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  چکيده
  

با نام عمومي سوسن پرويي، سوسن شيلي و يا سوسن ) Alstroemeria cv. Fuego(ا يآلسترومر

 ير ميزوم تکثيم ري تقسقيا بوده و به طور معمول از طريده دني شاخه برين گلهاي از مهمتريکيبرزيلي  

 شود که خود باعث گسترش ي حاصل مياه در زمان طوالني گين روش تعداد محدوديشود، با ا

ه کشت ي بر پايشه اياد درون شي ازديل امروزه روشهاين دلي گردد، به همي ميروسي ويهايماريب

زوم به طول ي ريينتها و اي جانبين پژوهش جوانه هايدر ا.  باشديزوم در حال گسترش مي ريستمهايمر

mm ط کشت ي محي بر روييگو پس از گندزداي از رقم ف٤‐٦MS٧تر ساکارز، ي گرم در ل٣٠ ي حاو 

 هفته واکشت ٣دند و به فواصل هر ي کشت گردNAA و BAP مختلف يتر آگار و غلظتهايگرم در ل

شه و طول يه، تعداد رزوم، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساريتعداد ر: صفات رويشي مختلف مانند. شدند

ن تعداد يشتريب.  کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودنديجوانه ها.  شدنديريشه اندازه گير

 حاصل NAAتر ي گرم در ليلي م٢/٠ و BAPتر ي گرم در ليلي م٥/١ يط کشت حاويشاخساره از مح

 ارتفاع ييت انتهايل کاهش اثر غالبي بدلBAPش غلظت يج نشان داد که با افزاين نتايهمچن. شد

 يه ضروري اوليزوم هاي جهت رشد شاخساره و رNAAافته و کاربرد مقدار کم يشاخساره ها کاهش 

 باشد، يافته مهمتر از تعداد شاخساره مير يزوم تکثيا تعداد رياد آلسترومري که در ازدياز آنجائ.  باشديم

 يه مي توصNAAتر ي گرم در ليلي م٢/٠و BAP تر ي گرم در ليلي م٥/٠ يط کشت حاويجه محيدر نت

ط ين شرايا.  گردديزنمونه مي در هر ر٦٢/٢شه ها ي و ر١٠/٤زوم هاين تعداد ريانگيط مين محيدر ا. گردد

  .ديگو گزارش گرديا رقم في ازدياد آلسترومريمار براين تي بهتريهورمون

  
  .BAP،  NAAزوم، ي سوسن پرويي، گل شاخه بريده، ر:يدي کليواژه ها

  
  مه مقد

زوم دار و با ي تک لپه، چند ساله، رياهيا گيآلسترومر
اين جنس ). ١٩(  باشدي مختلف ميها به رنگييگلها
- ميي متعدديدهايبريو ه  كولتيوار۱۵۰  گونه،۵۰ داراي
 .Alstroemeria cvامروزه اکثر هيبريدها از جمله . باشد

Fuego و ) با رشد زمستانه( از تالقي بين گونه هاي شيلي
به منظور غلبه بر خواب ) با رشد تابستانه(ونه هاي برزيلي گ

اي كه در تمام طول سال داراي گل باشند فصلي به گونه
شاخه هاي هوايي آلسترومريا در بسياري از . اندحاصل شده

ها اغلب گونه.  متر مي رسد٥/١هاي تجاري به بيش از گونه
يرزميني  شاخساره جديد از اندامهاي ز٨٠هر ساله بيش از 

 گل ١٠كنند كه به يك گل آذين چتري با بيش از توليد مي
 درجه بر روي ١٨٠ها در آلسترومريا، دمبرگ .شودختم مي
 تحتاني پهنك برگ های  به طوريکه بخش،پيچندها ميساقه

 E-mail: alikhaleghi_re@yahoo.com  ۰۹۱۸‐ ۳۶۷۳۷۴۷: تلفن  عليرضا خالقي:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۴۰

ا ي آلسترومري تجاريد هايبريه. رو به باال قرار مي گيرند
گلخانه ها کشت ده در ي شاخه بريد گلهاي تولي براعمدتاً

 شاخه ين گلهايا در بيدر حال حاضر آلسترومر). ٢( شوديم
 د باشي مي جهانين گلها در بازارهاي از مهمتريکيده يبر
د يک محصول جديا به عنوان يز آلسترومريران ني در ا.)۱۳(

ش ين گل رو به افزايداران اير کشت و خريبوده که سطح ز
 اندام ٤٦٣٢٠، ١٣٨٤که در شش ماهه اول سال ياست بطور

ران يال وارد ايارد ريلي م٣مت حدود يبه ق) زومير(ر يتکث
اهان ي گل و گيستگاه مليانه ايگزارش سال( ده استيگرد
م ي توسط تقسيشياه بطور روين گي ا).١٣٨٤ران ي اينتيز
 ين روش تعداد محدودياما با ا ).٩( شودير ميزوم تکثير
و باعث گسترش ) ١١( ديآي بدست مياه در زمان طوالنيگ
ن نواقص ي رفع ايبرا). ٢٠(  شودي ميروسي وي هايماريب

ه ي بر پايشه ايهاي ازدياد درون شدر حال حاضر روش
 دا کرده استيزوم توسعه پي ريستم هايکشت جوانه و مر

گزارش کردند که بکار بردن ) ۱۹۸۷ (ين و مانتيل). ٧(
ت به دمگل، زنمونه نسبيزوم به عنوان ري ريي انتهايجوانه ها

. ار مناسب تر استي بسيشي رويهان و ساقهيقطعات گل آذ
 جهت بدست يزيت آميز بطور موفقيهاي جنسي ناز رويان

 هاي رويان زا با عملكرد باال استفاده شده استآوردن لينه
ن روش يا، ايگوت بودن آلسترومريل هتروزياما بدل) ٢٠ ،١٠(

). ١٢( وجود بکار برد ميوارهاير کولتي تکثي توان برايرا نم
گزارش نمودند که جهت ) ١٩٨٨(ک و همکارانش يريپ

ن ي موثرترBAها،  نينيتوکين سايزوم در بي رييزاانشعاب
شه ياد درون شيز در ازدي نييشه زاي ريبرا. باشديهورمون م

 ٢با يساکارز و تقر% ٤‐٣ يط کشت حاويک محي يا
 ارانش و همکيريچ). ١٦( باشدي موثر مNAAکرومول يم
)  و بدون برشي، عموديافق(، اثر نوع برش ريزوم )٢٠٠٠(

 قرار دادند و گزارش نمودند يمورد بررس ر رايدر نسبت تکث
ن يا .باشد مؤثرتر ميي نسبت به برش افقيكه برش عمود

 انتهايي ريزوم جهت يهاستمي از مر٢٠٠٢ن در سال يمحقق
 و همکارانش مارتا. ندزدايي آلسترومريا استفاده نمودويروس

 برگ، قطعات ساقه و قطعات گل يها، ريزنمونه)٢٠٠٦(
 آنها دريافتند كه تنها ؛آذين نابالغ را مورد بررسي قرار دادند

ايي مستقيم توليد ز قطعات گل آذين نابالغ از طريق اندام
   .كنندشاخساره مي

زوم ي رييزا، انشعابياشهي درون شييزاشهي رياما در ط
ر را ين روش تکثي ا،ييشه زاين مرحله ريابرادهد بنيرخ نم
 که هر يرين روش تکثيبنابرا). ١١( نه ساخته استيپر هز
زوم همزمان انجام ي ريي و انشعاب زاييشه زايند ريدو فرا
اين . اهچه را کاهش دهديد گي تولينه هاي تواند هزيشود م

ط کشت جهت ين محي بهتريي منظور شناساتحقيق به
ند ي که هر دو فرايان گل به گونهي اياهشياد درون شيازد
ط انجام شود، در يک محيزوم در ي رييزا و انشعابييزاشهير

  . ران در محالت انجام گرفتي اينتياهان زي گل و گيمرکز مل
 

   مواد و روش ها
 يزومهايق، رين تحقي انجام اي برا:ياهيه مواد گيته

هر محالت  شي از گلخانه ها(Fuego) گويا رقم فيآلسترومر
  . مورد استفاده قرار گرفتندياهيه و بعنوان مواد گيته

زومها ي، ري سطحييجهت گند زدا :زومهاي رييگندزدا
 سانتي متري ١٠را پس از شستشوي سطحي به قطعات 

 درصد ٧٠ه در الکل ي ثان٣٠مدت ه تقسيم گرديدند و ابتدا ب
 ثانيه درون آب مقطر فرو برده ٥و سپس به مدت حدود 

 يقه به ظروف محتوي دق٢٠ و در پايان به مدت شدند
سپس . دندي درصد منتقل گرد٢م يت سديپوکلريمحلول ه

ل شستشو داده ينار سه مرتبه با آب مقطر استرير الميدر ز
در اين مرحله قطعات ريزوم آماده جهت برش دادن . شدند

جوانه هاي جانبي و انتهايي جهت كشت در لوله هاي 
  .شت پرآوري مي باشندآزمايش حاوي محيط ك

نار و با استفاده از ير الميدر ز :ز نمونهيه و کشت ريته
 يلي م٤‐٦ به اندازه يي و انتهاي جانبي جوانه ها،نوکوالريب

 يهازوم برش داده شدند و در لولهي رير بخش هايمتر از سا
. دنديط کشت، کشت گرديتر محي ليلي م١٥ يش حاويآزما

 درجه ٢٤ ي با دماها درون اتاقک رشدسپس کشت
 يکي ساعت تار٨ و يي ساعت روشنا١٦ود يگراد و فتوپريسانت

   .قرار داده شدند
به منظور يافتن بهترين تركيب و  :ط کشت پرآورييمح

 درصد ساکارز، ٣حاوي  MSط کشت يغلظت هورموني از مح
) ١جدول( مختلف يمار هورموني ت١٠تر آگار و ي گرم در ل٧

 ي محلول روpHط کشت، يه محيهپس از ت. دياستفاده گرد
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 ١٢١ يد و با استفاده از اتوکالو در دمايم گردي تنظ٨/٥
  .ل شدنديقه استري دق٢٠گراد به مدت يدرجه سانت

  

   رشديهام کنندهي مختلف تنظيهابي  ترک‐۱جدول 
  رتيگرم در ليليبرحسب م

T10T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1   

٠  ٠ ٥/٠ ٥/٠  ١  ١ ٥/١ ٥/١ ٥/٢ ٥/٢  BAP
٠ ٢/٠  ٠ ٢/٠  ٠ ٢/٠  ٠ ٢/٠  ٠ ٢/٠  NAA 

  

 مرتبه به فواصل ٤ کشت شده ينمونه ها :نحوه واکشت
 در فواصل يادداشت برداري هفته واکشت شدند و ٣هر 

در پايان هر واكشت مشخصات رويشي . منظم انجام گرفت
شامل تعداد جوانه، تعداد شاخساره، طول شاخساره، تعداد 

ادداشت ي و يريگزوم اندازهياد رشه و تعديشه، طول رير
  . شدنديبردار

 هفته ١٢ بعد از گذشت : و انتقال به گلخانهيسازگار
) ٦شكل( سانتيمتر ٥/٣ها با ميانگين طول شاخساره اهچهيگ

.  منتقل شدند٢:١ت و پرليت به نسبت ي پي حاويبه گلدانها
 ي، گلدانها درون سبدهاي از تنش رطوبتيريبه منظور جلوگ

 بار در روز ٢کي قرار داده شدند و يپوشش پالستداراي 
 پوشش ي بر روياز هفته دوم سوراخها.  انجام شديپاش مه

جاد کرده و از هفته سوم پوشش روي ي سبدها ايکيپالست
 يت پس از طيگياهچه ها کم کم کنار زده شده و در نها

  . به گلخانه منتقل شدنديمراحل سازگار
ش ين آزمايا :ي آمارليه و تحلي و تجزيشيطرح آزما
 ٤ تکرار و ٣ با يل در قالب طرح کامال تصادفيبصورت فاکتور

 داده ها يل آماريه و تحليتجز. نمونه در هر تکرار انجام شد
سه يصورت گرفت و مقا SAS و SPSSتوسط نرم افزار 

  .ن ها به روش دانکن انجام شديانگيم
  

  ج و بحثينتا
 سطوح ول، و جداش نمودارهاي سهولت در نمايبرا
  : گردديارائه م ري زيبا عالئم اختصار NAA و BAP مختلف

، ٠به ترتيب معادل  B5 و B1 ،B2 ،B3 ،B4 : شاملBAPسطوح ـ 
   ميلي گرم در ليتر٥/٢، و ٥/١، ١، ٥/٠
 ميلي ٢/٠ و ٠ به ترتيب برابر N2 و N1 : شاملNAAسطوح ـ 

  گرم در ليتر

د که حدود ج حاصل از مشاهدات انجام شده نشان داينتا
زوم، ي ريجانبو  يي انتهايک هفته پس از کشت جوانه هاي

 يو در پ) ١شکل(جوانه ها ابتدا شروع به متورم شدن نموده 
 از ين برخيل به شاخساره شده و همچنيها تبدآن جوانه

 يهاستميد مريزوم، تولي ريها جوانهيستمي مريبافتها
شوند ي مينب جايهال به جوانهيد نموده که تبدي جديمحور

و همزمان با رشد شاخساره حدوداًَََ از هفته ) ٣و٢شکل(
 شاخساره شروع ينيي پايهاشه ها از بخشيچهارم به بعد ر
زومها ي، ريشي روين اندامهايب). ٣شکل( به رشد نمودند

همانطور که در . ل شدندي تشکيشي روير بافتهايرتر از سايد
 ها از هفته زومي ريايموردي شود، پري مشاهده م٤شکل 

ج بدست يبراساس نتا. ششم به بعد شروع به رشد نمودند
اهچه يک گي بدست آوردن يآمده کل مدت زمان الزم برا

  .دي هفته به طول انجام١٢کامل حدود 
 تعداد جوانه و ي برروNAA و BAPاثر سطوح مختلف 

  شاخساره 
نشان داد که اثر ) ٢جدول(انس داده ها يه واريج تجزينتا

ن دو ين اثر متقابل اي و همچنBAP ،NAAتلف سطوح مخ
د شده ي تعداد جوانه تولي برروياهيم کننده رشد گيتنظ
 و BAPکه اثر سطوح مختلف يدر حال.  باشدي دار نميمعن

NAA١و % ٥ تعداد شاخساره بترتيب در سطح ي بررو %
سه يج حاصل از جدول مقايبا توجه به نتا.  باشديدار ميمعن
ط ين تعداد شاخساره در محيشتريب) ٣لجدو(ها نيانگيم

د يبا تول) BAP) B4تر ي گرم در ليلي م٥/١ يکشت حاو
. زنمونه بدست آمدي شاخساره از هر ر٢٥/٢ن يانگيم

 ١٢/٢ن يانگيبا م) NAA) N2 ي حاويطهايهمچنين مح
با ) NAA) N1 فاقد يط هاي و محaشاخساره در گروه 

  ).١نمودار( فتند قرار گرb شاخساره در گروه ٥/١ن يانگيم
  

b

a

0

0.5

1

1.5

2

2.5

تعداد شاخساره

0 0.2

 غلظت NAA(ميلی گرم در ليتر)

 حاصل از کشت ه روي تعداد شاخسارNAA  اثر ‐۱ نمودار
  جوانه ريزوم آلسترومريا رقم فيگو
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  رشد شاخساره از جوانه کشت شده در هفته پنجم) ٢       شروع به رشد جوانه انتهايي کشت شده پس از هفته دوم تورم و) ١
   تشکيل و رشد پريموردياي ريزوم) ٤        شده  هاي جانبي و ريشه در ريز نمونه کشتتشکيل جوانه) ٣
 گياهچه هاي منتقل شده به گلدان پس از سازگاري به محيط بيرون) ٦       ريزوم ها و ريشه هاي رشد يافته قبل از انتقال گياهچه به گلدان) ٥

  
   شدهيري صفات مختلف اندازه گيو رNAA و BAPانس اثر سطوح مختلف يه واري تجز‐٢جدول 

  ن مربعاتيانگيم
 نيانگيم

 زوميتعداد ر
 نيانگيم
  (cm) شهيطول ر

 نيانگيم
 شهيتعداد ر

 نيانگيم
 (cm) طول شاخه

 نيانگيم
 تعداد شاخه

  نيانگيم
  تعداد جوانه

df  راتييمنابع تغ 

٤٣٤/٠ ** **٠٩٣/٠ ٤٤٤/٠ ns ١٩٣/٠ ** ٠٩/٠ ns ٠٢٣/٠ ns ٤ BAP 
**٣٣٥/٠ ٢٨١/٠  ns ٣٥٢/٠ * ١٦٧/٠ ** ٧٨٣/٠ ** ٠٠٨/٠  ns ١ NAA 

٠٣١/٠ ns ٠١٣/٠ ns ٠٦/٠ ns ٠٨٧/٠ ** ١٠٤/٠ ns ٠٢٦/٠ ns ٤ BAP*NAA 
٠٢٩/٠  ١٠١/٠  ٠٧/٠  ٠١٦/٠  ٠٩/٠  ٠٣٥/٠  شي آزمايخطا ٧٠ 
٨/٢٦ ١٤  ٠٩/٢٤  ٣٣/٩  ٢٤/٢٠  ٦/١٧  CV%  

  مارهاي دار بودن اثر تير معنيغ: ns   درصد٥ا در سطح مارهي دار بودن اثر تيمعن: *   درصد١مارها در سطح ي دار بودن اثر تيمعن: **

6 5

4 3 

2 1
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   شدهيري بر صفات اندازه گBAPن اثر سطوح مختلف يانگيسه مي مقا‐٣ جدول
 BAPغلظت 

(mg/l) 
  تعداد
  جوانه

  تعداد شاخساره
 ارتفاع شاخساره

 ) سانتيمتر(
  تعداد

  شهير
  شهير طول

 )سانتيمتر(
  تعداد

  زومير
١٨/١ ٠ a ٣١/١ c ٦١/٥ a ٧٥/٢ a ٦٣/٣ a ٥٦/٠ c 
٩٣/٠  ٥/٠ a ٥٦/١ bc ٦٩/٣ b ٦٢/١ ab ٩/٣ a ٣٧/٣ a 
١٨/١  ١ a ٨٧/١ abc ٧٧/٢ c ١b ٢a ٩٣/٢ a 
٧٥/٠  ٥/١ a ٢٥/٢ a ٧٦/٢ c ٣٧/١ ab ٧٧/٢ a ٦٢/٢ ab 
٠٦/١  ٥/٢ a ٠٦/٢ ab ٢٢/٢ d ١٨/١ b ٤٤/٠ b ٨١/١ b 

  
و ) ٥جدول (ها نيانگيسه ميج حاصل از مقايبا توجه به نتا

ش غلظت يه گرفت که با افزاجي توان نتيج ذکر شده مينتا
BAP ش تعداد يتر باعث افزاي گرم در ليلي م٥/١ از صفر تا

، BAP از يهر غلظت که در ي و در صورت؛ گردديشاخساره م
ش ي بکار برده شود باعث افزاNAAتر ي گرم در ليلي م٢/٠

  کهياگونهه گردد بيزنمونه ميتعداد شاخساره از هر ر
 شاخساره از هر ٣ن يانگيمن تعداد شاخساره با يشتريب
 BAPتر يگرم در ليلي م٥/١ يط کشت حاويزنمونه، از محير

 شوند و از ي حاصل مNAAتر ي گرم در ليلي م٢/٠همراه با 
ط کشت فاقد ين تعداد شاخساره مربوط به محي کمترييسو
م ياز تنظ ها،نينيتوکيسا. باشدم کننده رشد مييتنظ

 و يم سلوليک تقسيتحر باشند که با ي مي رشديهاکننده
 شونديل ساقه نابجا مي باعث تشکيي انتهايرگيکاهش چ

توان گفت که بکار يج بدست آمده، ميبا توجه به نتا). ١(
ط کشت باعث ي در محBAPم کننده رشد يبردن تنظ

 ي جوانه هايستميه مري در ناحيم سلوليک تقسيتحر
ز  ايي انتهايرگي با کاهش چيي شود و از سوي ميزومير

 ي ميري بصورت تک شاخه جلوگيزومي ريرشد جوانه ها
ط کشت ي در محNAAن بکار بردن غلظت کم ي همچن.کند

جه ي توان نتي شود که ميش تعداد شاخساره ميباعث افزا
 يط کشت براي در محNAAگرفت که مقدار کم غلظت 

 يد ميد شده مفي توليل شدن شاخساره هايادامه رشد و طو
 بر يمبن )١٩٩٤(ج هان و همکارانش يتاباشد که مطابق با ن

 در NAA و غلظت کم BAشتر استفاده توام از ير بيتاث
 جوانه ياديزازدي در ريي به تنهاBAسه با استفاده از يمقا
ک و يريج پيج  با نتاين نتاي باشد اما ايزوم مي ريها

ان نمودند افزودن يرت داشته که بيمغا) ١٩٨٨(همکارانش 
  . شاخساره نداردي در پرآوريريچ تأثين هياکس

   ارتفاع شاخساره ي روNAA و BAPاثر سطوح مختلف

نشان داد که اثر ) ٢جدول(انس يه واريج جدول تجزينتا
 NAA و BAP و اثر متقابل BAP ،NAAسطوح مختلف 

.  باشدي دار ميمعن% ١ ارتفاع شاخساره در سطح يبررو
لقاء  باعث اBAPط کشت فاقد ينتايج نشان مي دهد كه مح

). ٣جدول(  شودي با حداکثر ارتفاع مييهاشاخساره
 يرگين ها باعث کاهش چيتوکينيهمانگونه که ذکر شد سا

 ي مBAP فاقد B1ط ي شوند و از آنجائي که محي مييانتها
 يري مقادي در حال رشد داراي شاخساره هاييباشد و از سو

 نسبت ييش غالبيت انتهايباشند باعث افزاي مين درونياکس
 با ييد شاخساره هايشود و باعث توليطها مير محيبه سا

 BAPش غلظت يهمچنين با افزا.  گردديحداکثر ارتفاع م
 شود ي باعث کاهش ارتفاع شاخساره ها مB5 تا B1ازسطح 
 و همکارانش يزوسکيج پادويج مطابق با نتاين نتايکه ا

  . باشديم) ١٩٩٧(
 با N2ها سطح نيانگيسه مي مقا٤ با توجه به جدول

 با N1 و سطح aدر گروه متر  سانتي ٠٧/٤ن ارتفاع يانگيم
 قرار گرفتند که bدر گروه متر  سانتي ٨٧/٢ن ارتفاع يانگيم
ل شدن و بزرگ يها در طونيج مربوط به نقش اکسين نتايا

  ).١( باشديشدن سلولها م
حداکثر ) ٢نمودار(ن ها يانگيسه ميبا توجه به نمودار مقا

 گرم در يلي م٢/٠ يط کشت حاوياز محارتفاع شاخساره 
بدست آمد و ) BAP )B1N2 و بدون هورمون NAAتر يل

 يلي م٥/٢ يط کشت حاوين شاخساره ها از محيکوتاهتر
 يط کشت حاوين محي و همچن)BAP) B5N1تر يگرم در ل

تر ي گرم در ليلي م٢/٠ همراه با BAPتر ي گرم در ليلي م٥/٢
NAA) B5N2 ( حاصل شد و در گروهdن ي قرار گرفتند که ا
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) ١٩٩٧( و همکارانش يزوسکيج پادويج مطابق با نتاينتا
  .باشديم

  

bcd

a

b
bc

cd bcd d
bcd

d d

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ارتفاع شاخساره  
(cm)

B1N1
B1N2

B2N1
B2N2

B3N1
B3N2

B4N1
B4N2

B5N1
B5N2

NAA و BAP ف  ترکيب های مختل
روي ميانگين  NAA و BAP  اثر متقابل سطوح مختلف ‐٢نمودار

 ارتفاع شاخساره حاصل از کشت جوانه ريزوم آلسترومريا

  
  شهي تعداد ري روNAA و BAPاثر سطوح مختلف 

نشان ) ۲جدول(انس يه واريج حاصل از جدول تجزينتا
ل شده، يشه تشکي تعداد ري روBAPداد که سطوح مختلف 

 در NAAا عدم حضور ي ندارد اما اثر حضور ي دارياثر معن
% ٥ل شده در سطح يشه تشکيط کشت بر تعداد ريمح
 N2 سطح يط کشت هاي حاوي باشد و محيدار ميمعن

  عدد١٧/٢ن تعداد يانگيبا م) NAAتر يگرم در ليلي م٢/٠(
 سطح يط کشت حاوي و محaزنمونه در گروه يشه از هر رير

N1 ) م کننده رشد يبدون تنظNAA (١ن تعداد يانگيبا م 
ج ين نتايهمچن.  قرار گرفتندbز نمونه در گروه يشه از هر رير

  برNAA و BAPنشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف 
 به باشد اما با توجه ي دار نميل شده معنيشه تشکيتعداد ر
شه ين تعداد ريشتريب) ٥جدول(ن ها يانگيسه مي مقاجدول
 و بدون NAAتر ي گرم در ليلي م٢/٠ يط کشت حاويدر مح
ج ين نتايا. )B1N2( حاصل شد BAPم کننده رشد يتنظ

 ي جهت القاي، محرک مناسبNAA  دهد کهينشان م
ن و همکارانش يج لي باشد که مطابق با نتايشه ميل ريتشک

م کننده يک تنظي NAAان نمودند ي که بباشديم) ١٩٨٧(
ن يستين کريهمچن.  باشدي مييشه زاي جهت ريرشد موثر

ک ي تحرNAAگزارش نمودند که ) ١٩٩٩(سن و همکارانش 
 بازدارنده BAکه ي باشد در حاليشه ميل ريکننده تشک

 ي نمودن اثر منفي قادر به خنثNAAشه بوده و يل ريتشک
BAج کامال مطابق با ين نتايکه ا باشد ي نمييزاشهي ري بررو

 که ي باشد به گونه اين پژوهش نميج بدست آمده از اينتا
ها  نيانگيسه ميج حاصل از جدول مقايسه نتايبا مقا

نکه يد که با وجود ايجه رسين نتيتوان به ايم) ٥جدول(
م کننده يط کشت فاقد تنظيشه از محين تعداد ريشتريب

 باشد ي مNAAتر يدر ل گرم يلي م٢/٠ ي که داراBAPرشد 
ن يي غلظت پايط حاوين حال در محيد، اما با ايآ يبدست م

BAP )٢B(، NAAط يشه نسبت به محيش تعداد ري باعث افزا
 عدد ۶۲/۲د ين باعث توليانگيگردد و بطور مي مNAAفاقد 

توان گفت در  يدر واقع م.  شوديز نمونه ميشه از هر رير
 ي تا حدودNAA رشد م کنندهي، تنظBAPن يي پايها غلظت

 BAPشه توسط يد ري نمودن اثر بازدارنده توليقادر به خنث
  . شوديم

  شهي طول ري روNAA و BAPاثر سطوح مختلف 
% ١شه در سطح ي بر طول رBAPاثر سطوح مختلف 

سه يبا توجه به جدول مقا). ٢جدول(باشد يدار ميمعن
ن ي پائي توان گفت که در غلظتهايم) ٣جدول(ها نيانگيم

BAPش يکه با افزايشه ها حداکثر طول را داشته در حالي ، ر
 که ياابد به گونهي يز کاهش ميشه ها ني طول رBAPغلظت 

 BAP رشد هم کننديط بدون تنظيشه در محيحداکثر طول ر
)B1 (تر يگرم در ليلي م٥/٠ يط حاويو محBAP )B2( به ،
دست  متر بي سانت٩/٣ و ٦٣/٣شه ين طول ريانگيب با ميترت

 گرم در يلي م٥/٢ يط کشت حاويکه در محيآمد در حال
ن يانگي حداقل طول، با ميها داراشهير) BAP) B5تر يل

ج حاصل از جدول ين نتايهمچن. متر بودنديسانت ٤٤/٠
 و NAAم کننده رشد يانس نشان داد که اثر تنظيه واريتجز
شه اثر ي طول ري روNAA و BAPن اثر متقابل يهمچن
  .ندارد يداريمعن

ز يدر حال حاضر در گزارشات ارائه شده در زمينه ر
 قرار نگرفته است ين صفت مورد بررسيا اي آلسترومرياديازد

 ن هايانگيسه ميمقاجدول ج بدست آمده و يو با توجه به نتا
 BAP رشد هم کننديرسد که تنظي به نظر م)۵جدول(

ط کشت ي در محNAAشه ها بوده و حضور يبازدارنده رشد ر
شه ها يرشد ر  برBAP ي تواند اثر بازدارندگي ميتا حدود
  . باشدير نمين اثر چشمگيد اما اي نمايرا خنث
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  زوم ي تعداد ري روNAA و BAPاثر سطوح مختلف 
 NAA و BAPج نشان مي دهد که اثر سطوح مختلف ينتا

 دار يمعن% ١د شده در سطح احتمال يزوم تولي تعداد ريرو
 عدد ٣٧/٣ن يانگيزوم با ميتعداد رن يشتريب). ٢جدول(است 
 يلي م٥/٠ (B2 سطح يط کشت حاويز نمونه از محياز هر ر
 ٥٦/٠ن يانگيزوم با مين تعداد ريو کمتر) BAPتر يگرم در ل

 صفر (B1 سطح يط کشت حاويز نمونه از محيعدد از هر ر
). ٣نمودار و جدول (بدست آمد ) BAPتر ي گرم در ليليم

 NAA ي حاويطهايدهد که محج نشان ميين نتايهمچن
)N2 (ز نمونه يزوم از هر رين تعداد ريانگيباعث افزايش م

  ).۴ و جدولنمودار(گردد مي
گزارش نمودند که افزودن ) ١٩٨٥(زوسکا و همپل يگابر

BAکنديک ميزوم را تحري رييط کشت، انشعاب زاي به مح  .
) ١٩٨٨(ک و همکارانش يريز توسط پي نيگزارش مشابه

ن ها، ينيتوکين ساي، آنها گزارش نمودند که در بارائه شد
BAPم يزوم دارد اما تنظيل ري در تشکي اثر محرکي دارا

ر ي تکثي برروي اثر محرکIBAا ي NAA رشد يکننده ها
ج ين پژوهش با نتايج حاصل از اينتا. زوم نداردير

ک و يري پو بخش اول گزارش) ١٩٨٥( زوسکاو همپليگابر

 ايشان،  اما با بخش دوم گزارش دارد) ١٩٨٨(همکارانش 
  .زوم مطابقت ندارديد ري بر تولNAA بر عدم اثر محرک يمبن

b

a

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

تعداد ريزوم

0 0.2

تر) غلظت NAA (ميلی گرم در لي

  
  زومي تعداد ري روBAP اثر سطوح مختلف ‐٣ نمودار

 

c

a
a

ab

b

0

0.5

1

1.5

2
2.5

3

3.5

تعداد ريزوم

0 0.5 1 1.5 2.5

 غلظت BAP(ميلی گرم در ليتر)
  

  روي تعداد ريزومNAA اثر ‐۴نمودار 
  

  
   شدهيري بر صفات اندازه گNAAن اثر سطوح يانگيسه مي مقا‐ ۴جدول

 NAAغلظت 
(mg/l) 

  تعداد
  انهجو

  تعداد شاخساره
 شاخساره ارتفاع

 )سانتيمتر(
  تعداد

  شهير
  شهير طول

 )سانتيمتر(
  تعداد

  زومير
٠٥/١  ٠ a ٥/١ b ٨٧/٢ b ١b ٩٨/١ b ٨/١ b 
١  ٢/٠a ١٢/٢ a ٠٧/٤ a ١٧/٢ a ١١/٣ a ٧٢/٢ a 

  
   روي صفات مختلف اندازه گيري شدهNAA و BAP مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف ‐ ٥جدول

  تعداد
  مريزو

  طول ريشه
  )سانتيمتر(

  تعداد
 ريشه

  ارتفاع شاخساره
  )سانتيمتر(

 تعداد شاخساره
  تعداد
  جوانه

  تركيب هورموني

٠e ٠٦/٣ abc ١٢/١ b ٩٩/٢ bcd ٢٥/١ c ٢٥/١ a B1N1 
١٢/١ de ١٩/٤ a ٣٧/٥ a ٢٤/٨ a ٣٧/١  bc ١٢/١ 5a B1N2 
٦٢/٢ abcd ٧٥/٣ ab ٦٢/٠ b ١/٤ b ٣٧/١ 5 bc ١٢/١ 5a B2N1 
١٢/٤ a ٠٦/٤ ab ٦٢/٢ b ٨٣/٣ bc ٧٥/١  bc ٧٥/٠ a B2N2 
٣٧/٢ bcd ٢٣/١ abc ١b ٦٦/٢ cd ٦٢/١ bc ٨٧/٠ a B3N1 
٥/٣ ab ٧٦/٢ abc ١b ٨٨/٢ bcd ١٢/٢ abc ٥/١ a B3N2 
١٢/٢ bcd ٨/١ abc ١٢/١ b ٤١/٢ d ٥/١ bc ١a B4N1 
١٢/٣ abc ٧٣/٣ ab ٦٢/١ b ١١/٣ bcd ٣a ٥/٠ a B4N2 
٨٧/١ cd ٠٧/٠ c ١٢/١ b ١٨/٢ d ٧٥/١ cb ١a B5N1 
٧٥/١ cd ٨/٠ bc ٢٥/١ b ٢٧/٢ d ٣٧/٢ ab ١٢/١ a B5N2 
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زوم را در ين تعداد ريشتريب) ١٩٩٤(هان و همکارانش 
 ٢/٠ و BAPتر ي گرم در ليلي م١‐٢ يط کشت حاويمح
ز ين پژوهش نيدر ا.  بدست آوردندNAAتر ي گرم در ليليم
 يلي م٢/٠ ي حاويط کشت هايزوم در محين تعداد ريشتريب

ج ي شد که مطابق با نتاحاصل) ٢Nسطح  (NAAتر يگرم در ل
  . باشدين مين محققيا
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تعداد ريزوم
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NAA و BAP ف ترکيب های مختل
 

 بر ميانگين تعداد ريزوم حاصل NAA و BAP اثر متقابل ‐٥نمودار
  از کشت جوانه ريزوم آلسترومريا

  
-ينشان م) ٥نمودار(ها نيانگيسه ميج حاصل از مقاينتا

  زوم از ي عدد ر١٢/٤زوم با متوسط ين تعداد ريشتريدهد که ب
  

تر ي گرم در ليلي م٥/٠ يط کشت حاويحز نمونه از ميهر ر
BAP تر ي گرم در ليلي م٢/٠ وNAA) B2N2 ( بدست آمده
 ) ٢٠٠٢ ( و همکارانشيريج چيج مطابق با نتاين نتايا. است

 BAPتر ي گرم در ليلي م٥/٠است که گزارش نمودند غلظت 
 باالتر يزوم مناسب است و غلظت هاي ريي انشعاب زايبرا

BAPزوم ندارديد ريزان توليش مي بر افزايري تاث.  
 دهد که در ين پژوهش نشان ميج بدست آمده در اينتا

 NAAن ي، وجود غلظت کم اکسBAP از يحضور هر غلظت
  .  گردديزوم ميد ريش مقدار توليموجب افزا

  ي کليريگجهينت
ن بخش، يا، مهمتري که در ازدياد آلسترومريياز آنجا

ن يد شده، لذا اياره تول باشد نه تعداد شاخسيزوم مي راديازد
.  باشديا مي آلسترومرياديازد زين عامل در ريصفت مهمتر

 از ي رشد طوليزوم پس از کمي بدون ريرا شاخساره هايز
مرحله بخواهيم نتايج نشان مي دهد چنانچه . روند ن مييب
جه يتوان نت يم مير حذف کنين روش تکثي را از اييشه زاير

 يط حاويگو، محي رقم فياط کشت برين محيگرفت که بهتر
 NAAتر ي گرم در ليلي م۲/۰ و BAPتر ي گرم در ليلي م٥/٠

شه از هر ي عدد ر۶۲/۲زوم و ي عدد ر۱۰/۴ن يانگيد ميبا تول
  . باشديز نمونه، مير
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