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 چکیذُ

زيابی ّذف از ايي تحقیق ار. يکی از هحصَالت هْن اظتراتصيک در ظطح جْاى هی باشذ  ظیب زهیٌی زراعی با ًام علوی ظَالًَم تَبرزٍم

چِ بَدُ ٍ ايي هطالعات بر پايِ طرح کاهال تصادفی بصَرت فاکتَريل با دٍ فاکتَر، ظِ تکرار، اثرات اًذازُ گلذاى ٍ شًَتیپ در تَلیذ غذُ

ريسازديادي ٍ  MSّاي عاري از ٍيرٍض از جَاًِ ّاي بريذُ شذُ در هحیط گیاّچِ. ّفت شًَتیپ ٍ دٍ اًذازُ گلذاى صَرت گرفتِ اظت

آًالیس آهاري ًشاى داد کِ بیي اًذازُ گلذاى، شًَتیپ ٍ اثر هتقابل اًذازُ گلذاى ٍ شًَتیپ در ظطح . هحیط گلخاًِ هٌتقل گريذًذ ظپط بِ

ّا، گلذاى ّاي چًِتايج ًشاى هی دّذ کِ با تَجِ بِ تعذاد، ٍزى کل ٍ ًعبت طَل بِ عرض غذُ. اختالف هعٌی دار ٍجَد دارد%  احتوال

 . ًعبت بِ گلذاى ّاي کَچک داشتٌذبسرگ برتري ًعبی 

 .چِ، ظیب زهیٌی، کشت بافتريسازديادي، غذُ :کلوات کلیذي

 هقذهِ

سبسد، ّب را تحت ضزایط وٌتزلی اس لحبظ عبری ثَدى ًسجت ثِ ثیوبریْب در هذت سهبى وَتبّی فزاّن هیریش اسدیبدی رضذ سزیع ولَى

bandra et al ., 1998)   .)ّبى سیت سهیٌی ثبسسایی ضذُ در هحیط وطت ثبفت در ثزًبهِ ّبی تَلیذ ثذر ثِ طَر هعوَل اس گیب

گیبّبى ثبسسایی ضذُ، سهبًیىِ . ای ثىبر گزفتِ هی ضًَذّبی ثذست آهذُ در سیستن گلخبًِچِاستفبدُ هی ضَد، وِ ثذیي هٌظَر غذُ

. ضًَذتیَثز ًبهیذُ هیًوبیٌذ وِ هیىزٍیّبیی هچِای لزار دارًذ تَلیذ غذُتحت ضزایط هٌبست وطت در ضزایط درٍى ضیطِ

ثبضٌذ هی هیلیوتز 5-10ّبی ثسیبر وَچه، در حذٍد تیَثزّب غذُهیلیوتز طَل دارًذ، در حبلیىِ هیٌی 10تب 2ّب در حذٍد هیىزٍتیَثز

ثِ .  (Jones, 1988; Struik and Lommen; 1999)وِ پس اس سبسگبری در گلخبًِ ٍ تحت ضزایط خبصی ثذست هی آیٌذ 
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 - solanum tuberosum
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ای هی ثبضذ، وِ ایي اهز ثب ای ثِ هٌظَر ثزطزف وزدى ًیبسّبی هشرعِتیَثز در سیستن درٍى ضیطِطَر ولی ّذف اصلی اس تَلیذ هیٌی

ّذف اس ایي هطبلعِ، ثزرسی اثزات . (Ritter et al., 2001)ّبی ثذری صَرت هی گیزداستفبدُ اس ًسجت ثبسسایی ثبال در ثزًبهِ

 .ّبی هختلف اًجبم هی گیزدتیَثز است، وِ ثب استفبدُ اسپبراهتزلذاى ثزٍی تَلیذ هیٌیصًَتیپ ٍ اًذاسُ گ

 هَاد ٍ رٍشْا

 هَاد گیبّی -

استفبدُ ضذُ در  Tps1 ،Tps3 ،528-TN  ٍ530TN، 10901-05ٍلی، الیي -ّفت ًوًَِ صًتیىی سیت سهیٌی آتالًتیه، تبئجَن

چِ در ضزایط گلخبًِ ای اس ثخص صًتیه ٍ ثبًه صى گیبّی هلی هَى ثزٍی تَلیذ غذُایي آسهبیص ثِ هٌظَر تعییي فبوتَرّبی هَرد آس

در ضزایط  C˚1±25در اتبق رضذ ثب دهبی ثبثت در  1ّبی صًتیىی ثصَرت ریش ًوًَِ عبری اسٍیزٍسایي ًوًَِ. ایزاى دریبفت ضذ

 . ای در ثبًه صى گیبّی هلی ایزاى ًگْذاری هی ضًَذدرٍى ضیطِ

 کشت بافت-

 24-41ّب ثِ هذت ثزای اطویٌبى اس عذم آلَدگی لَلِ. استفبدُ ضذ 2ّب ثزای آسهبیطبت اس تىٌیه وطت ثبفتهٌظَر اسدیبد گیبّچِ ثِ

ّب ثزای وطت آهبدُ گزدیذ ٍ اس سبعت در اتبله وطت لزار دادُ ضذ ٍ درصَرت اطویٌبى حبصل وزدى اس ستزٍى ثَدى هحیط، گیبّچِ

ّب هذت گیبّچِ. ْبیی ثزای وطت استفبدُ ضذ ٍ ّز ثزش حذالل دارای یه ثزي ثِ اضبفِ یه جَاًِ ثَدّبی جبًجی ٍ اًتوطت جَاًِ

 .  ثزسٌذ( 3ٍضعیت هٌبست ثزای اًتمبل) ثزگی  4-5رٍس در ایي ٍضعیت ًگْذاری ضذ تب ثِ هزحلِ  25-20

 اًتمبل گیبّچِ-

رٍس در  25-30ّب هذت گیبّچِ. ای هٌتمل ضذًذی ثِ ضزایط گلخبًِاّبی صًتیىی اس ضزایط درٍى ضیطِچِ ًوًَِثِ هٌظَر تَلیذ غذُ

:  2پزلیت ثِ ًسجت : ّب هحتَی پیت هبس خبن هَرد استفبدُ ثزای اًتمبل گیبّچِ. لزار دادُ ضذًذ( سیز پَضص پالستیىی)ایي ضزایط 

ّب را اس داخل گلذاى ثیزٍى آٍردُ ٍ گیبّچِثعذ اس ایي هذت . رٍس لزار دادُ ضذًذ 60ّب سیز پَضص پالستیىی هذت گیبّچِ. ثَد 1

ّب را اس لحبظ تعذاد، ٍسى ٍ ًسجت طَل چِغذُ. ّبی جذاگبًِ لزار هی دّینّبی تَلیذ ضذُ را جوع آٍری ًوَدُ ٍ در پالستیهچِغذُ

 .ثِ عزض آًْب در ّز گلذاى هَرد ارسیبثی لزار هی دّین
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 - viruse free plant

2
 - tissue culture 

 3-Transformation
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 تجشیِ آهبری -

تصبدفی ثِ صَرت فبوتَریل اًجبم گزدیذ ٍ ثب دٍ فبوتَر صًَتیپ ٍ اًذاسُ گلذاى ثب سِ تىزار اًجبم  ایي آسهبیص در لبلت طزح وبهال

 .اًجبم ضذ  MSTAT  ٍSPSSهحبسجبت آهبری ثب استفبدُ اس ًزم افشار. ضذ

 ًتايج ٍ بحث

بثل اًذاسُ گلذاى ٍ صًَتیپ ثزای تعذاد، ٍسى ٍ ًسجت طَل ثِ عزض ًتبیج ًطبى هی دّذ وِ اثزات اًذاسُ گلذاى، صًَتیپ ٍ اثزات هتم

همبیسِ هیبًگیي ًطبى هی دّذ وِ تعذاد غذُ چِ ّب  .اختالف هعٌی داری ٍجَد دارد% 1ّب ثب استفبدُ اس آسهَى داًىي در سطح چِغذُ

هی ثبضذ، وِ ایي ( لیتز 5/1سبًتی هتز عوك ٍ  5/12)ّبی وَچه ثیطتز اس گلذاى( لیتز  3سبًتی هتز عوك ٍ  15)در گلذاى ّبی ثشري 

چِ ووتزی در همبیسِ ثب هیشاى غذُ Tps-1  ٍTps-3ارلبم تتزاپلَئیذ هَرد آسهبیص (. 1جذٍل)ثزاثز هی ثبضذ  5/1افشایص در حذٍد 

ًذ، وِ ًطبى هی دّذ ای تَلیذ ًٌوَدچِّیچگًَِ غذُ TN  ٍ530-TN-528صًَتیپ ّبی دیپلَئیذ ٍحطی . دیگز ارلبم تَلیذ ًوَدًذ

ارلبم ٍحطی سیت سهیٌی تَاًبیی تَلیذ هیٌی تیَثز را ًذاضتِ، یب در صَرت ضزایط ثسیبر هطلَة ثب فزارٍاًی ثسیبر ون تَلیذ خَاّذ 

چِ دٍ ثزاثز ضذُ ثَد ٍلی تفبٍت چٌذاًی در هیشاى ٍسى آًْب هطبّذُ در رلن آتالًتیه ثب ٍجَد ایٌىِ تعذاد غذُ(. 2جذٍل. )ضذ

ثسیبر ( لیتز 3)ّبی ثشري ّب در گلذاىچِاًذ وِ رضذ ٍ تعذاد غذُگشارش دادُ 1991ثبًذرا ٍ ّوىبراى در سبل (. 3جذٍل) .دیذًگز

ّبی ثشري ّب در گلذاىچِّوچٌیي در آسهبیطبت هطبثِ ًطبى دادُ ضذ وِ تعذاد غذُ. هی ثبضذ( لیتز 5/1)ثیطتز اس گلذاى ّبی وَچىتز 

ایي ًتبیج . ّب ووتز اس دٍ ثزاثز افشایص یبفتچِهی ثبضٌذ، در حبلیىِ ٍسى ول غذُ( لیتز 2)ّبی هتَسط گلذاى دٍ ثزاثز( لیتز 1/3)

 .ّبی فَق هطبثْت داردًتبیج ثذست آهذُ اس آسهبیطبت ثب یبفتِ. تَسط ثاللی ٍ ّوىبراى ًیش هَرد تبییذ لزار گزفتٌذ

 

 

 

 

 

 گلدان بسرگ گلدان کوچک ارقام

 1b 2b آتالنتيک

1b 3/3 ولي-ائبوکت a 

3/2 الين 05-10908 a 6/2 ab 

Tps-1 3/1 ab 6/1 b 

Tps-3 3/1 ab 6/1 b 
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 .چههاي سيب زميني بر اساس تعداد غدهمقايسه ميانگين شنوتيپ -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 .چههاي سيب زميني بر اساس وزن کل غدهمقايسه ميانگين شنوتيپ -2جدول

 

 

 گلدان بسرگ گلدان کوچک ارقام

18/1 آتالنتيک b 28/1 bc 

ولي-تائبوک  63/1 a 4/1 ab 

الين 05-10908  68/1 a 35/1 ab 

Tps-1 77/1 a 15/1 c 

Tps-3 25/1 b 48/1 a 

 .چههاي سيب زميني بر اساس نسبت طول به عرض غدهمقايسه ميانگين شنوتيپ -3جدول 
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Effect of pot size and genotype on mini tuber production of potato 

 گلدان بسرگ گلدان کوچک ارقام

23/5 آتالنتيک a 85/5 a 

ولي-تائبوک  80/4 a 09/7 a 

الين 05-10908  28/3 ab 43/7 a 

Tps-1 43/2 b 46/2 b 

Tps-3 76/1 b 76/1 b 
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Abstract 

The potato (solanum tuberosum L.) is a vegetable crop of major efficient world-wide. The aim of 

this study was the effect of pot size and genotypes on minituber production; the experimental design 

was factorial basis on completely randomized design (CRD) with two factors and three replications, 

seven genotypes, two pot sizes. The virus-free plantlets were propagated through nodal cutting in 

MS medium and then were transferred to pots in greenhouse. Statistical analysis showed differences 

between pot size, genotypes, and genotype× pot size interaction. The results indicated that attending 

to number of mini tuber, total weight and length/ width ratio, large pots were better than small pots.  
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