Murshed  ،5000سآخرسن   ) 

إمةا عخصة ص التةداخ  عةي   ةنيي البطا ةا سالتراليةة  

ال ختزيةةة ل زةة  لال ريةةد الصةة  ي م فةةيالحظ مةة  الجةةدسل نيسةةا 

سج   فرس  مان ية عةي  التةداخالل اذ أعطةت ماامزةة التةداخ  

 NaClمزةي مة ل مة  مزة    0سالترلية   Bintjeعةي  الصةن  

سرقةة ، سالتةي لةل تختزة   9.66أعزى ماةدل لاةد  األسرا  عزةغ 

مزي مة ل  50ان يا ع  ماامزة تداخ  الصن  نيسا سالترلي  م

مزي مة ل  فةي  50س 0سالترلي ي   Eigenheimerسالصن   

سالترلية    Eigenheimerحي  أعطت ماامزة تداخ  الصن  

سرقة التي لل  1.00مزي م ل اق  مادل لاد  األسرا  عزغ  150

ليةة  سالتر Bintjeتختزةة  مان يةةاً عةة  ماامزةةا تةةداخ  الصةةن  

 ال يل ر نيسا  

 

)سم(   النباتوتداخالتهما في معدل طول  MS المضاف إلى الوسط الغذائي  NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح  .1جدول 

 .بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 البطاطاصنف 
 NaClمعدل تأثير تركيز 

Eigenheimer Bintje 

0 6.0   ab 9.0   a 7.0   a 

50 2.8   bc 2.9   bc 2.8   b 

100 0.3   c 1.9   c 1.1   c 

150 0.3   c 0.4   c 0.3   c 

  a 3.5   a    2.3 معدل تأثير األصناف
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وتداخالتهما في معدل عدد األوراق بعد  MS المضاف إلى الوسط الغذائي  NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح  .2جدول 

 .أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 صنف البطاطا
 NaClمعدل  تأثير  تركيز 

Eigenheimer Bintje 

0 7.66  abc 9.66    a 8.66   a 

50 7.66  abc 8.33    ab 7.99   a 

100 5.33   c 6.66    bc 5.99   b 

150 1.00   d 1.66    d 1.33   c 

  b 6.58    a   5.41 معدل تأثير األصناف

 

 معدل عدد الجذور

الترالي  ال ختزيةة   إضافةان  0 تشير النتادو في الجدسل

ل ز  لز ريد الص  ي م إلى ال سا الريادي لا توثير مان    في 

، فمةد  NaClمادل عةد  الجةيسر اذ يمة  ال اةدل ع يةا ة ترلية  

  7.16مزي م ل اعزى مادل  عد  جةيسر عزةغ 0أعطى الترلي  

جةير سالةي   6.99 مزةي مة ل اذ أعطةى  00جير تالأ الترلي  

عةيالغ مان يةا عة  عميةا الترالية   ساختزيةالل يختز  عنا مان يةا 

مزةي مة ل  150 س 000ي  األخرى ، فةي حةي  أعطةى الترلية 

   عزى الترتيب جير 3.16 س 4.33 اق  مادل عد  جيسر عزغ

سيةةةال حةةةظ مةةة  نتةةةادو الجةةةدسل نيسةةةا تيةةة   الصةةةن  

Eigenheimer    مان يا عزى الصنBintje    في مادل عد

الجةةةيسر ال ت  نةةةةة عزةةةةى الجةةةة ء النبةةةةاتي اذ أعطةةةةى الصةةةةن  

Eigenheimer   جةير ، فةي حةي  لةان  6.50عةد  جةيسر عزةغ

 جير   Bintje  4.33مادل عد  الجيسر لزصن  

أما عخص ص التداخالل عي   نيي البطا ا سالترالي  

ال ختزيةةة ل زةة  لز ريةةد الصةة  ي م فةةيالحظ مةة  الجةةدسل نيسةةا 

سقال مان ية عي  التداخالل اذ أعطت ماامزة التداخ  سج   فر

مزي م ل م  مزة   50سالترلي   Eigenheimer عي  الصن  

NaCl  سالتةةي  جةةير 10.33 اعزةةى ماةةدل لاةةد  الجةةيسر عزةةغ

تي قةةت عزةةى ج يةة  التةةداخالل مان يةةا عاسةةتثناء ماامزةةة تةةداخ  

مزي م ل فمد عزغ مادل عةد  الجةيسر  0الصن  نيسا سالترلي  

 جةةير  فةةي حةةي  أعطةةت ماامزةةا تةةداخ  الصةةن 8.66 فياةةا 

Bintje    2.66مزي م ل اقة  عةد  جةيسر عزةغ  150 سالترلي 

 جير  

 معدل طول الجذور 

سجة   تةوثير مانة   لترالية   4تبي  النتةادو فةي جةدسل 

مز  لز ريد الص  ي م ال ضاف إلى ال سةا الرةيادي فةي ماةدل 

 NaClمزةي مة ل مة  مزة   0  ل الجةيسر اذ أعطةى الترلية  

 50سةل تةالأ الترلية ي     3.50اعزةى ماةدل لطة ل الجةير عزةغ

ل مزي م ل الزةيان  لةل يختزيةا عنةا مان يةا اذ أعطيةا ماةد 100س

سةةل عزةةى الترتيةب ، فةةي حةةي  أعطةةى 2.81 س 3.03 ة ل عزةةغ 

 سل  1.75مزي م ل اق    ل عزغ  150الترلي  

ل ةةةةا سيتبةةةةي  مةةةة  نتةةةةادو الجةةةةدسل نيسةةةةا ان الصةةةةن  

Eigenheimer   قةةد تيةة   مان يةةا عزةةى الصةةنBintje  فةةي

مادل أ  ال الجيسر ال ارضة لإلجاةا  ال ز ةي خةارج الجسةل 

سل 3.567 ل أل  ال الجيسر عزغ ال ي ، فمد أعطى  أعزى ماد

  Bintjeسل لزصن   1.98مماع  

ستشير نتادو التداخ  عي   ةنيي البطا ةا سترلية  مةا ة 

NaCl  يةةة عةةي  التةةداخالل سقةةد أعطةةت إلةةى سجةة   فةةرس  مان ة

مزةةةي مةةة ل  100سالترليةةة   Eigenheimerماامزةةةة الصةةةن  

NaCl  سةةل التةةي  4.86أعزةةى قي ةةة ل اةةدل  ةة ل الجةةيسر عزةةغ

تي قةةت مان يةةاً عزةةى عميةةة ماةةامالل التةةداخ  األخةةرى عاسةةتثناء 

مزةي مة ل   50س  0ماامزا تداخ  الصن  نيسةا مة  الترلية ي  

NaCl   سالصنBintje   مزي م ل ، عين ا أعطةت  0سالترلي

مزةي مة ل   100سالترلية   Bintjeماامزة التداخ  عي  الصن  

NaCl  سل   71 0اق  مادل لط ل الجيسر عزغ 

وتداخالتهما في معدل عدد الجذور بعد  MS المضاف إلى الوسط الغذائي  NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح  .3جدول 

 .أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 صنف البطاطا
 NaClمعدل  تأثير  تركيز 

Eigenheimer Bintje 

0 8.66    ab 5.66    bc 7.16   a 

50 10.33  a 3.66    c 6.99   a 

100 3.33    c 5.33    bc 4.33   b 

150 3.66    c 2.66    c 3.16   b 

  a 4.33    b    6.50 معدل تأثير األصناف
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وتداخالتهما في معدل طول الجذور )سم(   MS المضاف إلى الوسط الغذائي  NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح  .4جدول 

 سابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.بعد أربعة أ

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 صنف البطاطا
 NaClمعدل  تأثير  تركيز 

Eigenheimer Bintje 

0 3.80  ab 3.20   abc 3.50  a 

50 3.40  ab 2.66   bcd 3.03  a 

100 4.86     a 0.76     d 2.81  a 

150 2.20   bcd 1.30  cd 1.75  b 

  a 1.98  b  3.56 معدل تأثير األصناف

 معدل الوزن الطري لألفرع

عةان تضة ي  ال سةا الرةيادي  0تبي  النتادو فةي جةدسل 

عترالي  مختزية م  مز  لز ريةد الصة  ي م أ ل إلةى انخيةاع 

عة   NaClال زن الطر  لألفرع ال تضاعية  عارتيةاع نسةبة  

 مزةةةي مةةة ل  ف ةةةان أعزةةةى ماةةةدل لزةةة زن الطةةةر  عزةةةغ  50

التةي   NaClمزةي مة ل   50مزرل عند ماامزا الترلية  75.40

ا  في حةي  أعطةى الترلية  تي قت عزى ج ي  ال اامالل مان ي

 مزرل    5.75مزي م ل اق  مادل سزن  ر  عزغ  150

ان االنخيةةةةاع فةةةةي ماةةةةدل الةةةة زن الطةةةةر  لألفةةةةرع 

 ال تضةةاعية عياةة  ال ز حةةة قةةد ياةة   إلةةى التةةوثير األزمةة ز 

سالتوثير األي ني السزبي الي  تسببا ال ز حة فاند زيةا ة ترلية  

لز ريةةد الصةة  ي م يتةةوثر ن ةة  الخاليةةا نتيجةةة النخيةةاع ماةةدل 

سل ية ال اء الداخزة إلى الخاليا سيتناسب توثير األمالح  ر يةاً 

م  ال يا ة في الضرا األزم ز  الخارجي ، ليا فإنة انخياع 

سةةةبب زيةةةا ة ترليةةة  لز ريةةةد الجاةةةد ال ةةةادي ل سةةةا الن ةةة  ع

الص  ي م يتسبب في انخيةاع ماةدل انتمةال ال ةاء الةي  يةشثر 

عزى الضرا االنتياخي لزخزية م ةا يةش   إلةى أعاقةة اليااليةال 

ال ي يةةةة لزنبةةةال سالسةةةي ا ع زيتةةةي البنةةةاء الضةةة دي سالتةةةنيس 

Smith) ستتيةي ةةيأ النتةادو مة  مةا سجةدأ (0995 ،سآخرسن  

ال  ارع النسيجية لزبطا ا النامية ت ةت  الاديد م  الباحثي  في

؛ Shoaib،  2013س Qayyumتةةةةةوثير اججاةةةةةا  ال ز ةةةةةي  )

Murshed ؛   2015 ،سآخةةرسنShah Zaman سآخةةرسن، 

5000  ) 

ل ةةةا سيتبةةةي  مةةة  نتةةةادو الجةةةدسل نيسةةةا سجةةة   فةةةرس  

فةي ماةدل  Bintje س Eigenheimerمان يةة  عةي  الصةنيي  

ال زن الطر  لألفرع ال تضاعية في سسا التضاع  ال جا  

خةارج الجسةل ال ةي اذ تية    NaClعترالي  مختزيةة مة  مزة  

سقةد   Bintje مان يةا عزةى الصةن  Eigenheimerالصةن  

 37.92مزرةةل مماعةة    50.58أعطةةى ماةةدل سزن  ةةر   عزةةغ 

  سي  ةة  إن ي ةة ن السةةبب فةةي ذلةةغ ةةة  Bintjeمزرةةل لزصةةن  

خةةتالف فةةي الترليةةب الةة راثي لزصةةنيي  سالةةي  قةةد انا ةةس اال

ستنسةةجل  عزةةى اسةةتجاعة الصةةنيي  ل اةةامالل اججاةةا  ال ز ةةي  

نتادو ةيأ الدراسة مة  نتةادو الاديةد مة  البةاحثي  فةي ال ة ارع 

 Qayyum؛  2008 ،سآخةرسن Rahmanالنسيجية لزبطا ا )

  (Shoaib ، 2013 س

ستشةةةةير نتةةةةادو التةةةةداخ  عةةةةي   ةةةةنيي البطا ةةةةا ل ةةةةا  

ال ار ة في الجةدسل نيسةا إلةى  NaClسالترالي  ال ختزية ل ز  

سج   فرس  مان ية فةي ماةدل الة زن الطةر  لألفةرع الناميةة 

 فةةي سسةةا التضةةاع  سال جاةة  عتراليةة  مختزيةةة مةة   مزةة  

NaCl  إذ تي قةةةت ماامزةةةا تةةةداخ  الصةةةن ،Eigenheimer  

مان يةةةةا عزةةةةى ج يةةةة   NaClمةةةة ل  مزةةةةي 50مةةةة  الترليةةةة  

التةةةداخالل األخةةةرى عإعطةةةاء اعزةةةى ماةةةدل سزن  ةةةر  عزةةةغ 

سحصة  عزةى اقة  ماةدل لزة زن الطةر  عنةد  .مزرل    94.21

س  ةن  البطا ةا   NaClمزةي مة ل  150 التداخ  عي  ترلي 

Bintje  مزرل   2.37عزغ 

وتداخالتهما في معدل الوزن الطري لألفرع  MS المضاف إلى الوسط الغذائي NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح  .5جدول 

 .)ملغم(  بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 

 صنف البطاطا

 NaClمعدل  تأثير  تركيز 
Eigenheimer Bintje 

0 68.69   b 50.67   bcd 59.68  b 

50 94.21   a 56.60   bc 75.40  a 

100 30.27   de 42.03   cd 36.15   c 

150 9.13     eg 2.37     g 5.75   d 

  a 37.92   b   50.58 معدل تأثير األصناف
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 معدل الوزن الجاف لألفرع

سج   توثير مان   لإلجاةا   1تبي  النتادو في الجدسل 

ال ز ةةةي فةةةي ماةةةدل الةةة زن الجةةةاف لألفةةةرع ال تضةةةاعية  ، اذ 

   4.04مزةي مة ل اعزةةى ماةدل عزةغ  50س 0أعطةى الترلية ي  

مزرل عزى الترتيب الزةيي  لةل يختزيةا في ةا عيناةا مان يةا   5.88س

    0.53مزي م ل أق  مادل عزغ  150 في حي  أعطى الترلي  

 مزرل  

سقةةد ياةة   ةةةيا االنخيةةاع إلةةى قزةةة امتصةةاص ال ةةاء 

ساضطراب فةي اليااليةال ال ي يةة لزنبةال فضةالً عزةى حةدسا 

اختالل في امتصاص الانا ر الريادية   سقةد ياة ى انخيةاع 

ماةةدل الةةة زن الجةةةاف إلةةةى تثبةةيا ن ةةة  اليةةةرسع سماةةةدل عةةةد  

فةةي حجةةل ( سالتةةوثير السةةزبي لز ز حةةة 5س 0األسرا  الجةةداسل )

األسرا  سعةةد  البالسةةتيدال الخضةةراء نتيجةةة ارتيةةاع مز حةةة 

ال سا الريادي التي تمز  م  قةدرة األنسةجة عزةى  خة ل ال ةاء 

إلياةةةا سالانا ةةةر ال ادنيةةةة الضةةةرسرية لزن ةةة  عسةةةبب الجاةةةد 

األزمةةةة ز  سمةةةة  ثةةةةل انا اسةةةةاا عزةةةةى ال   نةةةةال األيضةةةةية 

 ز ةةي   سالت ثيزيةةة   اخةة  أنسةةجة اليةةرع ال اةةرع لإلجاةةا  ال

 Qayyum؛ 2007 ،ستتيي ةيأ النتادو م   ل  مة  )الاةامر 

( فةةةةي 5000 ،سآخةةةةرسن Murshed؛ Shoaib،  2013 س

 البطا ا  

سيالحةةةظ مةةة  الجةةةدسل نيسةةةا سجةةة   اختالفةةةال مان يةةةة عةةةي  

الصةةنيي  فةةي ماةة  الةة زن الجةةاف لألفةةرع اذ تيةة   الصةةن  

Eigenheimer   مان يا عزةى الصةنBintje   سأعطيةا سزن

سةبب  انمزرل عزى التتةالي   2.30 س   3.61جاف لألفرع عزغ 

اختالف اسةتجاعة  ةنيي البطا ةا في ةا عيناةا فةي ماةدل الة زن 

قةد ياة    NaClالجاف ت ت توثير مسةت يال مختزيةة مة  مزة  

 ،، اذ سجةةةدل الاةةةامر  إلةةةى االخةةةتال  فةةةي ترليباةةةا الةةة راثي

البطا ةا  أ ناف ان 5000 ،سآخرسن Murshed س    2007

تتبةةاي  فةةي أسزاناةةا  NaClمجاةة أ ع زةة   أسسةةا فةةي  الناميةةة

 الجافا   

ل ةةا سيالحةةظ مةة  الجةةدسل نيسةةا سجةة   تةةداخ  مانةة   

عي   نيي البطا ا سترالي  مزة  لز ريةد الصة  ي م ال ضةافة 

إلةةةى ال سةةةا الرةةةيادي فةةةي ماةةةدل الةةة زن الجةةةاف لز ج ةةة ع 

 Eigenheimerالخضر  فمد أعطت ماامزة التداخ  لصةن  

مزي م ل أعزى سزن جاف لز ج  ع الخضر   50م  الترلي 

مزرةل ستي قةت عةيالغ مان يةاً عزةى عميةة التةداخالل    6.23عزةغ 

 0األخرى عاسةتثناء ماامزةا تةداخ  الصةن  نيسةا مة  الترلية  

مزرةل الةي  أعطةاأ التةداخ    0.16مزي م ل   قياساً عوق  سزن 

    Bintjeصن  سالNaCl مزي م ل  150عي  ترلي  

وتداخالتهما في معدل الوزن الجاف لألفرع  MS المضاف إلى الوسط الغذائي  NaClتأثير صنف البطاطا وتراكيز ملح .6جدول 

 .)ملغم(  بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 NaClتركيز 

في الوسط الغذائي )ملي 

 مول(

 البطاطاصنف 
 NaClمعدل  تأثير  تركيز 

Eigenheimer Bintje 

0 4.76  ab 3.33   bc 4.04  a 

50 6.23    a 3.53   bc 4.88  a 

100 2.56  cd 2.16  cde 2.36  b 

150 0.90  de 0.16     e 0.53  c 

  a 2.30    b   3.61 معدل تأثير األصناف

 

 المصادر

  تةةةةوثير اججاةةةةا ال 5007الاةةةةامر ، ل يةةةةاء خزييةةةةة جةةةة ا   

 Microtubersال ختزية فةي ن ة  سإنتةاج الةدرنال الدقيمةة 

خةةارج الجسةةل  .Solanum tuberosum Lلزبطا ةةا  

ال ةةي  أ رسحةةة  لتةة راأ  لزيةةة ال راعةةة  جاماةةة عرةةدا  

  الارا  

امةي الصال ي، عزي عبد األمير، ج ا  ، ةبةا اح ةد ، تمةي ، ر

 تميةةةيل اسةةتجاعة أرعاةةةا  5004عزةةي س زيةةد ، اح ةةةد قاسةةل 

( .Solanum tuberosum Lأ ةةناف مةة  البطا ةةا )

لزن   ت ت ظرسف الشد ال ز ةي فةي خةارج الجسةل ال ةي  

  54-01(:5) 00مجزا التمنيال ال ياتية الاراقية ، 

 تطبيمةال. 1990.اح ةد سسةيةب ،لري ةة ، مةدحت السةاة لي

 سالب ث الاالي التازيل سزارة.التجارب ست زي  تص يل في

 .الارا .الاز ي

  مز حةةةة الترعةةةة   األسةةةس  0919ال عيةةةد  ، أح ةةةد حيةةةدر   

النمرية سالتطبيميةة   جاماةة عرةدا    عيةت ال   ةة   سزارة 

  التازيل الاالي سالب ث الاز ي  

الجبةة ر  ، عبةةد الجاسةةل م يسةة  جاسةةل ، غةة ال ، م  ةةد عبةةد 

بد االمير ، سزبي ، م     إس اعي  النبي ، ماد  ،عزي ع

  انتةةاج تمةةاس  البطا ةةا عاسةةتخدام 0990س مطزةةغ ،ةةةدى  

تمنيةةة ال راعةةة النسةةيجية  سقةةاد  ال ةةشت ر الارعةةي ألفةةا  

 –نيسةان أعري  ، األر ن  51-54التمنيال ال ي ية ال ديثة 
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