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 چكيده

 مرار یت تحت‘یمحل طارم’ برنج رقم بذور ،یشور تنش شرایط در ‘یمحل طارم’ برنج رقم بر ییایمیش یهازا جهش تمثیر یبررس منظور به

 نظرر  از کره  ییها بوته دوم نسل در وگرفت  قرار ،موالر( میلی 2) دیآز میسد و موالر( میلی 14) سولدونات متان لیاتیی ایمیش موتاژن دو

 لیر فاکتور شیآزما کی از استداده با سوم نسل در ها بوته ویا از اصلی حها اهیهیگ .شدند انتخاب، بودند مطلوب یاقتصاد مهم صدات

 کیدروپونیر ه طیمحر  در مترر  برر  منسیز یدس 12 و صدر یشور سطحدو  در تکرار، سه در یتصادف کامالً یۀپا طر  البق در یعامل دو

 گرفتنرد  قررار  متحمل گروه در سولدونات متان لیات ماریت از حاصلموتانت  ویال دو که دهد می نشانپژوهش حاضر   جینتا. شد یابیارز

 ویر ا مرار یت تحرت  زیر ن یشور به حسا  ویال دو و کردند عمل بهتر یشور تنش تحت( ونیسموتا اعمال بدون) شاهد با سهیمقا در که

. کردنرد  عمرل  شراهد  رقرم  با مشابه یشور تنش در دزیآ میسد ماریت از حاصل موتانت یها ویال بیشتر که یحالرد ،شد مشاهده موتاژن

 .شد ییشناسا موتاژن ویا از یشور به حسا  ویال چند ویهمین

 .ونی وتا  د،یآز می دتنش شوری،  برنج، ، ولفونات  تان لیات ا:ه واژه كلید
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 مقدمه

 مهررم کرری از عوامررلینمررک موجررود در محلررول خرراک  

خصوص در منراطق   عملکرد گیاهان زراعی، به ۀدهند کاهش

ایران در  توجه به حضور با است. خشک دنیا خشک و نیمه

خشرک، محردودیت آب شریریو در     خشرک و نیمره   ۀمنطق

منظرور تولیرد    کشراورزان بره   استشده  سببمناطق  شتربی

هرای برا کیدیرت     محصوالت زراعی ناچار به استداده از آب

دلیرل رشرد سرریع     بره  ،دیگرر  از طرف پاییو و شور باشند.

خیز به امراکو صرنعتی و    های حاصل جمعیت و تبدیل زمیو

بازده و اراضری   های کم ن به استداده از زمیوامسکونی، زارع

ء شررروری جرررز ،بنرررابرایو ]5و  4[ آوردنرررد شرررور روی

 .استبسیاری از مناطق زراعی در ایران ناپذیر  جدایی

ای برر گیاهران زراعری داشرته و      شوری تمثیر چندجانبه

اختالل در تعادل  ونی وییت سمر بروز تنش اسمزی، موجب

های متدراوتی در   . گیاهان مختلف قابلیت]10[شود ونی میی

میزان کراهش رشرد    .دهند ن میهای شور از خود نشا محیط

 گیاه تحت شرایط شروری بهترری نمرک، غلظرت نمرک و     

 .]9[ رشد گیاه بستگی دارد ۀمرحل

 و افرزایش انسان  ۀتوجه به اهمیت بارز برنج در تغذی با

تقاضای جهانی برای تولید آن، محردودیت منرابع تولیرد و    

حساسرریت آن برره اسررتر  شرروری کرره عملکرررد گیرراه را  

، اصرال  بررای تولیرد    ]13و 6[ دهرد  مری  ثیر قررار متر  تحت

کی از بهترریو راهکارهرا   یهای برنج مقاوم به شوری  واریته

های برا   های شور و استداده از آب برداری از خاک برای بهره

 .است یو برای زراعتیکیدیت پا

 از یکر ی منزلرۀ  بره  ونیموتاسر  برر  یمبتن یاصالح روش

 را نره یزم ن،فرراوا  یکیژنت تنوع جادیا با یاصالح یها روش

 یاقتصراد  مهرم  صردات  با موتانت یها تهیوار انتخاب یبرا

 یهرا  ویالی غربالگر یبرا زین شور یها ویزم .کند یم فراهم

 گرید و زودتر بلوغ باال، عملکرد با یشور به متحمل موتان

 نرد ا مناسب ونیموتاس از حاصل تنوع ویب از مطلوب صدات

 العمرل  عکس یررسب به حاضر شیآزما در ،منظور ویبد. ]1[

 متران  لیر ات ییایمیشر  یهرا  موتراژن  از حاصرل  یها موتانت

+  اوره ترروز ین لیمت یبیترک ماریت و دیآز میسد سولدونات،

 . شد پرداخته یشور استر  تحت دیآز میسد

 

 ها روش و مواد

)از  ‘یمحلر رقرم   طرارم ’ بذر گرم 50 حدود 1388 سال در

بررای هرر   ی( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سرار 

و سردیم   1یک از تیمارهای موتاژنی، اتیل متان سرولدونات 

 صورت زیر تحت تیمار قرار گرفتند. به 2آزید

 اتیل متان سولفونات ماریت

 مقطرر  آب در اتراگ  یدمرا  در سراعت  24 مردت  بره  برذرها 

 مردت  به و شود می هیتخل ظرف آب سپس. شدند ساندهیخ

متران سرولدونات   اتیل  موالر یلیم 14 محلول در ساعت 18

 برا  قره یدق پرنج  برار  هرر  و مرتبه سه آن از پس. گرفتند قرار

 20 برار  هرر  و مرتبه سه مجدداً. دندش شوو شست مقطر آب

 سطح در مانده یباق موتاژن تا گرفتند قرار مقطر آب در قهیدق

 ریر ز سراعت  دو مردت  به تینها در. رود ویب از کامالً بذور

 .]2[ شدند شوو شست یجار آب ریش

 سدیم آزید ماریت

 و ندشرد  سرانده یخ آب در سراعت  18ر  14 مدت به بذرها

 میسرد  مروالر  یلیم دو محلول در ساعت سه مدت به سپس

 . ]2[ گرفتند قرار 5/3 اسیدیتۀ با میسد فسدات بافر و دیآز

 بردون  ‘یمحل طارم’) شاهد همراه به ماریت از بعد بذور

 یقرات یتحق ۀمزرعر  در جداگانه یها کرت در( موتاژن اعمال

 یریر گ خزانه یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه

 صرورت  هبر  یاصرل  ویزمر  در نشراها  روز 30 از پس و  شد

. شردند  کشرت  مترر  یسرانت  20 × 20 ۀفاصرل  ابر  و بوته تک

                                                           
1. Ethyl methane sulfonate (EMS)  

2.Sodium azide (SAZ) 
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( منطقره  عررف  مطرابق ) متداول روش به اول نسل پرورش

 هرر  درانتخابی  بوته 20کدام از  هر یبذرها و گرفت انجام

 دوم نسرل  در و برداشرت  جداگانره  طرور  هبر  یموتاژن ماریت

 توسرط  شرده  جراد یا تنوع ویب از نسل، ویا در. دندش کشت

 ریر نظ یاقتصراد  مهرم  صدات نظر از که ییها بوته ونیموتاس

 ریسا به نسبت شتریب عملکرد و زودتر بلوغ تر، کوتاه ارتداع

 جداگانره  طرور  هبر  مرار یت هرر  یبررا  ،داشرتند  یبرتر ها بوته

 .گرفتنرد  قررار  یشرور  ترنش  تحت سوم نسل در و تخابان

 یضدعدون از بعد شده مطالعه یها  یژنوت بذور منظور، ویبد

 داخل در هزار، در دو غلظت با رامیت یکربوکس کش قارچ با

 برود،  شرده  پوشانده مرطوب یصاف کاغذ با آن ته که یپتر

 نراتور یژرم در برذر  یحاو یها یپتر سپس. شدند داده قرار

 پرنج  از بعرد . شدند داده قرار گراد یسانت ۀدرج 27 یماد در

 کره  کشرت  ظرروف  بره  شرده  دار جوانره  بذور روز هدت تا

 طیمح. ]14[ شدند منتقل ،بود دایوشی ییغذا محلول یحاو

 مدت تمام در و دش ضیتعو بار کی هدته هر دایوشی کشت

 و NaOH برا  و کنتررل  محلرول  اسیدیتۀ روزانه طور به رشد

HCl یدمرا  متوسرط . شد یم داشته نگه ثابت 5/5 سطح در 

 در. برود  گراد یسانت ۀدرج 25 شب در و 30 روز در طیمح

 از بعرد  روز 14) یا برگیره  سه ۀمرحل ،یشیرو رشد ۀمرحل

 12 و صردر  سرطح  دو در شرده  مطالعه یها اهیهیگ ،(انتقال

 .گرفتند قرار یشور ماریت تحت منسیز یدس

 روش براسرا   یهازدیر امت ،یشور ماریت اعمال از پس

 سرهولت  یبرا .]8[ (1 جدول) گرفت انجام همکاران، و یل

 متحمررل رقررم برره فیرررد کیرر ظرررف هررر در ،یازدهیررامت

(Nonabokra )حسررا  رقررم برره فیرررد کیرر و ’IR29‘ 

 یشرور  مرار یت اعمرال  از بعرد  روز 14 .شد داده اختصاص

 یریر گ اندازه چه شهیر طول و ییهوا اندام طول نظیر صداتی

 72 مردت  به ها اهیهیگ خشک، وزن یریگ اندازه یبرا .شد

 ترا  شردند  داده قررار  گرراد  یسانت ۀدرج 70 یدما در ساعت

 دقرت  برا  و حسا  یترازو با سپس شود، ثابت ها آن وزن

 آن از پرس . شرد  یریر گ اندازه ها آن خشک وزن هزارم، کی

 کمرک  بره  هرا  انردام  ویا در میپتانس و میسد عناصر غلظت

 بره  توجره  برا  .شردند  یریر گ انردازه  فترومتر  میر فال دستگاه

 ویر ا ،( یر ژنوت و یشرور  سرطح ) فراکتور  دو یریکرارگ  هب

 کرامالً  یرۀ پا طرر   قالرب  در لیر فاکتور صرورت  به شیآزما

هرا برا    تجزیۀ واریرانس داده . دش اجرا تکرار سه با یتصادف

انجرام   MSTAT-C و SAS یآمرار  یافزارها نرماستداده از 

در سرطح   LSDآزمرون   شد. مقایسرۀ میرانگیو تیمارهرا برا    

 احتمال پنج و یک درصد انجام شد.

 

 (2007) همکاران و یل روش به اهچهیگ ۀمررل در یشور اعمال از پس ها پیژنوت یازدهیامت ۀنحو .1 جدول

  مشاهده امتیاز

 1 یبرگ مئعال بدون نرمال رشد متحمل اریبس
 3 شده لوله و دیسد نوک در ها برگ نرمال، باًیتقر رشد متحمل

 5 ها بلندند شده، تعدادی از برگها لوله  افتاده، بسیاری از برگ  رشد عقب نسبتاً محتمل

7 خشک و تعدادی از گیاهان مردندها  رشد متوقف شده، بسیاری از برگ حسا 
 

 9 اند گیاهان مرده و خشک ۀهم بسیار حسا 
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 نتایج و بحث

نرت  هرای موتا  الیرو  ی،ژنروتیپ  براسا  نتایج جدول امتیراز 

اتیررل مترران   ی)حاصررل از تیمررار موترراژن  12و  4 ۀشررمار

 طارم’بسیار متحمل و  ‘نونابوکرا’سولدونات( به همراه رقم 

هررای  ژنوتیرر  9و  11، 6، 8 ۀهررای شررمار و الیررو ‘یمحلرر

های  به عنوان ژنوتی  13و  1های  و الیو ‘IR29’متحمل و 

 (.2 بندی شدند )جدول حسا  دسته

یو میزان جذب سردیم در  تنش شوری کمتر شرایط در

های موتانت حاصرل از تیمرار اتیرل متران سرولدونات       الیو

 ‘نونررابوکرا’ و 4 و 12 ۀهررای شررمار  مربررود برره الیررو 

هرای متحمرل( و بیشرتریو مقردار جرذب سردیم        )ژنوتی 

هرای   )ژنوتیر   ‘IR29’ و 1 ،13 ۀهای شرمار  مربود به الیو

تحرت ترنش    نشران داد . نترایج  (3 اسرت )جردول  حسا ( 

های متحمرل   های حسا  نسبت به ژنوتی  ژنوتی  ی،شور

 کنند نگهداری می مقدار بیشتری سدیم در اندام هوایی خود

ون سردیم در  یر باتوجه به مقدار زیاد تجمع  ،بنابرایو .]11[

ها به مراتب کمتر از  های حسا ، میزان رشد در آن ژنوتی 

میرانگیو بررای مقردار جرذب      ۀ. مقایسر استارقام متحمل 

م نشان داد که میزان تنوع بیو ارقرام از لحراج جرذب    پتایس

 دهد کره  می نشانامر پتاسیم کمتر از جذب سدیم بود. ایو 

دهند تا حد ممکو میزان جرذب سردیم را    ارقام ترجیح می

کم کنند تا اینکه با تغییر در جذب پتاسیم اثرات مندی ناشی 

 نررد.کناز حضررور یررون سرردیم در محرریط سررلول را خنثرری 

میانگیو برای نسبت سدیم به پتایسم  ۀتایج مقایسهمینیو ن

و  12، 4 ۀهای شمار در ایو تیمار موتاژنی نشان داد که الیو

کمتریو نسبت سدیم به پتاسیم را داشتند که ‘ نونابوکرا’رقم 

نشران   ‘یمحلر  طرارم ’داری نیز با شاهد  ااختالف بسیار معن

 1های  و الیو ‘IR29’در حالی است که رقم امر ایو  دادند.

 بیشتریو میزان نسربت سردیم بره پتاسریم را داشرتند.      13 و

تواند در تدکیرک ارقرام    نمی ییتنها سدیم یا پتاسیم به میزان

بلکه نسربت ایرو دو    ،متحمل و حسا  معیار مدیدی باشد

 .]7[ دشوارزیابی ستی یون بای

ارتباد نسبت سدیم به پتاسریم برا تحمرل بره شروری،      

اصال  تحمرل بره    براینتخاب ها برای ا تریو شاخص قوی

 12و  4هرای   و الیرو  ‘نونرابوکرا ’رقرم   .]3[ اسرت شروری  

ژنوتی  از  سهند که ایو شتبیشتریو مقدار زیست توده را دا

هرای بسریار متحمرل شناسرایی      نظر امتیازدهی جزء ژنوتی 

 ندرا داشررتو کمتررریو میررزان سرردیم برره پتاسرریم    ندشررد

شروری مربرود   توده تحت تنش  . کمتریو زیست(3 )جدول

امتیرازدهی   لحاجبود که از  2 ۀو الیو شمار ‘IR29’به رقم 

و  بودنرد  های بسیار حسرا  شناسرایی شرده    جزء ژنوتی 

 ند.شتبیشتریو میزان سدیم به پتاسیم را نیز دا

 

 ثیر شوریأت تحتاتیل متان سولفونات های موتانت برنج راصل از تیمار  امتیاز ژنوتیپی ارقام و الین .2 دولج

 یپیژنوت ازیامت  یژنوت یپیژنوت ازیامت  یژنوت یپیژنوت ازیامت  یژنوت

1 9 6 5 12 1 

2 7 7 7 13 9 

3 7 8 3 NoNa 1 

4 1 9 5 IR 9 

 3 یمحل طارم 5 11 7 5



 یا اهچهیگ ۀمررل دری شور تنش به (.Oryza sativa L) برنج موتانت یها نیال واكنش یابیارز

 

 1393 بهار و تابستان  1 شماره  2دوره 
27 

 سولفوناتاتیل متان تیمار با  تحت شده های مختلف در صفات بررسی ژنوتیپ مقدار جذب شوری توسطمیانگین  ۀمقایس. 3 جدول

 صدات 

 

 ژنوتی 

 طول

 ساقه

 طول

 شهیر

 خشک وزن

 شهیر

 خشک وزن

 ساقه

 ستیز

 توده

 درصد

 میپتاس

 درصد

 میسد
 /میسد درصد

 میپتاس

 17/1 89/3 325/3 833/33 967/27 867/5 073/10 993/29 محلیم رطا

1 958/28 ns 203/10 ns ns367/5 700/30 ns ns 067/36  466/2 ** 766/6 ** 750/2 ** 

2 167/27 ns 250/10 ns ns 5/4  ns 267/20  ns 767/24  ns 082/3  **601/4 ** 505/1 
3 773/29 ns 960/9 ns 3/7 ns ns 767/32  067/40 ns 096/3 ns 587/4 ** 483/1 ** 

4 967/35 ** 787/9 ns 067/15 ** 2/71 ** 267/86 ** 058/3 ns 447/2 ** 804/0 ** 

5 802/29 ns 262/10 ns 6/5 ns 6/33 ns 2/39 ns 924/2 * 755/5 ** 982/1 ** 

6 123/35 ** 553/11 ** 7/4 ns 6/35 ns 3/40 ns 867/2 ** 071/4 ns 420/1 ** 
7 083/26 ns 875/10 ns 3/18 ** 7/23 ns 42ns 81/2 ** 161/5 ** 836/1 ** 

8 432/35 ** 145/8 ** 367/8 ns 33/44 ** *7/52 44/3 ns 046/5 ** 467/1 ** 

9 267/32 ns 567/11 ** 6ns 73/33 ns 733/39 ns 325/3 ns 186/4 ns 255/1 ns 

11 665/31 ns 625/12 ** 233/5 ns ns 93/28  167/34 ns 173/3 ns 817/4 ** **519/1 
12 933/38 ** 738/10 ns 867/11 ns 3/69 ** **167/81 899/3 ** 548/1 ** 4/0 ** 

13 657/30 ns 705/12 ** ns433/7 9/36 ns 333/44 ns 637/2 ** 289/9 ** 537/3 ** 

NaNo 223/32 ns 553/12 ** **033/18 33/68 ** **367/86 325/3 ns 293/2 ** 689/0 ** 

IR 214/19 ** 630/10 ns 033/6 ns 467/23 ns 5/29 ns 727/2 ** 358/6 ** 331/2 ** 

Lsd 5% 

Lsd 1% 

8/3 

054/5 

837/0 

113/1 

042/8 

7/10 

956/11 

901/15 

885/16 

 455/22 

268/0 

356/0 

5086/0 

676/0 

2/0 

266/0 

 

 ثیر شوریأت تحتسدیم آزید های موتانت برنج راصل از تیمار  امتیاز ژنوتیپی ارقام و الین. 4 جدول

 ازیامت  یژنوت
 یپیژنوت

 ازیامت  یژنوت
 یپیژنوت

 یپیژنوت ازیامت  یژنوت

1 5 6 7 NoNa 1 
2 9 7 7 IR 9 
 3 یمحل طارم 7 8 3 3
4 7 9 7   
5 3 11 5   

3هایموتانتالین 5، 11و تیمار سدیم)حاصلاز

رقمآزید همراه به محلی’( هایژنوتیپمنزلۀبه ‘طارم

ژنوتیپحساسومنزلۀبه9ۀشماروالین‘IR29’متحمل،

‘نونابوکرا’ ژنوتیپ شدندجزء شناسایی متحمل بسیار

 حساسقرارگرفتند.نیمههادرگروهالینۀبقی.(4جدول)
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های حاصل از تیمرار سردیم    یومیانگیو ال ۀنتایج مقایس

 ‘نونرابوکرا ’آزید برای نسبت سدیم به پتایسم نشان داد که 

کره اخرتالف   است کمتریو نسبت سدیم به پتاسیم را داشته 

نشران داد   ‘طارم محلی’داری در مقایسه با شاهد  ابسیار معن

 6و  4، 7، 2های  (. نسبت سدیم به پتاسیم در الیو5 )جدول

داری افرزایش یافرت و    اطور معن همحلی ب در مقایسه با طارم

داری برا شراهد    ااخرتالف معنر   11و  5، 3 ۀهای شرمار  الیو

 )بدون موتاژن( نشان ندادند. ‘طارم محلی’

 سرت را دارا وزن خشکبیشتریو مقدار  ‘نونابوکرا’رقم 

 توده تحت تنش شروری مربرود بره رقرم     کمتریو زیست و

’IR29‘ کره از نظرر امتیراز    بود  4 و 6، 2 ۀهای شمار و الیو

 حسرا  شناسرایی شرده    هرای بسریار   ژنوتبپی جزء ژنوتی 

 ندشرت سردیم بره پتاسریم را نیرز دا     نسبتو بیشتریو  بودند

های موتانت حاصل از تیمار موتراژنی   الیو ۀ. بقی(5 )جدول

داری برا شراهد    اتوده اختالف معن سدیم آزید از نظر زیست

 .(5 )جدول)بدون موتاژن( نشان ندادند  ‘طارم محلی’

 

 سدیم آزید با تیمار تحت شده در صفات بررسی های مختلف ژنوتیپ جذب شوری توسطمیانگین  ۀمقایس .5 جدول

 صدات

 ژنوتی 

 ساقه طول

 متر( )سانتی

 ریشه طول

 متر( )سانتی

 شهیر خشک وزن

 )گرم(

 ساقه خشک وزن

 )گرم(
 توده ستیز

 میپتاس

)%( 

 میسد

)%( 
 میپتاس /میسد

55/30 شاهد  85/7  75/5  25/30  36 55/3  954/3  11/1   

1 413/30 ns 913/8 ** 75/6 ns 29/32 ns 04/39 ns 879/2 ** 123/4 ns 44/1 *  

2 933/26 * 017/9 ** 467/4 ns 3/18 ** 767/22 ** 097/3 * 626/7 ** 459/2 **  

3 77/30 ns 417/10 ** * 4/7  393/31 ns ns 793/38  ns268/3 *981/2 ns919/0  

4 63/25 ** 303/9 ** 063/4 ns 46/23 * 523/27 ns 465/2 ** 386/4 ns **792/1  

5 8/29 ns 84/9 ** 683/6 ns 488/38 * 172/40 ns 752/2 ** 039/3 * 111/1 ns  

6 587/26 * 183/7 ns 087/4 ns 77/23 * 863/25 * 924/2 * 848/5 ** 998/1 **  

7 067/30 ns 85/9 ** 13/6 ns 6/26 ns 3/32 ns 708/3 ns 224/7 ** 012/2 **  

8 983/26 * 06/9 ** 587/4 ns 387/23 * 973/27 ns 752/2 ** 816/4 * 754/1 **  

9 6/30 ns 25/10 ** 967/5 ns 133/26 ns 1/32 ns 440/3 ns 734/5 ** 661/1 **  

10 333/30 ns 75/9 ** 7/6 ns 867/27 ns 567/34 ns 123/3 ns 957/6 ** 216/2 **  

11 61/30 ns **59/9 75/5 ns 183/31 ns 933/36 ns 867/2 ** 641/3 ns 27/1 ns  

IR29 991/21 ** 91/9 ** 6ns 6/20 ** 6/26 ** 727/2 ** 358/6 ** 331/2 **  

NoNa 223/32 ns **55/12 03/18 ** 4/68 ** 36/86 ** 325/3 ns 293/2 ** 689/0 **  

Lsd 5% 502/3  026/1  48/1  199/7  257/8  531/0  903/0  368/0   

Lsd 1% 657/4  365/1  969/1  576/9  983/10  707/0  201/1  49/0   



 یا اهچهیگ ۀمررل دری شور تنش به (.Oryza sativa L) برنج موتانت یها نیال واكنش یابیارز
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آمده از اعمال ترنش شروری در    دست هباتوجه به نتایج ب

های موتانت حاصل از دو موتاژن اتیل متان سولدونات  الیو

و سدیم آزید، تیمار موتاژنی اتیل متان سرولدونات بهترر از   

ای کره در بریو    بره گونره   ،سدیم آزیرد عمرل کررده اسرت    

الیرو   دوهای حاصل از تیمار اتیرل متران سرولدونات،     الیو

آمده کره در شررایط ترنش شروری بهترر از       دست هنت بموتا

و در گرروه رقرم مقراوم     نرد عمرل کرد  ‘طارم محلی’شاهد 

ایرو در حرالی اسرت کره موتراژن       قرار گرفتند. ‘نونابوکرا’

سدیم آزید نتوانست الیو موتانتی را ایجاد کنرد کره تحرت    

های حاصل از  باشد. الیو ‘طارم محلی’تنش شوری بهتر از 

واکنشری شربیه بره     بیشترآزید در تنش شوری تیمار سدیم 

ترر از شراهد    و چند الیو نیرز ضرعیف   ندداشت ‘طارم محلی’

ها نیز  . بیشتریو تنوع در بیو الیوندعمل کرد‘ طارم محلی’

های موتانت حاصل از تیمرار موتراژنی اتیرل متران      در الیو

سولدونات مشاهده شده است. ایو موتاژن عالوه بر ایجراد  

ر متحمل یک الیو بسریار ضرعیف نیرز ایجراد     دو رقم بسیا

 قرار گرفته است. ‘IR29’که در گروه رقم حسا   کرده

تحرت تیمرار    Sweet Potatoواریته ها بر روی  پژوهش

درصد در محیط  5/0موتاژنی اتیل متان سولدونات با غلظت 

دست آمد که در  ه های موتانتی ب واریته نشان داد MSکشت 

در مقایسه با شاهد بهتر عمل  NaClموالر  میلی 200شوری 

 .]15[ کرد می

تحرت   Tainungگیراه   67همینیو در آزمایشی، برذور  

آن  ۀنتیجر  تیمار اتیل متران سرولدونات قررار گرفرت کره در     

های موتانتی ایجاد شد که در تنش شروری در شررایط    الیو

کشت هیردروپونیک ارتدراع بیشرتر و وزن ترر بیشرتری در      

هرا   ایو الیرو  ند.داشتبدون موتاژن( مقایسه با تی  وحشی )

از نظر ظاهر نیز مطلوب تر از الیو شاهد )بردون موتراژن(   

 .]12[ بودند
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