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 الملخص
 

هألسدجذيهمذبه ي  ذذيدكليذذيهدرردرديذ هدرأل ذي بهنفذت هذذتاهدراسد ذيهمذذبه وحدذسهراذا هألسدجذذيهد ن ذ يه
ردسكذذيهرديكي ذذرهر ذذا هحسكيذذألد ه ذذيههدهذذادهاس ذذيها ذذح يديهصنصذذيه صذذنيده ذذيهدرد ذذي  هادي رنذذ صذذن ي  ه

رد ذحوا  هدرنديحذذي هدرنيح ذيهرصذندهادي نذ ههد ذذاه.ه(هران كذي هترذعهجلذذتهانحذيبهدرنديحذي %4،ه3،ه2در ذكسرأله 
هرديذذ هدرأل ذذي ب.حق ذذيحهيهر مل حهذذيهراسد ذذيهحذذ صيسهنذذراهر ذذ هدرألسدجذذيهجلذذته اصذذرفهدرذذاسيني هحاذذ ه ذذسردهد

( هحسدذيه1:1ذذبهحسدذيه ينيذي هحسدذيهس ليذي هدح ذر  هحسدذيه ينييمحسدذيهس ليذيه  ي هررد حوامهرحنفيتهترعه دعه 
نفذت هه(.ه1:1:1(ههرهحسديه ينييهمهحسديهس ليذيهمهدح ذر  1:1( هحسديهس لييهمهدح ر  1:1 ينييهمهدح ر ه 

مذبه حر ذ هجذااهد رسدا ههدسكذينحذيئ هحفذراهدرصذنده  هذس هدره.دحص يمهدرق يجي هدر شردئييهدركي لذيهيسبدرح 
ك ذذيهه ذذيا.مذذبه حر ذذ هجذذااهدر قذذاه ههرادي نذذ هدسكذذيدين ذذيهحفذذراهدرصذذنفييهه  ذذم(هدرندذذي سحفذذياهرجذذي هر حر ذذ هد

حفرمذذذيهدير قيدذذذفههجذذذااهدر قا  ذذذياه،مذذذبه حر ذذذ هجذذذااهد رسدا هرجذذذي هه%2فرمذذذ ه  ي لذذذيهدر ذذذكسرألهدحسكيذذذألهح
مذ هدر  ي لذيهدر  ذحوامهرحذادوفهحفرحذ صيسهدرديرن ذديهرهدسحفياهدرندي   م(.همبه حر  ه كسرأله%ه3ر2درحسكيألديه
 هرجذي هر حر ذ هدسحفذياهدرندذي هد رسداهمذبهصذفحبه حر ذ هجذااه%ه3 عهحسكيألهدر ذكسرألههدسكي ميهيهدرصند

ك ذيههمذبه حر ذ هجذااهدر قذاهجلذتهدر ذياهدرذسئي .ه%ه3سكيذألهدر ذكسرأله ذعهحهادي نذ   م(هدين يهحفراهدرصذنده
رنحيئ هر راهمسراه  نرييهح راهرح صيسهنراهر  هدرألسدجيهجلته حر  ه اصذرفهدرذاسيني هدرنذيح ه ذيهد هس هد

ه16.91اتهدلذ ه جلذته حر ذ همذبهجذااهدرذاسيني هه.ألسدجيهنديحي هصندهادي نذ هحاذ ه ذسردهدرديذ هدرأل ذي ب
ه8.5 ي هدين ذذيهدلذذ ه انذذته حر ذذ همذذبهجذذااهدرذذاسينه ذذعهس ذذف هديذذ ه ذذر همذذبهدرر ذذ هدر كذذريه ذذيه نديحذذياسينه

ر ذيهنيايذيه وذسفهحفذراهدرر ذ هدر كذريه ذيهديذ ه ذر همقذ .ههيذي ينحسديههمبهدرر  هدر كريه يهه(اسيني نديحي
هره م نديحذذيه1..5دلذذ ههههمقذذاه رأليهدرذاسيني ه حر ذذ مقذ هيليذذههدرر ذذ هدر كذريه ذذيهدرديذذ ه ذذر ه ذعهدرس ذذفهمذذبه

مذبهدرر ذ هدر كذريهه(م نديحذي 8..15 ي هردير قيدفهدل ه انته حر  همذبهرأليهدرذاسين م نديحيهجلتهدرحردرب.ه2.
ردذييهدرر ذ هدر كذريه ذيهه ينيذيهحسديهمق ههرالهحر اهمسراه  نرييهدييهح صيسهدرر  هدر كريه يهيي ينحسديه يه
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ك ذذيه  هذذس هدرنحذذيئ ه يه ر ذذي هدرألسدجذذيهدر احريذذيهجلذذتهدرحسدذذيهدر ينيذذيه ذذيه يذذسهه.ديذذ ه ذذر هحسدذذيه ينيذذيه ذذع
 ني هدرد ي  .در نئمهد حواد هيهمبهانحيبهاسي

ه هدري ي. كسرأل ه صنيدهد ي   هألسدجيه ن  ي ه ويري هألسدجي هاسيني كلمات مفتاحي : 

 مقدمــ ال
 

رياحذفههدالمحصذياييدرغتدئيذيهر ايصذيفهدر ذذمهه اذاه(.Solanum tuberosum L هي اهدرد ذي  
ياحذفهدر سحدذيهد ررذته ذيهدري يهمبهردر سحديهدرسدد يه يهايثهد ذ ييهد اهد سألهردرق حهردرتس هدرشي ييهجير ييً.ه

(هدلغذ هدر  ذيايه2116 هدرألسدجذبردرحرصيذ هردا بهااصيئييهدإلادس هدر ي ذيهرحاصذي ههدييه ايصيفهدروضس،
ه ي.هياصذفهدر ذألدسجييه293648ذكحيسهردل هدإلنحيبهمبهدر يمهنف ههه21311دإل  يرييهدر ألسرجيهديرد ي  ه

ج ذسديهدرألسدجيذيه،ه وذيأليه،ر   يذيهسهدرد ذي  هإلكصذيسهدذتر ي  ه يهدرشسكيهدر ي ذيهدرده حقيري(هسجلتهدتر
 ذذيهدكلفذيها  يريذذيهه381،هاتهدلذذ ها  ذيربهدردذذترسهدر  ذحرسا هحيسداهدذترسهد  ذذي ه ذيهوذذيسبهدرذي ي ذذدايذثهيذحمه
هدرد ذذي  هدذذترسح ذذينبهدرذذي يه ذذيهجذذامهحذذرمسهره(.2116 دإلادس هدر ي ذيهرحاصذذي هدرألسدجذذبه،هرالساه.382.2
دك يي هح اهداحيي ي هدر ألدسجيي.هرجلتهدرذس مه ذيهميذيمهه-ه يهد  سدضهرويصيهدرفيسر ييدرويرييهه-در  ح ا ه

رألدس هدرألسدجذذيهردرذذسيهدي ذذحيسداهدذذترسهد  ذذي هرغصذذنيدهدر س ردذذي،هراكصيسذذذيهح يسيذذيهر ذذااه ذذيهدر رد ذذمهمذذبه
ألدسجيي.ه ذيهاي ذيهدر ذه%18ه-11 يذسه يهدرك يذي هدر نح ذيههحغ ذبهمقذ هه ذألدسجيي لردي هذيهرهاقرفه  ألرري،

رل رد ذمهدرحيريذي،هك ذيه نذههي  ذفهجلذتهحق يذعههدذترسرترعهيل  هدر ألدساهارتهد حوادمه أل ه يه اصذرفهدرذاسني هك
.ه  ذيهيذيايهارذتهأليذيا هكصيمذيهجذااهدرفيسر ذي همذبهروفذضهحكذيريدهدإلنحذيبرألييا هك يحهذيههدترسدراسني هدر  ا هك

ر صيديهارتهدر لي ي.هرينح هجنههحذاذرسهمذبهدرحقذيريهدراسني ه يه ر مهارتهآوس،هردنحقيفهدرفيسر ي ه يهدرق عهد
ه.(2116 در ي  بهرآوسري هرو يس هكديس همبهدرايصف

حوحلذذدهاتهه دردذذترسههدي ذذحوادمهحقنيذذيهألسدجذذيهد ن ذذ ييذذحمهانحذذيبهمذذبهدرذذارفهدر نح ذذيهردذذترسهدرد ذذي  ه
مقذذذاهه، ذذذألدساهد ن ذذذ يهرحقنيذذذيهدإلكصذذذيسهدي ذذذحوادم ذذذافهد ذذذح يدحهيههد صذذذنيدهرد نذذذرداهرد  نذذذي هدرنديحيذذذيهمذذذب

وذيسبهدر  ذمه يهد صنيدهحوحلدهمبهماسحهيهجلتها هيسه وحلدهوصيئصذهيهه(2114 رآوسري،ه Gopalتكس
ي حدذذسهندذي هدرد ذذي  ه ذيهد نذذرداهه،هريس ذذعهترذعهرحسدكيدهذذيهدررسدصيذي.دراذبهجنذاهألسدجحهذذيهحاذ ه ذذسرده  ينذي

 نذذتهدر ذذد يني همذذبههح يسيذذيهدذترسهدرد ذذي  هيريحقذذهانحذذيبمذذبهدر ذهليهدإلكصذذيسهدألسدجذذيهد ن ذذ يهرمذذاهدذا هح ديقهذذيه
مسرمذيًهدذييه صذنيدهدرد ذي  همذبهميدليحهذيههر ذعهترذعهمقذاهر ذاهدردذياصييه.(Ermishin 1664 هدرقسيهدر يضذب

رههHigginsه؛هStacey 1654رههHassey هرلحضذذذذذذذذذذذيجدهدروضذذذذذذذذذذذسيهمذذذذذذذذذذذبهدرألسدجذذذذذذذذذذذيهدرن ذذذذذذذذذذذي يي
Mathias 165.ه؛هMontiel رهLozoya 165.ه؛هKarpه(.1656رآوسري هه

مذذبهميدليذذيهن ذذي ههدوحنمذذيارذذته يه صذذنيدهدرد ذذي  ه  هذذس هه(ه1668 رآوذذسري هAhmedه شذذيس
ي ذاهدر ذكسرألهدر ضذيدهارذتهد ر ذي هدرغتدئيذيهمذبهألسدجذيهد ن ذ يه كذريهذذيمه ذيه كرنذي هحلذعههألسدجيهدر قا.
مذذبههرأليهدر ذذكسي ه ذ يذذيهاضذيم،همقذذاه رضذا هدر ايذذاه ذذيهدراسد ذ ذذي هألسدجذيهد  ذذألد هدرنديحيذذيهميهذيد ر ذي هرن
اضذيميه ن  ذي هجذيه ذ يذيههحقذف اضيميهدر كسيي همذبه ذألدساهد ن ذ يهال ذ ييهر يههدرد ي  ،ه ن  ي ألدساه

رههSowokinos همضذذذنهجذذذيهكرنهذذذيه صذذذاسهرلحغتيذذذيهدركسدرنيذذذيه،ن ذذذرهمذذذبهحاايذذذاهحشذذذكفهدر ذذذأل هدرندذذذيحبدر
Varns 1662ه؛هMillam رههDavidson 1663ه؛هWilsonه (.1664رآوسري هه

هد ررذذت ، ضذذيدهارذذتهديئذذيهدرألسدجذذيهدر وحدسيذذي ه حذذييهسئي ذذحييهرل ذذكسهدر(هZryd  1655اذذااه
 يه(هWright  1655رههOparkaكذفه ذيههتكذسك يههدر ايم يهجلتهدر هاهدرولري.د وسفه صاسهرل يميهرك

ارسهارذذته ذ يذذيهه(Seetohul  1668هه شذذيسه.درحسكيذذألهدر ذذيربهرل ذذكسرألهيأليذذاه ذذيهد  ذذ رألييهمذذبهديئذذيهدرن ذذر
،هدرر ذ هدرغذتدئببه ذ يحذههك صذاسهرلكسدرذيذاد همذبه  رأليهرلولييهارته ينمبهمبهح اياهدرضغ هدالر كسرألهد

رد ذ يهدروليذي،هر يه مضذفه حصذي هدر ذي هدرحن يمهدهسكدييه  ي يييهمبهدرر  هدرغتدئبايثهيشكفه عهدآل يسه 
(ه يههكفذي  ه1669  درفقذبرهه رضذحهألكذبك يههسدرذياسد همبهألسدجيهد ن  يهدرنديحييهذرهدر كسرأل، صاسهرلك

،هرجنذذاهاضذذذيميهمقذذ هر ذذألسراه جلذذذته ذذيهد ذذحوادمهدرفسكحذذرأل ذذحوادمهدر ذذكسرألهردرفسكحذذرألهدرد ذذ يهدرن ذذي هدد
 يهيحارفهارته لركرألهرمسكحرأل،همضنًهجيهارسهدر كسرألهدرهيمهمبهضذد ههيم نهه سي هرلر  هدرغتدئبدر كسرأله
ه Vinterhalter همقذاه شذيسكمهمذبه  ذافهدرنشذي هد نألي ذبيذحاايهاضيميهدر كسرألهرلر  هدرغذتدئبههد   رأليي.
ه نذهه  صذيفه ني ذبه ذادًهراسد ذيهر يفذيهدر ذكسرألهمذبهدرحغتيذيهارته يهندذي هدرد ذي  هي حدذس(ه.166رآوسري  

ه قيسنيه عه نرداهنديحييه وسف. يهدر كسرألهيحا فهحسكيألد هجيرييهمراهدر صيرييه
درن ذيمههجلذتاسد ذحه يهجلذتهحذ صيسد هدر ذكسرألهمذبهه(Moorby  1669رهه Khuriر ذاهدردياصذييه

مذذبهدرن ذذيمهد  ذذ رأليهدرألسدجذذيهدرن ذذي ييهمذذبهدرد ذذي  ه يهدر ذذكسرألهيحالذذفهارذذته ذذكسيي هر ذذ هد  ذذ رأليهر
يأليذاه ذيهدرضذغ هد  ذ رأليهمذبهره ايايذيرألسدجيهد ن  يهمبهدرد ي  ،هايثهيحالذفهدر ذكسرألهارذته ذكسيي ه
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ارسه نذههيقذرمهدذدر ذكسرألهمذبه ذألدساه ن ذ يهدرد ذي  هه ذ يذي(ه2114دييهدر ريذفهرآوذسريه ه.درر  هدرغتدئب
كيذألهدر يريذذيه نذههحولذذ هد،هر يهدرحسمهدرضذذغ هد  ذ رأليهمذبهدرر ذذ هدرغذتدئبرل يمذيهرحن ذيهبكديذسهك صذاسهسئي ذذ

ه.Microtubers )درذذاسني هدراميقذذيه  رحشذذ عهحكذذرييه ذذيررر ييهويصذذيهحأليذذاه ذذيهدرنشذذي هد نألي ذب ذسردهم
ضيميهحسهدر م هر سد31 يهك ييهدر كسرأله(هPruski  2111هه؛(ه1666آوسري  رهSheenه  هس هاسد ي 

ْمه ج ذ هن ذرد ه يذا ه ذعهه24درألسدجذيهدرن ذي ييهرلد ذي  هجنذاهاس ذيهاذسدس هحاضذييهدرألسرجذي هارتهر  ه
ألهارذذته ذسدمه هرحذذسه ذكسره31 يهد ذذحوادمه(ه2118رآوذسري  ه Dhitlaك ذذيهالاذ همذاس هجيريذيهإلجذذيا هدرحكذيصس.

 يهسمعهحسكيألهدر كسرألهمذبهدرر ذ ههنديحي هدرد ي  هدرنيح يه يهحلعهدرألسدجي.دسحفياهر ته جلته جهMSر  ه
 ذيهههاسني هدراميقذي هرحذسه افهارذتهحنشذي هحشذكفهدرذ ذسدمه41ارذتهه31 ذيههIn vitroدرغتدئبهرألسدجذيهدرد ذي  ه

ه.(1663رآوسريهLevyههدردسدجمهدر يندييه 
ح صيسهدر كسرألهجلتهدرحشكفهدرنديحبهمذبهدرألسدجذيهارته يهاسد يهه(1669رآوسري  ه Gaspar شيس

در اسر ذي،هريذيايهارذتهصذ رديهدرن ي ييه عهاضيميهدرهس رني هي كيه يهيوذفهدذيرحردأليهدرذادولبهرل ذيا هدرنديحيذيه
،هر يهحااياهدرارسهدرامي هرل كسيي هيح لبهحص ي يًهح سيدييًهمياسدًهجلتهاج ذي هنحذيئ هميدلذيهرلحف ذيسهحف يسهدرنحيئ 

ايهه(.166رآوذسري  ه Elmaataoulدذييهرهفهد ذحوادمهر ذ ه غذتيهوذيربه ذيه يهاضذيميهذس رنيذي. يهون
 ييبهاضيميهدرهس رني ،هك ذيهمبهد ح يديهدرحشكفهدرنديحبهحح صسهدشا هدنرجييهدر كسهدر ضيدهارتهر  هدرألسدجيه

 ذحههديرألسدجذيهمذبهاسد(ه2004 ر ذاهه ذيدس رهح حدسهدر ذكسيي ه ه ذيهك صذاسهرل يمذيهر كرنذي هذيكذفهدرندذي .
ه يهد ذح يديهدرحشذذكفهدرندذيحبهمذذبهذذتاهدرألسدجذيهححذذ صسهدشذا هدنرجيذذيهه Albizzia iulibrissinدر ودسيذيهرندذي ه

ه،ه  يهي  فهذتدهدر ي فهيردأليهمبه ذ يحههدرحردأليهدرهس رنب.در كسهدر ضيدهارتهدرر  هدرغتدئب
نحقذذي هدرن ذذلبهرلصذذندهدر  لذذربهمذذبهكصيذذسه ذذيهدردلذذاديهديالحنذذح هدذذترسهدرد ذذي  هتد هدر ذذرا هدر يريذذيه

ردر ضيجفيهجا ه سد هر ينيهاسني ه يرديه يهيكريه صاسذيهندي هردااهيدارهجليذيهدرذن  هدر  هذسيهدر س ذرب.ه
در ذنرد هه4-1ناذرهريش فهدسني  هدكصيسهدترسهدرد ي  هدركي فهجلتهصنثه سداف:هدالنحقذي هدرن ذيلبهري ذحغساه

نثهدر ذذنرد هدرناقذذي هصذذمهيحد هذذيهدنحذذيبهدردذذترسهدر  ح ذذا همذذبهدرذذصنثهد ررذذت هيليهذذيهدكصذذيسهدذذترسهد  ذذي همذذبهدرذذص
در ذذنرد هد ويذذس .هر ذذذمهجيذذربهذذذتدهدردسنذذي  هدرحقليذذايهإلنحذذيبهدذذترسه  ذذي هدرد ذذي  هذذذره  ذذافهدرحضذذيجده
در نوفضهرنديحذي هدرد ذي  هدر ألسرجذيهمذبهدراقذف ه  ذيهيذيايهارذتهدذ  هرجذامه سرنذيهدرن ذيم هرأليذيا ه وذي سه

حذذي هدذذي  سدضهدرفيسر ذذييهردرف سيذذيهردردكحيسيذذيه ذذعهأليذذيا هجذذااه ذذسد هدإلكصذذيسهردر ضذذيجفيهمذذبهاصذذيديهدرندي
هدراقرف.هايهوفضهجااهدر نرد هدرنأل يهرحكصيسهي كيه يهيحمه يهونفهانحيبه جذاداهكديذس ه ذيهراذاد هدإلكصذيس

ه.(Lommen 1668مبهديئي ه ا ييهرمبهمحس همصيس ه ه صفهدراسيني 
هنديحذي هد ذي  همذبهديئذي ه  ق ذي.ههاه ذيهدرحقنيذي هوذنفهدر قذراهدر يضذييهإلنحذيبرماهحمهح ريسهدر ايذ

 ره يهه  single node cuttingدإلكصذيسهدرذامي هرلد ذي  ههمذبهدر وحدذسه ذيهوذنفهد ذحوادمهدر قذاهدر فذسا هر
يه ذهرويريذي صدحهحقنييهشيئ يهمبهنشسهدترسه  ي ه صنيدهتد هصذفي هرسدصيذيه س ردذيهه   ألد هنديحييه وسف

رههGopalه؛ه1662ر وذذذذذذسري هDoddsحدذذذذذذيافهرافذذذذذذ هدر ذذذذذذيا هدررسدصيذذذذذذيه ديإلضذذذذذذيميهارذذذذذذتهد  ذذذذذذسدضه
Minocha 166.ه؛هNaikصذذفهدوحدذذيسهآريذذألدههال ذذي يه ذذعهحذذرمسهحقنيذذي هه(.1665رآوذذسري هه ELISAهتيدرذذه

در ذنرد هداميهجيريي هرماهألداهد حوادمهذتاهدرحقنييهمذبههدركشدهجيهدر  ددي هدر سضييهرويصيهدرفيسر ي هي كنه
ي  هردرحذذبهحذذمهح ديقهذذيهدن ذذي همذذبهكشذذدهرح سيذذدهد ويذذس هر ذذيهح صلذذهه ذذيه  ذذلربهميي ذذبهرلكشذذدهجذذيهدرفيسر ذذ

ه(.2116رآوسري هShojaeiميسر ي هدرد ي  ه 
درد ذي  هدر نح ذيهمذبهدر وحدذسهجذيا هح ذحوامهمذبهدذسد  ه نحذيبهدذترسه  ذي هPlantlets ايهنديحي ه

مذبهدرديذر هدرأل ي يذيهMinitubers مبهدر وحدسهردرذاسيني ههMicrotubersدرد ي  هإلنحيبهدراسني هدراميقيه
درحذبهدر قذا هدر فذسا هد ذحوادمه رهدراقرف.هايهدردسني  هدرسرحينبهإلكصذيسهدرنديحذي همذبهدر وحدذس هجلذته ذديفهدر صذيفه

رذذذتاهدرنديحذذي همذذبهرمذذ هالاذذ هي ذذسيه مل حهذذيهمذذبهدرديذذ هه ي كذذيه يهحر ذذههإلنحذذيبهنديحذذي ه  ذذتس همذذبهدر وحدذذس
رههStruikه؛هJones 1655نذي هدرد ذي  ه ينذي ه رهاسدرأل ي بهإلنحذيبهشذحن هحذألساهمذبهدراقذفهإلنحذيبهاس

Lommen 1666ه(.1668؛
نديحذي هنيح ذيه ذيهدإلكصذيسهدرذامي همذبهه مل ذ دراسيني هجديس هجيهاسني هد ذي  هصذغيس هحنذح ه ذيه

رهايريي هحاحذريهجلذته وذيري هر ذرداهمبه اردضهدرألسدجيه ه دكصيميهجيرييهمبهدردي هدرأل ي بهحألسار هدر وحدس
 Pre-basicري كيه يهحنح هدراسيني هجلته ادسهدر يمهرح حوامهإلنحيبهدترسه يهمدذفهد  ذي ههألسدجييه وحلفي.

seedsردذذترسهد  ذذي ههBasic seeds دألسدجحهذذيه ديشذذس همذذبهدراقذذفه هLommen 1666هه Ritterه
دترسهد  ي همإنههي كيهوفذضه ذسد هحكذسدسهدرألسدجذيه(.هردي حوادمهدراسيني همبهدسد  هانحيبه2111رآوسري 

مذبهنهييذيههدر  ذيد هدراقليي.هرذتدهسد يهيألياه ذيه سرنذيهانحذيبهدذترسهد  ذي  هرحا ذييهدرايرذيهدرصذاييهرلدذترسه
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؛هه1666 هLommenر  لذذهه حياذذيهرل ذذألدسجييه هر يضذذيهوفذذضهدر ذذا هدرنأل ذذيهإل ذذناهصذذندهح ذذيسيه ايذذا
LommenرههStruik ه.(1668ه

هMicro propagationدرذامي هد ذضهدر رد ذفهجلذتهدإلكصذيسحذ صيسهذتاهدراسد يهارذته  سمذيهحهاده
رلألسدجذذيهدرن ذذي يي،ههحهي ذذذمه صذذنيدهدرد ذذي  هدر نحشذذسهألسدجحهذذيه اليذذيًهكاسد ذذيه رريذذيهرحاايذذاه ذذافهد ذذح يد

ركذترعههد ذيحاذ هدراس ذيهد صذنيدههPlantletsهنديحذي إلنحذيبهدردر نئذمهحااياهحسكيألهدر ذكسرألهديإلضيميهارته
ه.دراسيني هحا ه سردهدردي هدرأل ي بهانحي ييهدرنديحي ه يد ضه ر ي هدرألسدجيهجلتهح صيسه

 
 مواد و رق البحا

 
ركليذذيهدرألسدجذذيههييحذذيد درردرديذذ هدرأل ذذي بههحدذذسهراذذا هألسدجذذيهد ن ذذ يمذذبه وهنفذذت هح ذذيسبهدرداذذثهه

هد ي  هدر نحشسهألسدجحهيهمبهدري يهذذبصنصيه صنيده يهدررهEliteدترسه  ي هسحديهه،هدي حوادمد ي  يهصن ي 
رألدس هدرألسدجذذيههايذذثهحذذمهدراصذذرفهجليهذذيه ذذيه  Picassoديكي ذذررههBarakaدسكذذيه هDiamantادي نذذ ه
د ذي  هرغصذنيدهدرك ذسه ذرسهدر ذكريهرذاسني هحذمههت ذيس.ه–درشسكيهدر ي يهإلنحيبهدذترسهدرد ذي  ههه-ردرسيه

جلذتهدرذاسني هر   ذ ه  سدمهذيهدر ق رجذيهمذبهشذ عههSproutsدرصنصيهحا هدراسد يهصمهدحس هدردسدجمهدرنيدحذيه
 سمذيهدرألسدجذيههمذبهدرديسدمييهدر نصهسهصمهجسض هر ي ه يسيهر ا هجشسهاميئ .هرحا ه سرده اك يهدرح قذيم

 هد ذذاهح قذذيمهLaminar air flow cabinetجلذذته نضذذا هدرألسدجذذيهتد هدإلن ذذييبهدر دقذذبهرلهذذرد هدر  قذذمه
 ذسفهح قذيمهدردذسدجمه ذ اييًهدغ سذذيهمذبه الذرفهكلرسيذاهدرألئدقيذعهه،ه%1.رفه اسدنهيه يهدرادوفهدكاذرفهايصذين

2HgCl80 ذعهاضذيميهم ذسد ه ذيه ذيا هنيشذس هحذرييهرألي ا مهر ذا هاميقذيهرداذا هه%1.1حسكيألهه-Tweenه
 ذسد هدفيصذفهو  ذيهو ذ هدر  قذمهدر ق ذسهد ذاذيه  ذل هدردذسدجمهدير ذي هردرسبهدر  ح سهرأليذيا هكفذي  هدرح قذيم ه

.هردي ذحوادمه شذس هر لقذ ه ذعهدرذسبه صنذي هدرغ ذفهرلذحول ه ذيهدقييذيهدر ذيا هدر  ق ذيهدرغ ليهرد وسفهاميئ هديي
 ذمهرألسجذ هه1-1.8  ق يي،ه أليل هدر ن قذيهدر غ  ذيهديرشذ عهمذبه دذ هدحذسيه  قذمهر هذأل هدردذسدجمهد ذرفه

 ي ذييهرلر ذ هدرذتيهياحذريهجلذتهدر كرنذي هد درد ذي  هايرييهجلتهر  هنشر هدسدجمهه رجييدشكفه نفساهمبه
MSه Murashige رهSkoog 1692؛هه.166 أليذذذذذذي هآ ذذذذذذيسه%..1ه  ذذذذذذكسرأله%2 ضذذذذذذيميًهدريهذذذذذذيه(ه
رجذار هه (2111 در ذي  ب ههNAAم رحسه ل ه1.8رهGA3م رحسه ل ه1.4ه (2111رهدر ي  ب هه1665ك كي 

ه رجيذيدضذ  هررهرجذي   ذفهركذفهه31د  ذافهصبهدرر ذ همذبه رجيذيهدرألسدجذيهه.8.5درادريهدرهياسر ينييهجناه
اميقذذيهه18ر ذذا هه2كغذذم ه ذذمه1.14رضذذغ ههºمه121د احرييحهذذيهمذذبه هذذيألهح قذذيمهديردوذذيسهحاذذ هاس ذذيهاذذسدس ه

ْمههراضذذي  ههه2±ه22 سمذذيهحاضذذييهجنذذاهاس ذذيهاذذسدس هنقلذذ هدرألسرجذذي هدرذذتهه.رغذذسضهح قذذيمهدرر ذذ هدرغذذتدئب
ههه يجي يرم.ه19ررك هرفحس هه1111ر دي هملرس ن هدشا ه

 Doubleدي ذحوادمهدوحدذيسهآريذألدهههاصذيديهميسر ذييدهجذيهر ذراه يه  يديعه  ذسيهدركشذه9-4د اه
Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISAه)

(هايثهد حوا  ه   يمه ضيا هرفيسر ي هدرد ي  ه  كصسه ذ يذيهه..16 هAdamsرههClarkدا به سيقيه
،ه Potato leaf roll virus(PLRV)،Potato virus A(PVA) ،Potato virus M(PVM)رذذب:ه

Potato virus S(PVS) ه،Potato virus X(PVX) ،Potato virus Y(PVY) ه يهانحذيبهدر سكذأله،
 سفهدرحق يعهركفهمساهنيح هجذيهكذفهدذسجمهجلذتهاذا همذبه ذسرده  ق ذيهاتههري ي هه–ديسرهه–درارربهرلد ي  ه

آ ذذذيسهرضذذذد  هدرادرذذذيهه%..1رهه ذذذكسرأله%3 ضذذذيميهاريهذذذيهه MSألسدجحهذذذيهمذذذبهر ذذذ هدإلكصذذذيسههردجيذذذاه
د ذحد ا هدرألسرجذي هدرحذبهالاقذيه.هدرفيسر ذي هد أل ه يهدرفساهرغسضهماذ ههرداحف ه 8.5درهياسر ينييهجناه

ر ذ ههنفذ ه  ذيديعهمذبه4-3فهكذه Subculture راجذيا هدرألسدجذيهدردقيذيه ج ذ هنحي ذيه ر دذيهر ذسفهحق ذيم
هي.مبهدرح يسبهدرناقدرنديحي هدرنيح يهكصيسهرد حوا  هدإل

م   هدرنديحي هدر  هذأل ه ذيدقيهرغصذنيدهدرصنصذيهدر اسر ذيهارذتهم ذعه سرده اك يهدرح قيمههرحا 
دحذسيه  ق ذي.هرألجذ هدرق ذعهه  دذيار يه شذس هر لقذ هد ذدره single node cuttingحاذريهدسج ذيهرداذاد

حكذريه ذيه فهر  هألسجبهصذلبهيه31جلتههرجي هاحريهكفرلرجي هدررداا هيم عهه8دردمعههرجي ه84هحديجيًهمب
 ه2صنصذيهحسدكيذألهتهجلذد ر ذي هرداحذر هه..8هذيذاسر ييهادرذيآ ذيسهرده%ه..1 هMSدر رداهد  ي ييهرلر ذ ه

حصذ يمهرنفذت هدرح سدذيهده هرنقل هدرألسرجي هدرته سميهدرحاضييهحا هنف هدر سردهدر ذيدقي. كسرأله%4 ه3
ردشذذح ل هجلذذتهه Randomized complete block design(RCBD)درق يجذي هدر شذذردئييهدركي لذذيه

  ذيديعه ذ فه حر ذ هجذااهدر قذاهردسحفذياهدر ذياهرجذااهه8-4د ذاهه كسسد هركفه  ي لذي.ه9ح عه  ي ن هدردمعه
هد رسداهركفهرجي .ه
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 ذمهمذبهدر ذرفه ذعهجذااه ذيه8 كصسه ذيههجنا يهدلغ هادي ن هديحي هدرصندد حوامهمبهذتاهدرح سديهن
 نهذذي هه ذذترسهحاذذ ه ذذي هانفيذذيهإلألدرذذيهدقييذذيهدرر ذذ دره   ذذل وذذت هره د يذذاهي ذذتسيهي   رجذذه كرنذذره د رسدا
يذرمهرلحق ذيي هد ذاذيهحكذريهدرنديحذي هه2-1 عهدرقليفه يه ي هدرانفييهمبهدرايضنيه يههدرنديحي همبهد رجييه رحسك

ه لذذي  ذمه 28 ذمهرج ذذ ه28درنديحذي هارذذته كيذي هدن ذذحيكييهدق ذسهه نقلذ ذيذأل هرلألسدجذيهمذذبهدرديذ هدرأل ذذي ب.ه
 هحسدذذذيه(1:1 هسدذذيه ينيذذي هحسدذذذيهس ليذذي هدح ذذر  هحسدذذذيه ينييمحسدذذيهس ليذذيح{ه وحلفذذذيهألسدجذذيه ر ذذي  ذذد يهد

دردمذذذذعهه}(1:1:1 دح ذذذذر محسدذذذذيهس ليذذذذيرحسدذذذذيه ينييمه(1:1 س ليذذذذيمدح ر ه هحسدذذذذي(1:1 ه ينيذذذذيمدح ر 
 در سكذبهير ذ يادهر ذتي هدرنديحذي  يذيم هه9-3ر ذا ههرغذسضهد مل ذيهدرنديحي هديردرربههايصلييهر  ي هكي  نديحي 

(20:20:20 NPK) MASTER هراذييه نذبه رحذس ههصذمه ذسفه سدمدذيهدرنديحذي م2-1 عه يياهدرذسيهد  ذافه 
 كذسسد هه8  ذي ن  هدردمذعهه.شذح ل هجلذتهردهنفت هدرح سديهدحصذ يمهدرق يجذي هدر شذردئييهدركي لذي .هدراسيني 

ردرن ذديهه صغسهاسينيررأليهههندي رأليهدراسيني   ندي  هجااهدراسيني هي ديين  ل هير يهه61ركفه  ي لي.هد اه
در قي ذيهمذبهح ذ هدر قيسنذيهدذييهدر حر ذ ي هدرا ذيدييهرلصذفي ه.ه ذم3 هتد هدرذرأليهد جلذته ذيهدر ئرييهرلاسيني

هTorrieره Steelدا ذبه ذذيه رسااههه1.18دي ذذحوادمه مذفهمذساه  نذذريهجنذاه  ذذحرفهداح ذيفهح ذيسبهدرداذثه
ه(.1651  

 
 النتائج والمناقش 

 
مضذنهجذيهحذ صيساهجلذتهدرضذغ هد  ذ رأليهه،رل يمذيهدًه صذاسلر  هدرغذتدئبه ضيدهردرهرألي اهدر كس

(ههر ذراه1يحضذحه ذيه ذارفه هدرغذتدئب.هرديرحيربهماس هدرن ذي هدر ذألسراهجلذتهد حصذي هدر غذتيي ه ذيهدرر ذ ه
 صذيابهرلأليذيا هدرحاسي يذيهمذبهحسكيذألههجااهد رسداهدر حكرنيهجلتهنديحي هدرد ي  هنق هحاسي به  نريهمبه

 مذفهمي ذيهحذمهدراصذرفهجليهذيه،هدين ذيه(رسمذيه رجذي ه6.53 جلذتهمي ذيه  م رحذسه21درحسكيذألههاق يثهادر كسرأله
ه.(رسميه رجي ه28.. م رحسه ه41حسكيألههجناهد حوادمهدر كسرأل

 

  تأثير الصنف وتركيز السكروز والتداخل بينهمضا علضى متوسض  عضدد األوراق المتكونض  علضى نبيتضات :(1جدول)
 .بعد خمس  أسابيع من الزراع  /وعام( )ورق ا  الب ا س الناتج  معملي

Table (1): Eeffect of the genotype, sucrose concentration and their 
interactions on the average number of leaves formed on in 
vitro potato plantlets (leaf/container) after five weeks of 
culture. 

 التركيب الوراثي
Genotype (G) 

 لترتركيز السكروز جم/
Sucrose concentration g/l (S) 

 المتوس 
Mean 

40 30 20 

هa 9.45هa 10.0هa 10.5ه*Baraka 7.75 bc  بركــــ 

هb 8.50هa 9.75هb 8.50هDiamant 7.25 cd دايمنت

هc 7.33هa 9.75هe 5.50هPicasso 6.75 d بيكاسو

ههa 9.83هb 8.17هMean 7.25 c المتوس 

 (.LSDحسب  ريق  أقل فرق معنوي ) %2المتوس ات المتبوع  بالحرف نفسه ال تختلف معنويا عند مستوى احتمال 
*Means followed by the same letters are not significantly different at P=0.05 based on 
LSD test. 
LSD 0.05 ( G ) = 0.529  ( S ) = 0.529 (G. S ) = 0.915    CV % 7.5 

ردرذتيهاقذ ههBarakaرمي يهيح ل هدح صيسهد صنيدهمقاه  هس هدرنحيئ هحفراه  نريهرلصندهدسكذيه
 مذذذفهجذذذااهد رسداههPicassoرسمذذذي رجي (،هدين ذذذيهاقذذذ هدرصذذذندهديكي ذذذرهه6.48 جلذذذتهمي ذذذيهر ذذذااهد رسداه 

هرسميه رجي (هراق هدرصندهادي ن همي يهر  هدييهذتييهدرصنفيي.ه33.. 
ر ذراهاوحنمذي ههصذنيدهرحسكيذألد هدر ذكسرألد درحادوفهدييهرنحيئ هدرحبهح ك هح صيسهك يه رضا هد
مذذيمه  نريذذي.هررذذمهيوحلذذده جلذذته م رحذذسه ذذعه يهصذذنده وحدذذسهه21رمذذاهاقذذ هدرحسكيذذألهه  نريذذيهدذذييهدر حر ذذ ي .

ه.رسميه رجي ه11.8جااهد رسداهح صيسذيهجلتهه مه هرحسهمبه31.هه21درحسكيألديه
راهنقذذ ه  نذذريهرحذذاسي بهمذذبهمذذيمهجذذااهد رسدا رجذذي هدأليذذيا هدرحسكيذذألهك ذذيه رضذذا هدرنحذذيئ هر ذذ

رسمذي رجي (هه88در  حوامه يهدر كسرألهرترعه عه  يعهد صنيدهدر وحدذس هراقذ هدرصذندهديكي ذره مذفهمي ذيه 
هرحس.\ مه31جناهد حوادمهدرحسكيأله
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السضضاق  المتكونضض  علضضى عقضضدتضضأثير الصضضنف وتركيضضز السضضكروز والتضضداخل بينهمضضا علضضى متوسضض  عضضدد ال :(5جضضدول)
 /وعام( بعد خمس  أسابيع من الزراع .عقدةالب ا س الناتج  معمليا  )  نبيتاتل ييسئالر

Table (2): The effect of the genotype, sucrose concentration and their interaction 
on the average number of nodes formed on the main stem of in vitro 
potato plantlets (leaf/container) after five weeks of culture. 

 التركيب الوراثي
Genotype (G) 

 تركيز السكروز جم/لتر
Sucrose concentration g/l (S) 

 المتوس 
Mean 

40 30 20 

هa 6.83هab 6.50هab 7.00ه*Baraka 7.00 ab  بركــــ 

هa 6.83هab 7.00هa 7.25هDiamant 6.25 b دايمنت

هb 5.58هa 7.25هc 4.75هPicasso 4.75 c بيكاسو

ههa 6.92هb 6.33هMean 6.00 b المتوس 

 (.LSDحسب  ريق  أقل فرق معنوي ) %2المتوس ات المتبوع  بالحرف نفسه ال تختلف معنويا عند مستوى احتمال *
*Means followed by the same letters are not significantly different at P=0.05 based on 
LSD test. 
LSD 0.05  (G) = 0.576 (S) = 0.576  (G .S ) = 0.997  CV % = 10.7 

ه

  نريذيًهردلذ ه حر ذ هجذااهدر قذاهجلذتهدر ذياهادي ن هردسكيهحفراهدرصنفييهه(2 رينا ه يهدر ارفه
تهدر ذذياهجقا   ذذياهمذذبهكذذنهدرصذذنفيي،همذذبهاذذييهدلذذ ه انذذته حر ذذ همذذبهجذذااهدر قذذاهدر حكرنذذيهجلذذه9.53درذذسئي ه
ههه،ديكي رجقا ه  ياهمبهدرصندهه8.85درسئي ه

يهجلذته حر ذ هدسحفذياهدر ذكسرألهدر  ذحوا ه(هر راهمذسراه  نريذيهدذييهحسدكيذأل3 يحضحه يه ارفه
،ه ذمه.4.9سحفذياهدر ذياهدرذسئي هدلذ ه مه رحسهد جلته حر ذ هاله31ره21،هايثهحفراهدرحسكيألديهدر ياهدرسئي 

ه م رحسه كسرأل.ه41 مهجناهدرحسكيألهه3.33سئي هردهدين يهدل ه انته حر  هالسحفياهدر يا
(ه يهدرصنفييهدسكيهرادي ن هرمهيوحلفيه  نرييًهمبهجااهدر قذاهدر حكرنذيهجلذته2  هس هنحيئ هدر ارفه 

جقا   يا(هرركنه يهحفرميه  ذيًهجلذتهدرصذندهديكي ذرهدرذتيه ج ذتهه9.53در ياهدرسئي بهايثهاققيهنف هدرقي يه 
هجقا   يا(.هه8.85 مفهمي يهرهتاهدرصفيه 

ه

 )سضضم(الرئيسضضي  تضضأثير الصضضنف وتركيضضز السضضكروز والتضضداخل بينهمضضا علضضى متوسضض  ارتفضضا  السضضاق :(3جضضدول)
 الب ا س الناتج  معمليا  بعد خمس  أسابيع من الزراع .  لنبيتات

Table (3): Effect of the genotype, sucrose concentration and their 
interactions on average main stem height (cm) formed on 
in vitro potato plantlets after five weeks of culture. 

 التركيب الوراثي
Genotype (G) 

 تركيز السكروز جم/لتر
Sucrose concentration g/l (S) 

 المتوس 
Mean 

 20 30 40ه

ه5.08aهb 4.75هa 6.75ه*Baraka 3.75 bcd  بركــــ 

ه4.25bهb 4.75هbc 4.50هDiamant 3.50 cd دايمنت

ه3.33cهbc 4.50هd 2.75هPicasso 2.75 d بيكاسو

هه4.87aهMean 3.33b 4.67a المتوس 

 (.LSDحسب  ريق  أقل فرق معنوي ) %2المتوس ات المتبوع  بالحرف نفسه ال تختلف معنويا عند مستوى احتمال *
*Means followed by the same letters are not significantly different at P=0.05 based on 
LSD test. 
LSD 0.05 ( G ) = 0.592 ( S ) = 0.592 ( G . S ) = 1.026  CV % 16.7 

 م رحذسهه21  يهمي يهيو هح صيسهدرحسكيألد هدر وحدس ه يهدر كسرألهمقاه رضا هدرنحذيئ ه يهدرحسكيذأله
،هه9.33يذيًهمذبهح صيسذذيهجلذتهذذتاهدرصذفيهراققذيه م رحذسه  نره41،هه31ماهحفراه  نرييًهجلتهدرحسكيألييهد جلذبه

هجقا   ياهجلتهدرحردرب.هه9.11
رديرن ديهرح صيسهدرحادوفهدييهدر ي لييهدر اسر يي،همقاه رضا ه قيسنذيهدر حر ذ ي ه يه مذفهجذااه ذيه

ه8..4،هه8..4 م رحذسه ه41،هه31در قاهدر حكرنيهجلتهدر ياهدرسئي ذبهاققهذيهدرصذندهديكي ذرهدر  ي ذفهدحسكيذأله
ها   يا(هدين يهحفرم ه  يعهدر  ي ن هدرحادولييه  نرييًهجلتهذيحييهدر  ي لحيي.جق

حديينذ هد صذنيده  نريذذيًهمذبهح صيسدحهذيهجلذذته حر ذ هدسحفذياهدر ذذياهدرذسئي هايذثهدلذذ ه جلذتهدسحفذذياه
 ذمهمذبهه3.33،هدين ذيهدلذ ه انذته حر ذ همذبهدسحفذياهدر ذياهدرذسئي هدسكذي ذمهمذبهدرصذندهه8.15رل ياهدرسئي ه

ك ذذيه شذذيس هنحذذيئ هدر قيسنذذيهدذذييهه، ذذم(ه4.28دين ذذيهاقذذ هدرصذذندهادي نحقي ذذيهر ذذ هدينه ذذيه هديكي ذذردرصذذنده
همذبهح صيسذ ذيهجلذتهاسحفذياهه31،هه21سكيأله حر  ي هح صيسهحسكيألد هدر كسرألهارتهدرح ًً َ  م رحسهرمهيوحلفيه  نريي

 م رحذسهدرذتيهاقذ ه مذفهه41 مهجلتهدرحردرب،هرركنه يهحفرميه  نرييًهجلذتهدرحسكيذألهد جلذتهه.4.9،هه.4.5در ياه
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سكيذألهك يهحشيسهنحيئ هدر ارفهنف ههارتهر راهمذسراه  نريذيهرحذ صيسهدرحذادوفهدذييهحه م(ه3.33مي يهرهتاهدرصفيه 
 مهمذبهنديحذي هدرصذندهه8..9هباهدرسئي ايثهدل ه جلته حر  هالسحفياهدر ي،هدر كسرألهرد صنيدهدر  حوا ي

 مهمذبهنديحذي هه8..2هب حر  هدسحفياهدر ياهدرسئي مي يهر مه رحسه،هدين يهدل ه انتهه31رحسكيألهدر كسرألههدسكي
ه مه هرحس.ه41،ه31جناهدرحسكيألديهديكي ردرصنده

جلذذتهدرحسكيذذألد هحفذراهه م رحذذس21 يهحسكيذذألهدر ذكسرألهدصذذفيهجي ذيهيحضذحه ذذيهنحذيئ هذذذتاهدراسد ذيه
 جلذذته حر ذذ هر ذذااهد رسداهردر قذذاهردسحفذذياهدر ذذياههبهحذذ صيساهجلذذتهدرصذذفي هدر وحدذذس هايذذثه ج ذذتد جلذذتهمذذ
هseetohulره(ه1655 ه Wrightره Oparka هكذذفه ذذيهاريذذهه ذذعه ذذيهحرصذذفذذذتاهدرنحذذيئ هرححفذذ هدرسئي ذذي،ه

شكفه ذعه،هر يهدر كسرألهيدرن رهييهمبهر    رأل هدر يرييه يهدر كسرألهيألياه يهد رذره يهدرحسكيألد(ه1668 
 حصي هدر ي ه يهمدذفهونيذيهدرندذي ه  ذيهمذاهيذيايهارذتهمبهحن يمهده  ي ييي سكدييههدرر  هدرألسجبدآل يسهمبه

در يريذيه ذيهدر ذكسرألههيقلفه يهن رذيهحا ه سردهدرحسدكيألض دهد حصي هدرنديحي هرل ي هردر نيصسهدرغتدئييهم
يههنحيئ هذتاهدرح سديهايثهر اه نذههكل ذيهألداه شيس هارهرذتدهيحف ه عه يه.ه(1668 ه(Seetohulهمبهديئيهدرن ر

،هجلذتهداهردر قذاهردسحفذياهدر ذياهدرذسئي د رسهحسكيألهدر كسرألهمبهديئذيهدرن ذره افهارذتهنقذ همذبه حر ذ هجذاا
در ذذكسرألهمذذبهه ذذرهحاذذ ه  ذذحريي ه وحلفذذيه ذذيهحسدكيذذألدرذذس مه ذذيه يهد صذذنيدهدوحلفذذ همذذبه ذذافهد ذذح يدحهيهرلن

ًههحيئ هحح يد ذتاهدرن،هألسجبهرلنديحي درهدرر   (ه2118رآوذسري ه ه Dhitlaههارتهااه يه عه يهحرصذفهاريذهه يضي
 رحذسه ذيها ذضه ل مه1.3مه ذكسرأله رحذسهره ذ31 عههMSرذبه يهد حوادمهديئيه(ه2118رآوسري ه هHakره

ه.نديحي  نح  ه جلتهدسحفياهرألييا هدركحليهدر ضرييهدركلييهرله(Gibbrelic acid) GA3هدر دسريع
،هايذثهر  يذعهد صذنيدهحاذ هدراسد ذيهر راهاسحدي هدييهدرصذفي هدر وحدذس  هارتهك يه شيس هدرنحيئ

 يهألييا ه حر  هجااهد رسداه ا هارتهألييا همذبه حر ذ هجذااهدر قذاهدر حكرنذيهر حر ذ هدسحفذياهدر ذياهدرسئي ذيه
 قذذاهمذذبهاذذييه يهدنوفذذيضه حر ذذ هجذذااهد رسداه ا هارذذتهنقذذ ه حر ذذ هجذذااهدرههدسكذذيهرادي نذذ .مذذبهدرصذذنفييه

،هرماهحس عهحلعهدر نميهارته يهألييا ه حر  هجذااهد رسداهدر  يذأل ه ا هدسحفياهدر ياهدرسئي يهرلصندهديكي رر
ارتهأليذيا هحكذريهد جضذي هدرنديحي همبهدرح صيفهدرضرئبهرحرميسهك ييهدرغتد هدرنألمهرلن ره  يه افههكفي  ارتهسمعه
هرغصنيدهحا هدراسد ي.ه،هرماهحس عهحلعهدال ح يديهارتهدرحسكيبهدررسدصبهدرنديحيي

ايهانحذذيبهدرذذاسيني ه ذذيهنديحذذي هدإلكصذذيسهدرذذامي هياقذذ ه  ذذافهحضذذيجده ذذسيعهمذذبهدذذسد  هانحذذيبهدذذترسه
رههImmaد  ي  هك يهيوفضهجااهد  يذيفهدر  لذربهألسدجحهذيهمذبهدراقذرفهرلاصذرفهجلذتهدرك يذيهدر  لردذيه 

Mingo – Costelرهه2119 هLommen 1668ي ه ذيهألسدجذيهدرنديحذي ه(.هري كذيهدراصذرفهجلذتهدرذاسين
 – MingoرههImmaدكصيمذذيهجيريذذيهمذذبه اذذردضهدرألسدجذذيهد ذذاهد مل ذذيهردي ذذحوادمه ذذرداهألسدجيذذيه وحلفذذيهه 

Costelه(.2119 ه
ه
 
 
 
 
 

تأثير نو  وس  الزراع  على متوس  محصول الدرينات النضاتج مضن زراعض  نبيتضات صضنف دايمنضت  :(5جدول)
 تحت ظروف البيت الزجاجي.

Table (4): Effect of planting bed type on Average Number and Height of 
minitubers of Diamant cultivar plantlets under greenhouse 
condition. 

 الصفــــ 
Character 

 نو  وس  الزراع 
Type of planting bed 

L.S.D. 
0.05 

1* 2 3 4 5 6 7 

 متوس  عدد الدرينات
Mean No. of  minitubers. 

5.80 e** 12.60 b 11.00 c 9.20 d 13.20 b 19.60 a 5.80 e 1.299 

 متوس  وزن الدرينات)جم(
Mean weigh of 

microtubers(g) 

18.75 d 31.20 c 87.00 a 28.80 c 24.15 cd 72.00 b 26.50 c 7.256 

 متوس  وزن الدرين  )جم(
Mean of  minituber 

weigh(g) 

3.23 cd 2.48 e 7.91 a 3.13 d 1.83 f 3.67 c 4.57 b 0.540 
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 متوس  وزن أصغر درين )جم(
Mean of the smallest 

minitber weigh(g) 

1.82 b 0.55 d 0.80 cd 0.32 d 0.53 d 1.40 bc 8.15 a 0.755 

 جم3> للدرينات  %
% of minitubers < 3g 

96.80 a 71.60 b 62.20 d 75.00 b 73.60 b 74.40 b 98.00 a 3.634 

( تربض  رمليض +بيت 6( ترب   ينيض +بيت مضوس, )2( ترب   يني +ترب  رملي , )5( بيت موس, )3( ترب  رملي , )5( ترب   يني , )1*)
 ( ترب   يني +ترب  رملي +بيت موس.7موس و )

ل فضرق معنضوي حسب  ريقض  أقض %2المتوس ات المتبوع  بالحرف نفسه ضمن الصف الواحد ال تختلف معنويا عند مستوى احتمال  **
(LSD.) 

*(1) clay soil, (2) sandy soil, (3) peat moss, (4) clay+sandy soil, (5) clay soil+peat moss, (6) 
sandy soil+peat moss and (7) clay + sandy soil+peat moss. 
**Means within each raw followed by the same letters are not significantly different at 
P=0.05 based on LSD test. 

ه
مذبهح صيسذذيههدرألسدجذيهدذييه نذرداه ر ذي ه(هر ذراهمذسراه  نريذيه4 ذارفه حشيسهدرنحذيئ هدر رضذايهد

 يهألسدجيهنديحذي هصذندهادي نذ ههكفه يهجااهررأليهدراسيني هر حر  هرأليهدراسينيهررأليه صغسهاسينيهجلت
اسينذهه(همذبهدرر ذ هدر كذريهه16.91درذاسيني ه هاتهدلذ ه جلذته حر ذ همذبهجذااهحا ه سردهدرديذ هدرأل ذي ب ه

اسينيه(همذبهدرر ذ هدر كذريه ذيهه8.5مهدي ه ر ه(هدين يهدل ه انته حر  همبهجااهدراسيني ه هييس ل ي هحسديه
حسدذيهمهديذ ه ذر (هيليذههدرر ذ ه هحسدذيهس ليذيمهحسدذيه ينيذيهمق (هركترعهمبهدرر  هدر كريه يه هحسديه ينيي 

 ذسدم(ه1..5 هاسينذي.هرديرن ذديهر حر ذ هرأليهدرذاسيني ههدلذ ه جلذته حر ذ ه6.2  ه(هد حرحسديهس لييمهه ينيي
 م ندذي  ه2.(هد حر ذ هرأليهحسدذيهس ليذيدرر  هدر كريه يه ديذ ه ذر همقذ (هيليذههدرر ذ ه ديذ ه ذر همهمبه

مقذذ ههرالههحسدذذيه ينيذي ذيههر ذ هدر كذذري ذسدم(همذذبهدر8..15ردير قيدذفهدلذذ ه انذته حر ذذ همذبهرأليهدرذذاسيني ه ه
مهديذ هحسدذيه ينيذيه يه همق ههردييهدرر  هدر كريهحسديه ينييمسراه  نرييهدييهح صيسهدرر  هدر كريه يههحر ا

ه ر (.
 م(همبهدرر ذ هدر كذريه ذيه ديذ هه61..ك يهحشيسهدرنحيئ ه يضيًه يه جلته حر  هررأليهدراسينيهدل ه 

مذبهاذييههيه حسدذيهس ليذيهمقذ ( م(همبهدرر  هدر كريه ه2.45 ر همق (هك يهدل ه انته حر  هررأليهدراسينيه 
 هر ذيهوذنفهدرنحذيئ هحسدذيهس ليذي(ه ذم(همذبهدرر ذ هدر كذريه ذيه ديذ ه ذر مه.3.9دل ه حر  هرأليهدراسينذيه 

 ذم(همذبهدرر ذ هدر كذريه ذيه حسدذيه ينيذيهمهحسدذيهس ليذيهمهه5.18ينا ه يه جلته حر  ه صغسهاسينيهدل ه 
 ذم(همذبهدرر ذ هدر كذريه ذيه حسدذيه ينيذيهمهه1.32يه دي ه ر (هدير قيدفهدل ه انته حر  ه صغسهرأليهاسينذ

حسديهس ليي(هررمهحوحلده  نرييًهجيهدرر  هدر كريه يه حسديه ينييمدي ه ر هردرر  هدر كريه ذيهديذ ه ذر ه
همق هردرر  هدر كريه يهحسديهس لييهمق ه(.

ه
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ه
( تربض  1لزراعض  التاليض : )محصول الدرينات الناتج من زراعض  نبيضات الصضنف دايمنضت فضي أوسضا  ا :شكل )أ(

( تربضض   ينيضض +بيت 2( تربضض   يني +تربضض  رمليضض , )5( بيضضت مضضوس, )3( تربضض  رمليضض , )5 ينيضض , )
( تربضض   يني +تربضض  رمليضض +بيت مضضوس, تحضضت ظضضروف 7( تربضض  رمليضض +بيت مضضوس و )6مضضوس, )

 البيت الزجاجي.
ه

جيذيهحذبهحأليذاهجذيهرأليه  ذييههمذبهنر حر  هجااهررأليهدراسيني هردرن ديهدر ئرييههرلاسيني هدرهييصسهه
 مقذذاهر ذذادهكذذفه ذذيهدر نذذح ههردذذترسه ذذيهمدذذفهد  ذذي هردذذترسهد  ذذي ههيس ذذبهميهذذيهايصذذفهدرذذاسيني هدرحذذب

Willemien رLommen يحذ وسهه ذم(3 مذفه ذيههه– ذمه1.16 ه كدذسه ذيهدرذاسيني هدرصذغيس ه ي(ه1664 ه
لذبهر   رجهذيهدروضذسيهردر ذتسيهيكذريه حذانيي هانديحهيهجناهدرألسدجيهك يه يه يقينهيهحكريهض يفي هردررأليهدرك

مبهاييهيحني به ساييهرأليهدر   راهدروضسيهدر يربهرديرحذيربهدر اصذرفه ذعهرأليهدرذاسيني هدر  ذحوا يهمذبه
 ه ه ن ذسهدرشذكفه  (دراسيني هدركديذس ه ذادهحكذريهجلذتها ذيبهجذااهدرذاسيني هدرنيح ذيهركذفهنديحذيك يه يهدرألسدجي.ه

 ذمهريكذذريهدر ذذااهدرنذيح هركذذفهنديحذيهرميذذسد.هري كذذيه3 رألديهدرذذاسيني هالهيقذفهجذذيههرذترعهيفضذذفهدر نذح هه يهحكذذري
ياق هس ديهدر نح هذرهولي هدردي ه ذر همهي كيه يهدر ارفهدر يد ه يه ن بهر  هألسجبههنحيئ هدال حنحيبه ي
رأليهاتهدلذذ ه حر ذذ هجذذااهررأليهدرذذاسيني هر حر ذذ هرأليهدراسينذذيهردرن ذذديهدر ئريذذيهرذذه  درشذذكفه (هحسدذذيهس ليذذي

هجلتهدرحردرب.ه%464. م ه.369 م ه2.اسيني هه16.9 مه:ه3دراسيني هد كدسه يه
 ينيذذيه يذذسهه(ه يه ر ذذي هدرألسدجذذيهدر احريذذيهجلذذتهحسدذذي4ي كذذيهدال ذذحنحيبه ذذيه ذذيهدر ذذارفه ذذذتدهر

 ينيذيهدنح ذ ه مذفه حر ذ هر ذااهررأليههه يهدر وذيري هدر احريذيهجلذتهحسدذيهايثنحيبهاسيني هدرد ي  هإلهي نئ 
ه(.2115رآوسري  هVanaeiيني هدرنيح يهرلنديحي هرححردم هذتدهدرنحي يه عه يهر ااهدراس

 

 المراجع
 

رألدس هدرألسدجذيهه.2115كحذيبهدإلاصذي هدرألسدجذبهر ذيمهه.(2116 .هدإلادس هدر ي يهرحاصي هردرحرصي هدرألسدجب
ه.29ردرسي،هدر  هرسييهدري نيي، :

رحذ صيسهد ذضهدر  ذي ن همذبه Y يايذيهرفيذسر هدرد ي ذيحشذوي هدر ذنريهدر ه.(2111 .هدر ذي  ب،ه ا ذاه ذ يا
هصفاي.111 ي  يهدغادا،هدر سدا:هكلييهدرألسدجي،ه  سرايهاكحرسدا،هحصدي هيهمبهدر ألدساهدرن ي ييه.

(.هحذذ صيسهدر ذذيحركينيييهرمحذذس ه2116در ذذي  ب ه ا ذذاه ذذ يا ه ذذهه كذذساهدر ذذسيلهرا ذذيهجدذذاهدر دذذيسهدرذذاد ب.ه 
اميقيهويرييه يهدرفيسر ي هرلصندهديكي ذرهدألسدجذيهد ن ذ ي هدر  لذيههدإلضي  هجلتهانحيبهاسني هد ي  
ه.36-29 :ه-(هدر ااهدرصينب24در صسييهرل لرمهدرح ديقييهدر  لاه 

اسد ذيهحذ صيسههد ذضهدر رد ذفهمذبه(.هه2114.ه ،ه   ريهودحبهرهدا ذاهجدذاهدرقذياسدر ريف،هويرا،هوليفه ر   سي
د ن ذذ ي.ه  لذذيه ي  ذذيه اسد ذيه(هدي ذذحوادمهحقينذذي هألسدجذذيه حكذرييهدرذذاسيني هدراميقذذيهمذذبهدرد ي ذذيهصذذنده

ه.251ه-ه298:ه هدر ااهدرصينب،هه21در  لاهها ش هرل لرمهدرألسدجيي،
ح صيسهنرجييهدر كسهدغييبهدرهس رني همبهحن يمهدرحشذكفهدرندذيحبه ودسيذيًهروألجذي ه تسيذيهه.(2116 .هداسه، يدس

-در ذذااهد رف-(21در  لذذا –رل لذذرمهدرألسدجيذذيه  لذذيه ي  ذذيها شذذ ه.هAlbizzia iulibrissin ذذيهندذذي ه
ه.143-186 :
حقنيذذي هألسدجذذيهد ن ذذ يهدرنديحيذذيهدرحقنيذذيهدرايريذذيهمذذبهدرندي . در د ذذيهه.(1669 .هرمذذرأليهدرفقذذبهاألكذذب،ه ي ذذ

هد ررت(،هدر  د يهدرح يسييهدراايصي،هدرقيذس ،ه  هرسييه صسهدر سديي.
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سدجيهد ن  يه.هس يريهاكحرسدا.هكلييهدرألسدجي،ه ي  يهالذبه.هانحيبهدتدسهد ي يهدحقنييهأله.(.166 .هأليي،ه  يس 
ه.ه24ه–ه23 ه

حذ صيسه  ذحريي ه وحلفذذيه ذيه ن  ذي هدرن ذرهدرنديحيذيهجلذذتهدرحشذكفهدرندذيحبهرلد ي ذيهمذذبه.ه(1665 ه.ك كذي،همي  ذي
  ي  يهالب،ه رسيي.ههكلييهدر لرم،هدرألسدجيهدرن ي ييه،س يريه ي  حيس،هم مهجلمهدرندي ،
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ABSTRACT 

 
This study was carried out in the laboratory of Tissue Culture Unit 

and Greenhouse of Agriculture  Collage at the University of Sana'a, and the 
objective of this research is to study the influence  of genotype  and sucrose 
concentration on potatoes plantlets production for three potato cultivars  
commonly cultivated in Yemen, Diamant, Baraka and Picasso The Used 
Source Concentrations Was 2, 3 and 4%. The plantlets of Diamant cultivar 
were used after hardening  and acclimatization of study the effect of the 
planting bed types on minitubers formation under greenhouse conditions. 
Experiments were carried out  using Randomized Complete Blocks Design 
(RCBD). The results showed superiority Baraka cultivar in the average 
number of leaves/container and the average plant height (cm), while Baraka 
and Diamant showed superiority in the average number of nodes/stem. Also  
the treatment of sucrose concentration of 2% achieved high level in the 
average number of leaves/container, the number of nodes/stem, on the other 
hand the sucrose concentrations 2 and 3% in the average plant height (cm). 
About interaction Baraka treatment with concentration sucrose 3% gave the 
highest average number of leaves/container and the average plant height 
(cm), while Diamant  cultivar surpassed with concentration sucrose 3% in the 
average number of nodes on the main stem. There were significant 
differences belong to the effect of planting bed type on the minitubers 
average yield resulting from Diamant cultivar in vitro derived plantlets, 
planting under glasshouse conditions. The results showed superiority the 
planting bed of peat moss+sandy clay in number of minitubers (19.6 
minitubers/plantlet), while the lowest average in minitubers number was 5.8 
minitubers/plantlet for the planting bed of the clay soil only, as well in the 
planting bed of clay soil+sandy soil+peat moss, followed by planting bed of 
clay soil+sandy soil with an average 9.2 minituber/plantlet. On the other 
hand, superiority the planting bed of peat moss only, followed by the planting 
bed of peat moss+ sandy soil in the average of total weight of the minitubers, 
which amounted to 87.0 g / plantlet and 72 g / plantlet, respectively. In 
contrast the lowest average in minitubers weight 18.75 g / plantlet in the 
planting bed of the clay soil only and there are no significant differences 
between the impact of the planting bed of clay soil and the planting bed of 
the clay soil+peat moss. The results also showed that the planting beds 
containing clay soil is not appropriate to use in production potato minitubers 
because any planting bed containing clay soil produced the lowest averages 
for each of the number and weight of  minitubers. 
Keywords: Sucrose, Genotype, Potato (Solanum tuberosum L.), Tissue 

culture, Planting beds, Minitubers, Yemen. 
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