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درٍىٌی رقن کبیشر ثِ رٍش یسهّبی سیتغدُدر تَلید ریش BAPٍتبثیز کَهبریي 
 ای ضیطِ
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 چکیدُ

یکی سهیٌی  در سیتای   ضیطِ  درٍىتَلید ریشغدُ ثِ رٍش  .ثبضد دستزسی ثِ ثذٍر هبدری سبلن هی، عدم کبراى سهیٌی  سیتیکی اس هطکالت 

 mg/l  18سبکبرس، g/l88 حبٍیجبهد  MSکطت در ایي آسهبیص اس هحیط  .استّبی ثذری سبلن   رٍضْبی تَلید غدُتزیي  اس هطوئي

BAP کَهبریي ٍ سِ سطح کَهبریي( mg/l 58-55-8) ای رقن  ضیطِّبی تَلید ضدُ در ضزایط درٍىاس سبقِ گیبّچِ. استفبدُ ضد

 h 16 طَل رٍس ٍ C55° دهبی ضزایط  درّب کطت. طت فَق اًتقبل یبفتٌدتْیِ ٍ ثز رٍی هحیط ک cm 3-5 ّبی ثِ طَل ریشًوًَِکبیشر، 

ثزاسبس سِ فبکتَر ثعد اس دٍ هبُ آهبر ثزداری . تکزار استفبدُ ضد 5ص اس طزح آهبری کبهال تصبدفی ثب یدر ایي آسهب .ضدًدرٍضٌبیی قزار دادُ 

 غلظت ثبثت درًطبى داد کِ  ًتبیج .ّب صَرت گزفت ی ریشًوًَِیسا غدُصد ّب ٍ در ّبی تطکیل ضدُ، ٍسى هتَسط ریشغدُ تعداد ریشغدُ

mg/l 18 اس BAP ، چاگز .یبثد هی ای کبّص ضیطِ سایی در ضزایط درٍى غدُغلظت کَهبریي، ثب افشایص ِBAP  کَهبریي ّز کدام ثطَر ٍ

ی یسا ، ًِ تٌْب غدMSٍُلی استفبدُ تَام آًْب در هحیط  گشارش ضدًد ای ضیطِ درٍىتَلید ریشغدُ در ضزایط  ٍ هجشا ثِ عٌَاى عبهل تحزیک

 . دّد هیکبّص  را غدُتَلید ریشبگًَیسوی ثب ّودیگز، تب حدٍدی ًیش ثلکِ ثِ دلیل اثزات آًت کٌٌد ًوی را تحزیک

 کَهبریي ، BAPای،   ضیطِ  سهیٌی، ریشغدُ، درٍى سیت :کلیدی ٍاصگبى

 

 هقدهِ

. ضیَد  هیی  یکی اس هْوتزیي هحصَالت کطبٍرسی است کِ در اغلت کطَرّبی جْبى کطت (.Solanum tuberosume L)هیٌی س سیت

 ثیزٍش غییز  ثیذری  ّیبی   غیدُ ثب استفبدُ اس سهیٌی  سیت. ثبضد هید اس هحصَالت ثزًج، گٌدم ٍ جَ در هقبم چْبرم جْبى تَلید سبالًِ آى ثع

ًیَ    53حیداقل  . ثیوبری ّبی ٍیزٍسی، قبرچی ٍ ثبکتزییبی حسیبس هیی ثبضید     اغلتٍ هتبسفبًِ، ًسجت ثِ آلَدگی ضَد  هیجٌسی تکثیز 

ِ  .ی آلیَدُ کیبّص هیی دّید    ّیب  غیدُ ا در ر ٍ کیفییت  ٍیزٍس ضٌبختِ ضدُ است کِ عولکیزد  کیِ در ضیزایط   سهیٌیی   سییت  ّیبی  گیبّچی

چزا کیِ  . استفبدُ هی ضًَدای   ضیطِ  ّبی درٍى غدُثزای تَلید سهیٌی  سیتتَلید ثذر  ّبی تکثیز هی گزدًد هعوَال در ثزًبهِ ای  ضیطِ  درٍى

ٍیزٍسی یب قبرچی حسبس ثَدُ ٍ اًتقیبل ٍ ًگْیداری   ّبی  لَدگیًسجت ثِ آ ثَجَد آهدُ ثب رٍضْبی هعوَلی (Microtubers) یّب غدُریش

ش ٍثیز ی ثیذری  ّیب  غیدُ در حبل حبضز اکثز کطَرّبی پیطزفتِ ثزای تیبهیي ّسیتِ اٍلییِ    (. 5) آًْب در اًداسُ ّبی ثشرگ هطکل هی ثبضد

اسیتفبدُ هیی    (15، 18، 5، 4) بی ثذری سبلنجْت تکثیز سزیع پبیِ ّ ّب غدُاس ایي ریش. هی ًوبیٌدتَلید سبلن  یّب غدُریشای   ضیطِ  درٍى

را تَلید ٍ ثزای توبم سبل در آسهبیطگبُ ًگْداری کزد ٍ یب هی تَاى هستقیوب ثدٍى اًتقبل ثِ هحیط  ّب غدُدر حبل حبضز هی تَاى ریش. گزدد
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 در تَلیید  .(9) هشرعیِ کطیت کیزد   را هی تیَاى اًجیبر کیزد ٍ هسیتقیوب ثیدٍى سیبسگبری در        ّب غدُجدید ثِ ثبسار حول کزد ثعالٍُ ایي ریش

تحقیقبت ثسیبری درسهیٌِ تیبثیز فبکتَرّیبی هلتلیز اس    . دًفبکتَرّبی هتعددی دخبلت دار ای  ضیطِ  درٍى ثزٍش سهیٌی  سیتی ّب غدُریش

سیتَکیٌیي ّیب  اسجولِ اًَا   هَاد تٌظین کٌٌدُ رضد گیبّی ،(15، 5، 5) ، سبکبرس(15، 7، 1) درجِ حزارت ،(15، 11، 4) طَل رٍسجولِ 

ی ّیب  غدُریش  در تَلید (6، 3) ، است(5 ،6 ،7 ،8) (ancymidol ،fluridone ،TETآالر، سبیکَسل، کَهبریي، )ٍ یب هَاد ثبسدارًدُ رضد 

در ایي آسهبیص تبثیز سطَح . تَسط هحققیي هلتلز صَرت گزفتِ ٍ هٌجز ثِ ًتبیج هتفبٍتی گطتِ است ای  ضیطِ  درٍىثزٍش  سهیٌی  سیت

اس  mg/l 18رقن کبیشر ثب ّدف تعیییي اثیز کَهیبریي ٍ غلظیت هٌبسیت آى ثیب        سهیٌی سیتی ّب غدُدرتَلید ریش BAPثب تلز کَهبریي هل

BAP ،ثزرسی گزدید. 

 

 هَاد ٍ رٍضْب 

 MSس هحیط کطت ایي آسهبیص ادر  .سایی اًتقبل یبفتٌد  غدُّبی  تْیِ ٍ ثِ هحیط ای  ضیطِ  درٍىّبی  گیبّچِ یّبِقلواس ی ّبریشًوًَِ

استفبدُ  ( mg/l 58-55-8 )ٍ سِ سطح کَهبریي MS  ٍmg/l  18 BAPآگبر، ٍیتبهیي ّبی هحیط  g/l8 سبکبرس، g/l88جبهد حبٍی 

تْیِ ٍ ثز رٍی هحیط  cm 3-5ّبی ثِ طَل  ّبی رقن کبیشر، ریشًوًَِاس سبقِ گیبّچِ. تٌظین گزدید  8/5هحیط کطت رٍی  pH .ضد

ثعد اس دٍ هبُ آهبر ثزداری ثزاسبس . رٍضٌبیی قزار دادُ ضدًد h 16ٍ طَل رٍس  C55° ّب در ضزایط دهبی کطت. فتٌدکطت فَق اًتقبل یب

در ایي آسهبیص اس طزح آهبری ّب صَرت گزفت  سایی ریشًوًَِ ّب ٍ درصد غدُ ّبی تطکیل ضدُ، ٍسى هتَسط ریشغدُ سِ فبکتَر تعداد ریشغدُ

ثٌدی  ّب ٍ گزٍُ هقبیسِ هیبًگیي. استفبدُ ضد  Mstat-Cآهبری  ثزًبهِ اسّب   دادُ ٍتحلیلتجشیِ  ثزای. بدُ ضدتکزار استف 5کبهال تصبدفی ثب 

 .صَرت گزفت%  5ٍ % 1ای داًکي در سطح   آًْب ثب استفبدُ اس رٍش آسهَى چٌد داهٌِ

 

 ًتبیج ٍ ثحث

اخیتالف   BAPاس  mg/l 18ییک سیطح ثبثیت    ثیب   بریيهلتلز کَه ّبی غلظت ،سایی غدًُطبى داد کِ ثزای  ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس

سایی ریشًوًَِ ّب تفبٍت آهیبری هعٌیی    غدُتَلید ضدُ ٍ درصد ّبی  ریشغدُثطَرکلی ثزای دٍ صفت تعداد  .ٌدداضت% 1در سطح  یدار هعٌی

ساییی   ثیطتزیي درصد غیدُ  . ّبی در سطَح هلتلز کَهبریي اختالف هعٌی داری ًطبى ًداد داری دیدُ ضد ٍلی صفت هیبًگیي ٍسى ریشغدُ

در هحییط غٌیی ضیدُ ثیب     % 55ٍ کوتیزیي آى ثیب هییبًگیي     BAPاس  mg/l18در هحیط ثدٍى کَهیبریي ثیب   % 85ریشًوًَِ ّب ثب هیبًگیي 

mg/l58 ُاس کَهبریي ثِ ّوزاBA  mg/l 18 6/7هییبًگیي  )در هحیط ثدٍى کَهیبریي   ّب ّوچٌیي ثیطتزیي تعداد ریشغدُ. صَرت گزفت 

ٍلیی صیفت هییبًگیي    . در ّز تکزارتَلید ضد( عدد 8/1) کَهبریي ثب هیبًگیي  mg/l 58ٍ کوتزیي آًْب در هحیط حبٍی ( عدد در ّز تکزار

، BAPاس  mg/l18ًتیجِ ًْبیی ًطیبى داد کیِ ثیب غلظیت ثبثیت       .ٍسى هتَسط ریشغدُ ّب در ّز سِ تیوبر اختالف هعٌی داری ًطبى ًداد

ٍ  BAPاگز چیِ سیبیتَکٌیي   . کبّص هی یبثدای   ضیطِ  درٍىسایی در ضزایط  افشایص یبثد غدُ MSدر هحیط کطت  ّزچِ غلظت کَهبریي

ٍلی استفبدُ تَام آًْب در  (15، 7، 5)  گشارش ضدًدای   ضیطِ  درٍىکَهبریي ّز کدام ثطَر هجشا ثِ عٌَاى عبهل تحزیک ٍ تَلید ریشغدُ در 
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سایی جلیَگیزی   ثلکِ ثِ دلیل اثزات آًتبگًَیسوی ثب ّودیگز، تب حدٍدی ًیش اس غدُ کٌٌد ًویسایی را تحزیک  ، ًِ تٌْب غدMSُحیط کطت ه

ثزاسبس ثزخی تحقیقبت، کَهبریي ثب ثزخی اس هَاد تٌظین کٌٌدُ رضد هبًٌد اکسیي ّب ٍ هَاد ضجِ اکسیٌی خبصیت آًتبگًَیسوی . کٌٌد هی

سایی را در ثزخی هحیط ّبی هبًٌد هحیط ٍایت کِ هقدار است آًْب پبییي هی ثبضد تحزیک  کِ گشارش ضدُ کِ کَهبریي غدُداضتِ ضوي ایٌ

 (. 5)کٌد  هی
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


