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  (.Solanum tuberosum L) ينيزمبيس ييزازغدهيو ر ياديزازديم در رياثر مونوفسفات پتاس يبررس
  2ينيمع احمد ،1يزهراموحد

  ريدانشگاه مال يشاورزكده ك، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانش يتركار ، دياستاد  - 1
)Email: Zahra_movahedi_312@ yahoo.com(  

  ت مدرسيدانشگاه ترب يشاورزكده كاصالح نباتات،  دانش، گروه يتركار، ديدانش -2
  دهكيچ

شده و از جمله مهمترين ترين مواد غذايي محسوب ) يكي از با ارزش.Solanum tuberosum Lزميني (در مقياس جهاني، سيب
بعد از غالت است و  يغذاه مين گيمهمتر ينيزمبيسكند. اي از نيازهاي غذايي بشر را تأمين ميمحصوالتي است كه قسمت عمده
ق كشت ياه از طريد گيتول يسازنهيدر پژوهش حاضر به. روديا به شمار مين محصول عمدة دنيپس از گندم، برنج و ذرت چهارم

ا، ساواالن و مارفونا بررسي شده است. براي اين منظور اثر ي، با استفاده از سه رقم اگرينيزمبيدر گياه س ياگره يهازنمونهير
قرار  ي(شاهد)، مورد بررس MSه يشت پاكط يبرابر غلظت استاندارد آنها در مح 75/1و  5/1، 25/1 يهام با غلظتيمونوفسفات پتاس

ج نشان داد ينتا يلكرار انجام شد. بطوركت 10با  يامالً تصادفكل و در قالب طرح يتوركش فايآزما يكصورت ش بهين آزمايگرفت. ا
شه و اندازه يشه، طول ريش تعداد گره، طول ساقه، تعداد ريباعث افزا يداريبطور معنشت، كط يدر مح كن نميش غلظت ايه افزاك

  ار و مدت زمان الزم شده است.ك يرويدر ن ييجور و صرفهيثكش ميزان تيتاً منجر به افزايه نهاكسه با شاهد شده است يبرگ در مقا
  ميپتاس، مونوفسفات ياديزازدي، رينيزمبي: سيديلكلمات ك

  مقدمه:
شده و از جمله مهمترين ترين مواد غذايي محسوب ) يكي از با ارزش.Solanum tuberosum Lزميني (در مقياس جهاني، سيب

بعد از غالت است و  ياه مغذين گيمهمتر ينيزمبيسكند. اي از نيازهاي غذايي بشر را تأمين ميمحصوالتي است كه قسمت عمده
   ).2(رود يا به شمار مين محصول عمدة دنيرت چهارمپس از گندم، برنج و ذ

د ياه، امروزه تولين گيا ييباززا يل توان بااليباشد كه به دليشات كشت بافت مياهان الگو جهت انجام آزماياز گ يكي، ينيزمبيس
حاصل از  يهااهچهير گيثكرشد و ت يعوامل متعدد رد.يگيصورت م يعيار وسيدر سطح بس ينيزمبيس يهااهچهيگ ياشهيدرون ش

ربن و كدرات يشت، نوع و غلظت منبع هكط يب محكيتوان به تريه از جمله مكدهند ير قرار ميستم را تحت تاثيشت مرك
  ).1( ردكمورد استفاده اشاره  يهاهورمون

بات مونوفسفات كين ترياز ا يكياي گياه دارند. هشيششت نقش بسيار مهمي در روند باززايي درونكط يهمچنين عناصر پرمصرف مح
  است. ينيزمبيس ييزازغدهيو ر ياديزازدير يم بر روياثر مونوفسفات پتاس يق بررسين تحقيهدف از ا م است.يپتاس

  ها:مواد و روش
د، انه بيشترين سطح زير كشت را در ايران به خود اختصاص دادهكسه رقم تجاري شامل اگريا، مارفونا و ساواالن  ياين تحقيق رو

ق يستم از طريشت مركاهان حاصل از يور انجام شد و سپس گكستم ارقام مذيشت مركن پژوهش ابتدا يدر ا انجام شده است.
و  5/1، 25/1و  MSشت كط يه اين نمك در محيم از غلظت پاير شدند. سپس به منظور بررسي اثر مونوفسفات پتاسيثكت ياديزازدير

تور دوم رقم كو فا كتور اول نمكل (فايتوركصورت فابه استفاده گرديد. اين آزمايشMSكشت  طيه در محيبرابر غلظت مقدار پا 75/1
روز،  30شدند. بعد از  ينگهدار كنترل شدهها در اتاق رشدتكرار انجام شد كشت 10) در قالب طرح كامالً تصادفي و با ينيزمبيس

شدند. در مرحله  ياهچه بررسيتعداد برگ، اندازه برگ در هر گ شه،يشه، تعداد ريشامل متوسط طول ساقه، طول ر يصفات مختلف
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آنها در گلدان صورت گرفت.سپس تجزيه تحليل اين داده  ييزااهان نسبت به شرايط برون شيشه اي سازگار شده و سپس غدهيبعد، گ
  انجام شد. spssها با استفاده از نرم افزار

  ج وبحث:ينتا
شه در ين طول نو ساقه، طول ريانگيم، در هر سه صفت ميمختلف مونوفسفات پتاس يهاغلظت ي)، اثر اصل1ج (جدول يبر اساس نتا

شه ين طول ريانگيصفات م يرقم فقط برا ياثر اصل يدار بود، ولياهچه معنيدر هر گ ينيزمبيزغده سين وزن ريانگياهچه و ميهر گ
مار در رقم در دو صفت متوسط طول نو ساقه ين اثر متقابل تيهمچن دار بود.ياهچه معنيزغده در هر گين وزن ريانگياهچه و ميدر هر گ

اثرات  يدار بود، لذا براياهچه معنيزغده در هر گين وزن ريانگيصفت م يبرا يدار نبوده ولياهچه معنيشه در هر گين طول ريانگيو م
م: ي(غلظت منوفسفات پتاس 3مار ي)، ت2(جدول  جيدار انجام شد. بر اساس نتاين بر اساس حداقل اختالف معنيانگيسه مي، مقاياصل

ن طول يانگين ارتفاع نوساقه را داشتند. از نظر ميمتركمار شاهد ياهچه و تيساقه در هر گنون طول يشتري) بMSشت كط يبرابر مح 5/1
طول ن يانگيمن يشتري) بMSشت كط يبرابر مح 5/1و 25/1ب يم به ترتي(غلظت منوفسفات پتاس 3و  2 يمارهاياهچه، تيشه در هر گير
اهچه يزغده در هر گين وزن ريانگين در مورد مياهچه را داشتند. همچنيشه در هر گين طول ريانگين ميمتركمار شاهد يشه و تير

زغده در هر ين وزن ريمترك) MSشت كط يبرابر مح 5/1م ي(غلظت منوفسفات پتاس 3مار ين و تيشتريمار شاهد بي) ت2(جدول 
   .اختصاص داداهچه را به خود يگ

اند. اهچه را داشتنهيشه در هر گين طول ريانگيا و مارفونا بيشترين ميه ارقام اگركز نشان داد ي) ن3ارقام (جدول  نيانگيسه ميمقا
اثر متقابل رقم در  ين را رقم مارفونا به خود اختصاص داده اند. برايانگين ميمتركا و ين وزن غده را رقم اگريانگين ميشترين بيهمچن

برابر  25/1م ي(غلظت منوفسفات پتاس 2مار ين و تيشتريا بيمار شاهد در رقم اگري) ت4زغده (جدول ين وزن ريانگيز، در مورد ميمار، نيت
آزمون ناپارامتري كروسكال واليس  كاي اسكوئرن مقدار را داشتند. بر اساس آماره يمترك) در رقم مارفونا MSشت كط يغلظت مح

زغده ياهچه، تعداد گره و تعداد ريگ يهاصفات اندازه برگ يبرا يماريبات تكين تريب يداريمعن يها)، تفاوتها نشان داده نشدهداده(
با  يسات جفتيد. مقايمشاهده نگرد يداريچ تفاوت معنياهچه هيشه در هر گيدر صفت تعداد ر يد، ولياهچه مشاهده گرديدر هر گ

 3مار يا در تياهچه، رقم اگريگ يهاه در مورد صفت اندازه برگك) نشان داد ها نشان داده نشدهداده( يتنيومان  يآزمون ناپارامتر
ن يترنييمار شاهد پايبوده و هر سه رقم در ت يماريبات تكير تري) بهتر از ساMSشت كط يبرابر مح 5/1م ي(غلظت منوفسفات پتاس

) MSشت كط يبرابر مح 25/1م ي(غلظت منوفسفات پتاس 2مار ياهچه، رقم مارفونا در تيمقدار را داشتند. در مورد تعداد گره در هر گ
ن و يشترياهچه، رقم مارفونا بيزغده در هر گين تعداد ريانگين تعداد گره را داشتند. در مورد صفت ميمتركمار شاهد ين و در تيشتريب

  .داشتندن مقدار را يمتركا يرقم اگر
شتكط يم در محياثر مونوفسفات پتاس يم و رقم درآزمايش بررسينس اثرات مونوفسفات پتاسايه واريج تجزينتا -1جدول   

  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ
  ن مربعاتيانگيم

ن طول ساقه يانگيم
 )cmدر هر گياهچه (

ميانگين طول ريشه 
 )cmدر هر گياهچه (

ميانگين وزن غده در 
 )grهر گياهچه (

 98/40** 00/6** 21/30** 3 مونوفسفات پتاسيم

 ns93/0 **22/1 **08/405 2 رقم 

 ns08/1 ns21/0 **90/5 6رقم× مونوفسفات پتاسيم 

 63/1 21/0 59/0 108 خطا
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شتكط يم محياثر مونوفسفات پتاس يش بررسين در صفات مورد مطالعه در آزمايانگيسه ميمقا -2جدول   

طول ساقه در هر گياهچه   ماريت
)cm( 

در هر ميانگين طول ريشه 
 )cmگياهچه (

ميانگين وزن غده در هر 
 )grگياهچه (

 d 16/4  c 54/11  a  06/6  (شاهد) 1تيمار 

 b 17/5  a 38/9 b  87/7  2مار يت

04/8  3مار يت  a 05/5  a 84/8  c 

 c 68/4  b 77/9  b  41/7  4مار يت

شت شاهد    بوده كم در محيط يبرابر غلظت مونوفسفات پتاس 75/1و  5/1، 25/1م در آنها ي: به ترتيب غلظت مونوفسفات پتاس4و  3، 2 يتيمارها
  است.

  
  

تشكط يم محياثر مونوفسفات پتاس يبررسش ين صفات مورد مطالعه در ارقام مختلف در آزمايانگيسه ميمقا - 3جدول   

طول ساقه در هر   رقم
 )cmگياهچه (

ميانگين طول ريشه در 
 )cmهر گياهچه (

 ميانگين وزن غده در هر
 )grگياهچه (

 a 84/4  a 27/13  a  27/13  اياگر

a 89/4  96/6  مارفونا  a 96/6  c 

a 56/4  41/9  ساواالن  b 41/9  b 

  
شتكط يم محياثر مونوفسفات پتاس يزايي درآزمايش بررسجدول مقايسه ميانگين تيمار در رقم در مورد صفت ريزغده -4جدول   

  4ماريت  3ماريت  2مار يت  1مار يت  ماريرقم / ت
 a 31/13  b 5/12 bc 05/12 bc  61/14  اياگر

15/8  مارفونا  ef 06/6  h 58/6 gh 06/7 fgh 

 c 77/8  de 35/7 fg 68/9 d  86/11  ساواالن

  است.شت شاهد بوده كم در محيط يبرابر غلظت مونوفسفات پتاس 75/1و  5/1، 25/1م در آنها ي: به ترتيب غلظت مونوفسفات پتاس4و  3، 2 يتيمارها
  

  منابع:
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potato based on multilocus amplified fragment length polymorphism genotyping. PNAS, 102: 14694–99.  
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The effecfs of  KH2PO4 on micropropagation and tuberization in potato (Solanum tuberosum L.) 
 

Zahra Movahedi1, Ahmad Moieni2 
1-Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Malayer University. 

                    2-Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. 
(Email: Zahra_movahedi_312@yahoo.com) 

Abstract 
Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important vegetable crops in the world. In this study, 
optimization of plant regeneration from  nodal explants in three potato cultivars containing Agria, savalan 
and Marfona were investigated. The effects of different  concentrations (1, 1.25, 1.5 and 1.75 times as much 
of base medium) of KH2PO4 on plantlet growth was investigated. This experiment was performed according 
to a factorial experiment in a completely randomized design (RCD) layout. With increasing concentrations of 
KH2PO4, the root length, number of roots, shoot length, number of shoots and number of nodes per shoot 
have been improved significantly which leads to accelerate micropropagation and save labor and time. The 
increased number of roots in shoot  led to increased survival plants in acclimatization stage. 
Key words: KH2PO4, Micropropagation, Potato 
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