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 چکیذُ

هتأسفاًِ . ضَدهی بزداضت در کطَر سهیٌیسیب کطت سیز سطح ّکتار ّشار 170اس حذٍد  سهیٌیسیب تي هیلیَى چْار اس بیص سالیاًِ

ی کاّص بزا رٍشبْتزیي . دٌّذهی کاّص را هحصَل درصذ عولکزد 35الی  30حذٍد  بذر، پاییي کیفیت ٍ ّاآفات، بیواری ًظیز عَاهلی

سهیٌی بِ تَلیذ هیٌی تیَبز سیب .باضذهی بافت کطت تکٌَلَصی طزیق اس بیواری اس ٍ عاری سالن بذر تَلیذ عَاهل، ایي اس ًاضی خسارات

گیزی ٍ سپس ّای جَاى رقن آگزیا ًوًَِی تَلیذ هیٌی تیَبز اس ساقِتحقیق با ّذف کاّص ّشیٌِدر ایي . ستش کطت بافت پزّشیٌِ ارٍ

در هزحلِ القای تَلیذ هیٌی تیَبز، هَاد ارساى قیوت هثل ضکز هعوَلی جایگشیي ساکارس، ًطاستِ . اقذام بِ کطت هزیستن در هحیط هایع ضذ

 پایِ فاکتَریل در قالب طزح آسهایص بِ صَرت هطالعِایي . ي عٌاصز هاکزٍ ٍ هیکزٍ ضذًذجایگشی یٌذم جایگشیي آگار ٍ کَدّای ضیویایگ

درصذ  4/75ًتایج ًطاى داد کِ جایگشیٌی ضکز هعوَلی بِ جای ساکارس، ّشیٌِ هحیط کطت را تا . کاهالً تصادفی با سِ تکزار اجزا گزدیذ

جایگشیٌی کَدّای ضیویایی ًیش ّشیٌِ . درصذ کاّص دّذ 75/20ط کطت را تا جایگشیٌی ًطاستِ گٌذم تَاًست ّشیٌِ هحی. کاّص داد

 با تَجِ بِ ًتایج هطخص ضذ کِ جایگشیٌی هَاد ارساى قیوت در تَلیذ هیٌی تیَبز .درصذ کاّص داد 10هحیط کطت را تا حذٍد 

 .ضَدجَیی اقتصادی ًیش هیزفِّای تَلیذ باعث صضَد، بلکِ با کاّص ّشیٌِسهیٌی ًِ تٌْا باعث کاّص تَلیذ ًویسیب

 .سیب سهیٌی، کطت بافت، هٌابع ارساى قیوت، هیٌی تیَبز :کلیذی ٍاصگاى

 

 هقذهِ

عطح  ّنتبر هیلیَى 22 اس هتجبٍس ٍ هتذاٍل بَدُ جْبى مؾَرّبي امثز در تقزیببً (.Solanum tuberosum L) سهیٌیعیب مبر ٍ مؾت

هْن  اقالم اس ّنتبر در خؾل هبدُ تي 2/2هتَعط  تَلیذ بب ٍ ببؽذهی تي هیلیَى 287بز  ببلغ تَلیذي هیشاى بب هحصَل ایي مؾت سیز

ٍابغتگی  ٍ هزدم تغذیِ ٍ اقتصبد تَلیذ، در سهیٌیعیب اّویت بِ تَجِ بب(. 1382هجیذي، )رٍد هی ؽوبر بِ جْبى غذایی هحصَالت

جولِ  اس هحصَل، مِ تَلیذ در عبلن بذر اس اعتفبدُ اّویت چٌیيّو ی،ارٍپبی مؾَرّبي بِ الیت ٍ بذٍر عَپزالیت تْیِ ًظز اس مؾَر

ضزٍرت  سهیٌِ ایي در تحقیق ٍ بزرعی ببؽذ، اًجبمهی عطح ٍاحذ در سهیٌیعیب هحصَل ػولنزد افشایؼ در هؤثز ػَاهل هْوتزیي

رؽذ  بزاي یؽیویبیفیشینَ بْیٌِ ؽزایط تؼییي بیوبریشا، ػَاهل اس ػبري ّبيًوًَِریش تْیِ هٌبعب ؽزایط ببیغتی اعبط، ایي بز. دارد

تَلیذ  ٍ ؽیؾِ درٍى مؾت هیٌی تیَبز در ؽزایط تَلیذ خبك، بِ اًتقبل ٍ ریشاسدیبدي طزیق اس گیبّبى تَلیذ سهیٌی،عیب تنثیز ٍ بْیٌِ

 .تؼییي گزدد ايؽیؾِ درٍى گیبّبى ٍ ّبریشغذُ مؾت اس تیَبز هیٌی

ٍ  سهیٌیعیب صًتینی هٌببغ ًگْذاري تنثیز ٍ در ٍ عبسدهی فزاّن را گیبّبى اًبَُ ملًَی تنثیز اهنبى رٍػ، یل ػٌَاى بِ ببفت مؾت

 5000، حذٍد (CIP, 1993)سهیٌی عیب الوللیبیي تحقیقبت هزمش در. ؽذُ اعت گزفتِ بنبر ؽذُ مٌتزل ؽزایط در ايغذُ گیبّبى عبیز

 هَجببت ٍ گیزًذقزار هی اعتفبدُ هَرد ریشاسدیبدي ٍ تنثیز اصالحی، ّبيبزًبهِ در مِ ؽَدهی ًگْذاري ملَى بب ایي رٍػ
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اس  ٍ بیوبریشا ػَاهل بِ ّبًوًَِ آلَدگی اس ٍ ًوَدُ را فزاّن اًببرداري ٍ ايهشرػِ بزداؽت ٍ داؽت ٍ مبؽت ّبيّشیٌِ در یجَیصزفِ

عبلن  بزاي ببفت مؾت اس اعتفبدُ(. Espinoza et al., 1991)مٌذ هی جلَگیزي راحتیِ ب مؾَر دیگز بِ مؾَري اس بیوبري ػبهل اًتقبل

ّبي رٍػ ٍ گزفتِ قزار اعتفبدُ هَرد بیغتن قزى اٍاخز در تَلیذ هحصَل افشایؼ جْت آى تنثیز ٍ گیبُ تَلیذ ،گیبّی هَاد عبسي

 Naik et)گیزًذ هی زارق اعتفبدُ هَرد ٍ ؽذُ بْیٌِ بذٍر، مٌٌذُ ػزضِ ٍ تَلیذ ّبيؽزمت در گزدیذُ ٍ تذٍیي هٌبعبی ٍ ؽذُ اصالح

al., 1998 .)لذا بِ هٌظَر مبّؼ ّشیٌِ تَلیذ هیٌی تیَبز،  ،گزددهی تَلیذ عٌگیٌی ًغبتبً ّشیٌِ بب گلخبًِ در تیَبز هیٌی ایٌنِ بِ تَجِ بب

 .در ایي تحقیق بزخی هَاد ارساى قیوت در هحیط مؾت ببفت جبیگشیي هَاد گزاى قیوت ؽذًذ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

پظ اس . ّبي چَبی حبٍي هبعِ ؽغتِ ؽذُ، مؾت ؽذًذسهیٌی رقن آگزیب در جؼبِّبي بذري عیبابتذا غذُ ،م ایي آسهبیؼبزاي اًجب

MSگیزي ٍ عپظ جذاعبسي ٍ مؾت هزیغتن اًتْبیی در هحیط پبیِ ّبي جَاى اقذام بِ ًوًَِسًی ٍ رؽذ مبفی اس عبقِجَاًِ
1 

(Murashige and Skoog, 1962 )225 دهبيظزٍف پظ اس مؾت بِ اتبقل رؽذ بب . تؼبیِ ؽذُ در ارلي گزدیذ رٍي پل مبغذي 

 .گزاد هٌتقل ؽذًذدرجِ عبًتی

بِ جبي ػٌبصز ( است، فغفز ٍ پتبعین)اس ؽنز هؼوَلی بِ جبي عبمبرس، ًؾبعتِ گٌذم بِ جبي آگبر ٍ مَدّبي ؽیویبیی  ،در هزحلِ بؼذ

 .هبمزٍ ٍ هینزٍ اعتفبدُ ؽذ

 .ّب، در هزحلِ القبي تَلیذ هیٌی تیَبز، هحیط مؾت جذیذ جبیگشیي هحیط مؾت هزحلِ اعتقزار گزدیذرؽذ ٍ ٍامؾت ًوًَِ پظ اس

پبیِ فبمتَریل ٍ در قبلب طزح  آسهبیؼ در داًؾنذُ مؾبٍرسي داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جَیببر بِ صَرت 1390در عبل  ایي تحقیق

بزاي . بزرعی هیٌی تیَبزّب اس ًظز تؼذاد ٍ ٍسى، دُ ّفتِ پظ اس اػوبل تیوبرّب صَرت گزفت .زدیذمبهالً تصبدفی بب عِ تنزار اجزا گ

اعتفبدُ % 1اي داًني در عطح احتوبل ّب اس آسهَى چٌذ داهٌٍِ بزاي هقبیغِ هیبًگیي SASافشار ّبي آسهبیؼ اس ًزمتجشیِ آهبري دادُ

 .گزدیذ

 

 ًتایج ٍ بحث

داري بیي هحیط مؾت ؽبّذ ٍ اختالف هؼٌی ،ّب ًؾبى داد مِ اس ًظز تؼذاد ٍ ٍسى هیٌی تیَبزّبًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ٍ هقبیغِ هیبًگیي

ایي . ، بٌببزایي ؽنز هؼوَلی تَاًغت جبیگشیي هٌبعبی بزاي عبمبرس ببؽذ(1جذٍل )هحیط مؾت ّوزاُ بب ؽنز هؼوَلی ٍجَد ًذارد 

 .درصذ مبّؼ داد 4/75یتز هحیط مؾت را تب جبیگشیٌی، ّشیٌِ ّز ل

داري اس لحبظ تؼذاد ٍ ٍسى هیٌی تیَبزّب ٍجَد ّبي مؾت اختالف هؼٌیدر آسهبیؼ جبیگشیٌی ًؾبعتِ گٌذم هؾخص ؽذ بیي هحیط

هحیط مؾت را ایي جبیگشیٌی، ّشیٌِ ّز لیتز . ، بٌببزایي ًؾبعتِ گٌذم ّن تَاًغت جبیگشیٌی هٌبعب بزاي آگبر ببؽذ(2جذٍل )ًذارد 

 .درصذ مبّؼ داد 75/20تب 

داري اس لحبظ تؼذاد ٍ ٍسى هیٌی تیَبزّب ٍجَد بیي هحیط مؾت ؽبّذ ٍ هحیط مؾت ّوزاُ بب مَدّبي ؽیویبیی ًیش اختالف هؼٌی

 ایي. ، بٌببزایي مَدّبي ؽیویبیی ّن تَاًغتٌذ جبیگشیٌی هٌبعب بزاي ػٌبصز غذایی هبمزٍ ٍ هینزٍ ببؽٌذ(3جذٍل )ًذاؽت 

 .درصذ مبّؼ داد 8/9جبیگشیٌی، ّشیٌِ ّز لیتز هحیط مؾت را تب 

 

 
 .ّبي تٌظین مٌٌذُ رؽذ ٍ ػٌبصز غذایی هبمزٍ ٍ هینزٍهحیط مؾت ؽبهل عبمبرس، آگبر، َّرهَى 1
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Abstract 

More than four million tons of potatoes are harvested from about 170 thousand hectares of area 

under potato cultivation in the country, each year. Unfortunately,factors such as pests, diseases and 

low quality of the seed, reduce about 30 to 35 percent of the yield. Producing safe and disease-free 

seed via tissue culture technology, is the best method for reducing losses caused by these factors. 

Production of potato minituber using tissue culture method is an expensive procedure. With the aim 

of reducing the production costs, this investigation was carried out using potato cultivar Agria. In 

vitro stock plants originated from meristem-tip culture were used as explants in experiment. Low-

cost substitutes comprising ordinary sugar, wheat starch, and chemical fertilizers were used in midia 

of minituber induction stage instead of sucrose, agar and minerals, respectively. This study was 

done in the factorial experiment based on completely randomized design with three replications. 

Results showed that using ordinary sugar instead of sucrose, decreased the culture medium cost up 

to 75.4%. Wheat starch substitution could decrease the culture medium cost up to 20.75%. Also, 

chemical fertilizers substitution, decreased the culture medium cost up to about 10%. 
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