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چکیدُ
یکی اس هطکالت سیتسهیٌی کبراى ،عدم دستزسی ثِ ثذٍر هبدری سبلن هیثبضد .تَلید ریشغدُ ثِ رٍش درٍىضیطِای در سیتسهیٌی یکی
اس هطوئيتزیي رٍضْبی تَلید غدُّبی ثذری سبلن است .در ایي آسهبیص اس هحیط کطت  MSجبهد حبٍی  88g/lسبکبرس18 mg/l ،
 ٍ BAPسِ سطح کَهبریي کَهبریي( )8-55-58 mg/lاستفبدُ ضد .اس سبقِ گیبّچِّبی تَلید ضدُ در ضزایط درٍىضیطِای رقن
کبیشر ،ریشًوًَِّبی ثِ طَل  5-3 cmتْیِ ٍ ثز رٍی هحیط کطت فَق اًتقبل یبفتٌد .کطتّب در ضزایط دهبی  ٍ 55 °Cطَل رٍس 16 h
رٍضٌبیی قزار دادُ ضدًد .در ایي آسهبیص اس طزح آهبری کبهال تصبدفی ثب  5تکزار استفبدُ ضد .ثعد اس دٍ هبُ آهبر ثزداری ثزاسبس سِ فبکتَر
تعداد ریشغدُّبی تطکیل ضدٍُ ،سى هتَسط ریشغدُّب ٍ درصد غدُسایی ریشًوًَِّب صَرت گزفتً .تبیج ًطبى داد کِ در غلظت ثبثت
 18 mg/lاس  ،BAPثب افشایص غلظت کَهبریي ،غدُسایی در ضزایط درٍىضیطِای کبّص هییبثد .اگزچِ  ٍ BAPکَهبریي ّز کدام ثطَر
هجشا ثِ عٌَاى عبهل تحزیک ٍ تَلید ریشغدُ در ضزایط درٍىضیطِای گشارش ضدًد ٍلی استفبدُ تَام آًْب در هحیط  ًِ ،MSتٌْب غدُسایی
را تحزیک ًویکٌٌد ثلکِ ثِ دلیل اثزات آًتبگًَیسوی ثب ّودیگز ،تب حدٍدی ًیش تَلید ریشغدُ را کبّص هیدّد.
ٍاصگبى کلیدی :سیتسهیٌی ،ریشغدُ ،درٍىضیطِای ، BAP ،کَهبریي

هقدهِ
سیتسهیٌی ) (Solanum tuberosume L.یکی اس هْوتزیي هحصَالت کطبٍرسی است کِ در اغلت کطَرّبی جْبى کطت هییضیَد.
تَلید سبالًِ آى ثعد اس هحصَالت ثزًج ،گٌدم ٍ جَ در هقبم چْبرم جْبى هیثبضد .سیتسهیٌی ثب استفبدُ اس غیدُّیبی ثیذری ثیزٍش غییز
جٌسی تکثیز هیضَد ٍ هتبسفبًًِ ،سجت ثِ آلَدگی اغلت ثیوبری ّبی ٍیزٍسی ،قبرچی ٍ ثبکتزییبی حسیبس هیی ثبضید .حیداقل ً 53یَ
ٍیزٍس ضٌبختِ ضدُ است کِ عولکیزد ٍ کیفییت را در غیدُّیبی آلیَدُ کیبّص هیی دّید .گیبّچیِّیبی سییتسهیٌیی کیِ در ضیزایط
درٍىضیطِای تکثیز هی گزدًد هعوَال در ثزًبهِّبی تَلید ثذر سیتسهیٌی ثزای تَلید غدُّبی درٍىضیطِای استفبدُ هی ضًَد .چزا کیِ
ریشغدُّبی ( )Microtubersثَجَد آهدُ ثب رٍضْبی هعوَلی ًسجت ثِ آلَدگیّبی ٍیزٍسی یب قبرچی حسبس ثَدُ ٍ اًتقیبل ٍ ًگْیداری
آًْب در اًداسُ ّبی ثشرگ هطکل هی ثبضد ( .)5در حبل حبضز اکثز کطَرّبی پیطزفتِ ثزای تیبهیي ّسیتِ اٍلییِ غیدُّیبی ثیذری ثیزٍش
درٍىضیطِای ریشغدُّبی سبلن تَلید هی ًوبیٌد .اس ایي ریشغدُّب جْت تکثیز سزیع پبیِ ّبی ثذری سبلن ( )15 ،18 ،5 ،4اسیتفبدُ هیی
گزدد .در حبل حبضز هی تَاى ریشغدُّب را تَلید ٍ ثزای توبم سبل در آسهبیطگبُ ًگْداری کزد ٍ یب هی تَاى هستقیوب ثدٍى اًتقبل ثِ هحیط

1

جدید ثِ ثبسار حول کزد ثعالٍُ ایي ریشغدُّب را هی تیَاى اًجیبر کیزد ٍ هسیتقیوب ثیدٍى سیبسگبری در هشرعیِ کطیت کیزد ( .)9در تَلیید
ریشغدُّبی سیتسهیٌی ثزٍش درٍىضیطِای فبکتَرّبی هتعددی دخبلت دارًد .تحقیقبت ثسیبری درسهیٌِ تیبثیز فبکتَرّیبی هلتلیز اس
جولِ طَل رٍس ( ،)15 ،11 ،4درجِ حزارت ( ،)15 ،7 ،1سبکبرس ( ،)15 ،5 ،5هَاد تٌظین کٌٌدُ رضد گیبّی اسجولِ اًَا سیتَکیٌیي ّیب
ٍ یب هَاد ثبسدارًدُ رضد (آالر ،سبیکَسل ،کَهبریي ،)8 ،7 ،6 ،5( )TET ،fluridone ،ancymidol ،است ( )6 ،3در تَلید ریشغدُّیبی
سیتسهیٌی ثزٍش درٍىضیطِای تَسط هحققیي هلتلز صَرت گزفتِ ٍ هٌجز ثِ ًتبیج هتفبٍتی گطتِ است .در ایي آسهبیص تبثیز سطَح
هلتلز کَهبریي ثب  BAPدرتَلید ریشغدُّبی سیتسهیٌی رقن کبیشر ثب ّدف تعیییي اثیز کَهیبریي ٍ غلظیت هٌبسیت آى ثیب  18 mg/lاس
 ،BAPثزرسی گزدید.

هَاد ٍ رٍضْب
ریشًوًَِّبی اس قلوِّبی گیبّچِّبی درٍىضیطِای تْیِ ٍ ثِ هحیطّبی غدُسایی اًتقبل یبفتٌد .در ایي آسهبیص اس هحیط کطت MS
جبهد حبٍی  88g/lسبکبرس 8g/l ،آگبرٍ ،یتبهیي ّبی هحیط  ٍ BAP 18 mg/l ٍ MSسِ سطح کَهبریي( ) 8-55-58 mg/lاستفبدُ
ضد pH .هحیط کطت رٍی  5/8تٌظین گزدید .اس سبقِ گیبّچِّبی رقن کبیشر ،ریشًوًَِّبی ثِ طَل  5-3 cmتْیِ ٍ ثز رٍی هحیط
کطت فَق اًتقبل یبفتٌد .کطتّب در ضزایط دهبی  ٍ 55 °Cطَل رٍس  16 hرٍضٌبیی قزار دادُ ضدًد .ثعد اس دٍ هبُ آهبر ثزداری ثزاسبس
سِ فبکتَر تعداد ریشغدُّبی تطکیل ضدٍُ ،سى هتَسط ریشغدُّب ٍ درصد غدُسایی ریشًوًَِّب صَرت گزفت در ایي آسهبیص اس طزح آهبری
کبهال تصبدفی ثب  5تکزار استفبدُ ضد .ثزای تجشیِ ٍتحلیل دادُّب اس ثزًبهِ آهبری  Mstat-Cاستفبدُ ضد  .هقبیسِ هیبًگیيّب ٍ گزٍُثٌدی
آًْب ثب استفبدُ اس رٍش آسهَى چٌد داهٌِای داًکي در سطح  %5 ٍ %1صَرت گزفت.

ًتبیج ٍ ثحث
ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ًطبى داد کِ ثزای غدُسایی ،غلظتّبی هلتلز کَهبریي ثیب ییک سیطح ثبثیت  18 mg/lاس  BAPاخیتالف
هعٌیداری در سطح  %1داضتٌد .ثطَرکلی ثزای دٍ صفت تعداد ریشغدُّبی تَلید ضدُ ٍ درصد غدُسایی ریشًوًَِ ّب تفبٍت آهیبری هعٌیی
داری دیدُ ضد ٍلی صفت هیبًگیي ٍسى ریشغدُّبی در سطَح هلتلز کَهبریي اختالف هعٌی داری ًطبى ًداد .ثیطتزیي درصد غیدُساییی
ریشًوًَِ ّب ثب هیبًگیي  %85در هحیط ثدٍى کَهیبریي ثیب  18mg/lاس  ٍ BAPکوتیزیي آى ثیب هییبًگیي  %55در هحییط غٌیی ضیدُ ثیب
 58mg/lاس کَهبریي ثِ ّوزاُ  18 mg/l BAصَرت گزفتّ .وچٌیي ثیطتزیي تعداد ریشغدُّب در هحیط ثدٍى کَهیبریي (هییبًگیي 7/6
عدد در ّز تکزار) ٍ کوتزیي آًْب در هحیط حبٍی  58 mg/lکَهبریي ثب هیبًگیي (  1/8عدد) در ّز تکزارتَلید ضدٍ .لیی صیفت هییبًگیي
ٍسى هتَسط ریشغدُ ّب در ّز سِ تیوبر اختالف هعٌی داری ًطبى ًدادً .تیجِ ًْبیی ًطیبى داد کیِ ثیب غلظیت ثبثیت  18mg/lاس ،BAP
ّزچِ غلظت کَهبریي در هحیط کطت  MSافشایص یبثد غدُسایی در ضزایط درٍىضیطِای کبّص هی یبثد .اگز چیِ سیبیتَکٌیي ٍ BAP
کَهبریي ّز کدام ثطَر هجشا ثِ عٌَاى عبهل تحزیک ٍ تَلید ریشغدُ در درٍىضیطِای گشارش ضدًد ( ٍ )15 ،7 ،5لی استفبدُ تَام آًْب در
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 تب حدٍدی ًیش اس غدُسایی جلیَگیزی، ًِ تٌْب غدُسایی را تحزیک ًویکٌٌد ثلکِ ثِ دلیل اثزات آًتبگًَیسوی ثب ّودیگز،MS هحیط کطت
 کَهبریي ثب ثزخی اس هَاد تٌظین کٌٌدُ رضد هبًٌد اکسیي ّب ٍ هَاد ضجِ اکسیٌی خبصیت آًتبگًَیسوی، ثزاسبس ثزخی تحقیقبت.هیکٌٌد
داضتِ ضوي ایٌکِ گشارش ضدُ کِ کَهبریي غدُ سایی را در ثزخی هحیط ّبی هبًٌد هحیط ٍایت کِ هقدار است آًْب پبییي هی ثبضد تحزیک
.)5( هیکٌد

REFERENCES:

1- Akita, M., Takayama, S., 1994. Induction and development of potato tubers in a jar fermentor. Plant Cell Tiss
Org Cult 36:177-182.

2- Chandra, R., Randhawa, G.J., Chaudhary, D.R., 1992. Use of ordinary sugar in in vitro production of potato
microtubers. J Indian Pot Assoc 19:87-89.

3- Chen, J.J., Liao Y.J., 1993. Nitrogen-induced changes in the growth and metabolism of cultured potato
tubers. J Am Soc Hort Sci 118:831-834.

4- Coleman, W.K., Donnelly D.J., Coleman, S.E., 2001. Potato microtubers as research tools: A review. Am J
Potato Res 78:47-55.

5- Donnelly, D.J., Coleman, W.K., Coleman, S.E., 2003. Potato microtuber production and performance: A
review. American Journal of Potato Research, vol.80. 103-115.

6- Garner, N., Blake, J., 1989. The induction and development of potato microtubers in vitro on media free of
growth regulating substances. Ann Bot 63:663-674.

7- Levy, D., Seabrook, J.E.A., Coleman, S., 1993. Enhancement of tuberization of axillary shoot buds of potato
(Solanum tuberosum L.) cultivars cultured in vitro. J Expt Bot 44:381-386.

8- Nasiruddin, K.M., Blake, J., 1994. Production of potato microtubers with and without growth regulators. In:
PJ Lumsden, JR Nicholas, WJ Davies (eds), Physiology, Growth and Development of Plants. Kluwer, Dordrecht.
pp. 254-260.

9- Nhut, D.T., Anh, P.H., Ngoc Huong, T.T., Huyen, P.X., 2004. In vitro direct potato (Solanum tuberosum L.)
micro-tuber formation via stem node culture. J. Sci. Technol., Vietnam 43, 41–46

10- Rosell, G., Bertoldi, F.G., Tizio, R., 1987. In vitro mass tuberisation as a contribution to potato
micropropagation. Potato Res 30:111-116.

11- Seabrook, J.E.A., Coleman, S., Levy, D., 1993. Effect of photoperiod on in vitro tuberization of potato
(Solanum tuberosum L.). Plant Cell Tiss Org Cult 34:43-51.

12- Wang, P., Hu, C., 1982. In vitro mass tuberization and virus-free seed-potato production in Taiwan. Am
Potato J 59:33-37.

3
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Abstract
One of the main problems of potato growers is not available health stocks seed tubers. Therefore, one
of the certainly techniques for obtaining healthy stock seeds, is production of microtubers in In-vitro.
Explants of microshoots (2-3 cm in length) of var. ‘Kaiser’ were excised from in-vitro potato plantlets,
and had been cultured on mineral salts of MS medium, that supplemented with sucrose (80 g/l), agar
(8 g/l), comarine levels (0- 25- 50 mg/l) and BAP(10 mg/l). The pH of media was adjusted to 5.8. All
in vitro cultures were placed at 22 ± 2 ºC and a 16-h photoperiod with 8-h darkness. Five replicate had
been used for each treatment. After two months of culture, data were recorded basis on number of
microtubers forms in each replicate, means of weight and rate of tuberization explants. Data were
analyzed by Mstat-c and for significance by Duncan’s multiple range test (Duncan, 1995). The results
showed that with stabile 10 mg/l BA when increased cumarin concentration, the tuberization is
decreased. However, when cytokinins and cumarine has been used separately in media of In-vitro,
they induced formation of microtubers in potato, but apply together them not only induced but also for
antagonism between them reduced tuberiztaion.
Keyword: Potato (Solanum tuberosum L.), microtuber , cumarine , BAP
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