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،)زایيBulblet(  زمان و درصد سوخک، نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف هورموني و بومجور. بررسي شدMS اراک) در محیط کشت
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 درصد باالیي از، سوخهای بومجور اراک. عدد بیشترین شمار سوخک به دست آمد14/13 ) با میانگین%82/26( سوخکزایي مستقیم
2  پینه (کالوس)زایي تنها در تیمار.) را نشان دادند10/33( ) و شمار بیشتری سوخک باززایيشده از هر ریز نمونه%64/61( سوخکزایي
 میليگرم در لیتر0/5  به همراهBAP  میليگرم در لیتر1  درصد) و تیمار73/05( NAA  میليگرم در لیتر1  به همراهBAP میليگرم در لیتر
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. برای تولید انبوه سوخکهای درون شیشهای موسیر توصیه ميشودNAA  میليگرم در لیتر0/5  همراه باBAP میليگرم در لیتر
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ABSTRACT

In the present study, the effects of different concentrations of benzylamino purine (0, 1, 1.5 and 2 mg l -1) and
naphthalene acetic acid (0, 0.25, 0.5 and 1 mg l1-) on direct and indirect bulblet rejected set by user of basal plate
explants of four ecotypes of Psersian shallot (Lorestan, Zanjan, Sanandaj and Arak) on MS medium were
investigated. The results showed that different hormonal treatments and ecotypes affected the time and percent of
bulblet regeneration as well as the number, length and weight of regenerated bulblets. Moreover, direct and indirect
regeneration of bulblet were different among the treatments. Application of BAP and NAA accelerated the bulblet
regeneration of Persian shallot explants and the highest bulblet regeneration (82.26%) and maximum bulbllets
number (14.13) were obtained by 1.5 mg g-1 BAP with 0.5 mg l-1 NAA. The explants of Arak ecotype showed the
highest percent of bulblet regeneration (64.61%) and bulblets number (10.33) per each explant. The callus induction
was only observed in 2 mg l-1 BAP+1 mg l-1 NAA (75.05%) and 1 mg l-1 BAP+0.5 mg l-1 NAA (23.67%) treatments.
The rooting of bulblet in all the studied ecotypes was obtained in hormone-free medium in the shortest time (25 after
culture) in comparison with other treatments that was also accompanied with the highest percent of rooting
(79.917%). According to the results the culture of Arak ecotype bulbs in medium with 1.5 mg g-1 BAP and 0.5 mg l-1
NAA is advisable for invitro bulblets production of Persian shallot.
Keywords: Auxin, bulblet regenerstion, cytokinin, ectype, mooseer.
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مقدمه
روند رو به رشد درخواست و نیاز بازارهای جهاني ،توجه
بیشتر درزمینۀ شناسایي و حفظ گیاهان دارویي بهویژه
اهليسازی (زراعي کردن) آنها را پرهیزناپذیر ساخته
است .تاکنون فعالیتهای مختلفي درزمینۀ اصالح و
افزایش گونههای مختلف گیاهان دارویي انجام شده است،
اما هنوز بعضي از این گیاهان مهم ،به میزان مورد نیاز
کشت نميشوند و همچنان از رویشگاههای طبیعي
گردآوری ميشوند .ایران با وسعت زیاد و آبوهوای متنوع
جز مراکز مهم انتشار و پراکنش بسیاری از گونههای
گیاهي است و شناسایي و حفاظت ،این منابع ژنتیکي
امری ضروری است ( .)Omidbaigi, 2009گیاهان بومي
کشورمان به عنوان ذخایر ژنتیکي ارزشمندی هستند که
امروزه متأسفانه به علت برداشت نادرست و بيرویه،
بسیاری از آنها در خطر انقراض قرار گرفتهاند .بنابراین
با انجام تحقیقات درزمینۀ شناسایي و افزایش این گیاهان
باید زمینۀ حفظ و کشت گستردة آنها را فراهم آورد تا
بتوان از این راه نیاز صنایع داخلي به مواد اولیۀ این
گیاهان را تأمین کرد.
موسیر با نام علمي Allium hirtifolium Boiss.
گیاهي چندساله از خانوادة  Liliaceaeاست که از
جمله گیاهان بومي و با ارزش ایران است و بهصورت
وحشي در مراتع و دامنۀ رشتهکوه زاگرس ميروید
( Rechinger, 1984; Ghahramani-Majd et al.,
 .)2010موسیر ارزش غذایي باالیي دارد که قسمتهای
خوراکي آن برگها و سوخ ( )bulbبوده و در بسیاری
از مناطق کشور بهصورت خشکشده و یا تازه بهعنوان
سبزی استفاده ميشود ( .)Ebrahimi et al., 2008این
گیاه غني از امالح کاني ،ویتامینها و اسیدهای چرب
ضروری است ( )Ebrahimi et al., 2009و به سبب
داشتن میزان زیادی از ترکیبهای گوگردی خواص
پاداکسندگي (آنتياکسیداني) باالیي دارد ( Mortazaea
 .)et al., 2014موسیر همچنین از نظر پزشکي جزء
گیاهان دارویي مهم بوده وبرای کاهش فشارخون،
درمان رماتیسم ،بیماری قند (دیابت) و ترمیم
زخمهای سطحي استفاده ميشود ( Barile et al.,
.)2005
امروزه به دلیل بهرهبرداریهای بيرویه و برداشت

نادرست در بسیاری از مراتع ،تراکم گیاه موسیر در
واحد سطح بهشدت پایین آمده است و جزء گونههای
درخطر انقراض قرار دارد ( Ghahramani-Majd et al.,
 .)2012از اینرو انجام تحقیقاتي در راستای حفظ و
گسترش کشت این گیاه ارزشمند ضروری است.
موسیر بهطورمعمول با سوخک ( )bulbletافزایش
ميشود ،اما سرعت افزایش از این راه بسیار پایین بوده
و مقرونبهصرفه نیست .از سوی دیگر تولید سوخ از راه
بذر با مشکل جوانه نزدن و یا جوانهزني غیریکنواخت
روبهرو است .نتایج بهدستآمده از بررسي جوانهزني
بذر موسیر نشان ميدهد ،بذرهای این گیاه خواب
فیزیکي و فیزیولوژیکي دارند ( ;Ebrahimi et al., 2014
 .)Dashti et al., 2012از سوی دیگر بذر موسیر
درصورت جوانهزني به  2-3سال نیاز دارد تا ازنظر
اقتصادی سوخ قابلبرداشت تولیدکند ( Asadian et
 .)al., 2001وجود تنگناهای یادشده در افزایش این
گیاه انجام بررسيهای اصالحي و ژنتیکي در مورد
موسیر را با محدودیت روبهرو کرده است.
در بیشتر گونههای متعلق به جنس آلیوم افزایش
از روش کشت بافت ميتواند مواد گیاهي کافي برای
انجام برنامههای اهليسازی و اصالح این گیاهان را
فراهم آورد ( .)Mukhopadhyay et al., 2005میزان
موفقیت در کشت بافت آلیومها به عاملهای مختلفي
مانند نوع ریز نمونه ،ترکیب محیط کشت ،نوع و میزان
تنظیمکنندههای رشد مورد استفاده بستگي دارد
( .)Hailekidan et al., 2013باززایي موفقیتآمیز از راه
کشت ریز نمونههای مختلف مانند نوک شاخه ،طبق
سوخ ،قسمتهای مختلف گل و ریشه در گونههای
مختلف جنس آلیوم گزارش شده است ( Luciani et
 .)al., 2006; Gantait et al., 2010استفاده از طبق
سوخ در سیر با باززایي و رشد قابل توجه سوخکهای
درونشیشهای همراه بود و بسیاری از محققان استفاده
از ریزنمونههای دارای طبق سوخ را برای تولید سوخک
از ریزنمونههای گونههای مختلف جنس آلیوم توصیه
کردهاند ( Ayabe & Sumi 1998; Luciani et al.,
 .)2006نوع و میزان استفاده از تنظیمکنندههای رشد
گیاهي بسته به نوع بافت ،میزان هورمونهای درونزا و
هدف از کشت درونشیشهای در گونههای مختلف،
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متفاوت است ( .)Zhang & Li, 2006اکسینها و
سیتوکینینها نقش مهمي در القای باززایي در بسیاری
از گونههای گیاهان دارند ( ;Zhang & Li, 2006
 )Nagasawa & Finer, 1988و استفاده از
2
بنزیلآمینوپورین )BAP( 1و نفتالین استیک اسید
( )NAAدر محیط کشت برای باززایي سوخک از
ریزنمونههای مختلف جنس آلیوم گزارش شده است
(.)Khalid et al., 2001; Hailekidan et al., 2013
3
 )2008( Xu et al.استفاده از بنزیلآدنین
()BAو  NAAرا برای تسریع در تشکیل سوخک
ازطبق سوخ گونۀ  Allium chinenseدر شرایط درون
شیشهای مثبت گزارش کردهاندGhahramani-Majd .
 )2010( et al.با استفاده از طبق سوخ و کاربرد بنزیل
آدنین به میزان دو برابر غلظت نفتالین استیک اسید
موفق به تولید سوخک درون شیشهای موسیر شدند.
استفاده از  1/5میليگرم در لیتر  BAPهمراه با 0/5
میليگرم در لیتر  NAAموجب تسریع در آغازش
سوخکزایي در ریزنمونههای سیر شد ( Roksana et
.)al., 2002
باتوجه به اینکه روش افزایش و غلظت
تنظیمکنندههای رشد برای گیاهان مختلف متفاوت
است ،این تحقیق بهمنظور بهینه ساختن روش افزایش
چند بومجور (اکوتیپ) موسیر ایراني در شرایط کشت
بافت صورت پذیرفت .در این راستا ،تأثیر ترکیبي
غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد اکسین
( )NAAو سیتوکینین ( )BAPبر سوخکزایي مستقیم
و غیرمستقیم موسیر بررسي و همچنین ریشهزایي
سوخکهای تشکیلشدة تحت تأثیر غلظتهای
مختلف نفتالین استیک اسید ( )NAAوایندول بوتریک
اسید )IBA( 4بررسي شد.
مواد و روشها
در این تحقیق در فصل برداشت (سال ،)1393
سوخهای موسیر از چهار رویشگاه طبیعي این گیاه در
استانهای لرستان ،زنجان ،سنندج و اراک گردآوری
)1. 6- Benzyl Amino Purine (BAP
)2. 1-NaphthaleneAcetic Acid (NAA
)3. 6-Benzyl Adenine (BA
)4. Indole Butyric Acid (IBA
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شدند .مواد گیاهي پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل
و سوخها به مدت دو ماه برای رفع دورة خواب در
دمای  5درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.
پس از برطرف شدن دورة خواب سوخها و حذف
فلسهای رویي به مدت دو ساعت زیر آب جاری قرارداده
شدند .پس از آبکشي سوخها با آب مقطر ،ادامۀ مراحل
ضدعفوني در زیر هود المینار انجام شد .در آغاز سوخها را
به مدت پنج دقیقه در الکل 70درصد غوطهور کرده و
پس از شستشو با آب مقطر سترون (استریل) ،به مدت
 15دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  5درصد
ضدعفوني شدند .در پایان سوخها سه بار با آب مقطر
سترون شستشو داده شدند .سوخها به صورت عمودی به
قطعههای واجد  2میليمتر طبق سوخ تقسیم و در
ظرفهای شیشهای به ابعاد  10×7سانتيمتر دارای 40
میليلیتر محیط کشت  MSجامد ( & Murashige
 )Skoog, 1962کشت شدند .محیط کشت  MSمورد
استفاده در این بررسي 3 ،درصد ساکارز 0/8 ،درصدآگار و
 100میليگرم در لیتر میواینوزیتول به همراه نسبتهای
مختلف  1/5 ،1 ،0( BAPو  2میليگرم در لیتر) و NAA
( 0/5 ،0/25 ،0و  1میليگرم در لیتر) داشت .نمونههای
کشتشده به ژرمیناتور در شرایط  16ساعت روشنایي و
 8ساعت تاریکي و دمای  25±2درجۀ سلسیوس منتقل
شدند pH .محیطهای کشت پیش از اتوکالو ،روی
 5/7±0/1تنظیم شد و ضدعفوني محیطهای کشت
توسط اتوکالو در دمای 121درجۀ سلسیوس با فشار 1/5
کیلوگرم در مترمربع به مدت  15دقیقه صورت گرفت.
ریزنمونهها سه مرتبه به فاصلههای زماني  4هفته در
محیط کشت تازه با همان ترکیب اولیه واکشت شدند .در
ریزنمونههای هر چهار بومجور کشتشده در محیطهای
دارای غلظتهای مختلف هورموني ،شمار روز پس از
کشت تا ظاهر شدن نخستین سوخک ،درصد
سوخکزایي نمونههای کشتشده در هر تیمار ،شمار
سوخکهای تولیدشده در هر ریزنمونه ،طول و وزن
سوخکهای تولیدشده در هر ریزنمونه یادداشتبرداری
شد .در شرایط سترون از هر تکرار بهطور تصادفي چهار
سوخک انتخاب و پس از خارج کردن از محیط کشت
طول و وزن آنها اندازهگیری شد .برخي از تیمارها همراه
با تشکیل پینه (کالوس) بودند که در بازکشت اول پینهها
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جدا و درمحیطهای کشت با ترکیب اولیه و تیمارهای
هورموني یادشده برای سوخکزایي کشت شدند و شمار
سوخک تولیدشده از پینه در هر تیمار بهعنوان
سوخکزایي غیرمستقیم ثبت شد.
سوخکهای باززایيشده برای ریشهزایي در محیط
کشت  MSحاوی غلظتهای مختلف ایندول بوتیریک
اسید ( 1 ،0و  1/5میليگرم در لیتر) و نفتالین استیک
اسید ( 0/5 ،0و  1میليگرم در لیتر) کشت شدند .پس
از ثبت زمان الزم برای ریشهزایي سوخکهای موسیر،
شش هفته پس از کشت ،درصد ریشهزایي ،شمار و
طول ریشهها در هریک از تیمارها و بومجورهای
مختلف یادداشتبرداری شد.
این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب

طرح کامل تصادفي با چهار تکرار و در هر تکرار با
چهار ریزنمونه اجرا شد .مقایسۀ میانگین با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد
توسط نرمافزار آماری  SPSSانجام شد.
نتايج و بحث
در این پژوهش تأثیر ترکیبي دو تنظیمکنندة رشد
 BAPو  NAAبر باززایي مستقیم و غیرمستقیم
سوخکها از ریزنمونههای کشتشدة چهار بومجور
موسیر بررسي و همچنین میزان ریشهزایي
سوخکهای موسیر تحت تأثیر دو تنظیمکنندة رشد
اکسیني ارزیابي شد .شکل  1مراحل مختلف سوخک و
ریشهزایي ریزنمونههای موسیر را نشان ميدهد.

شکل  .1سوخکزایي و ریشهزایي ریزنمونههای کشتشدة موسیر (( )Allium hirtifolimبومجور اراک) :الف) کشت ریزنمونههای
دارای  2میليمتر طبق سوخ ،ب) سوخکزایي مستقیم ،ج) سوخکزایي غیرمستقیم و د) ریشهزایي سوخکها.
Figure 1. Bulblet regeneration and rooting of Allium hirtifolim explants (Arak ecotype): A) Basal plate cultured on
MS medium, B) direct bulbleting, C) indirect bulblet regeneration, D) rooting of regenerated bulblet .
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نتایج بهدستآمده نشان ميدهد که تیمارهای
مختلف هورموني و بومجور زمان و درصد سوخکزایي،
شمار ،ارتفاع و وزن سوخکهای باززایيشدة موسیر را
در شرایط درون شیشهای تحت تأثیر قرار دادند.
همچنین میزان باززایي مستقیم و غیرمستقیم
سوخکها در بین تیمارهای مختلف متفاوت بود.
تیمارهای مختلف هورموني شمار روز از زمان کشت
ریز نمونهها تا ظهور سوخکها را بهطور معنيداری
تحت تأثیر قرار دادند ولي تأثیر بومجور بر این صفت
معنيدار نبود .کاربرد ترکیبي  BAPو  NAAدر محیط
کشت موجب تسریع در سوخکزایي ریزنمونههای
موسیر شد (جدول  .)1استفاده از تنظیمکنندههای
رشد موجب تسریع در تشکیل سوخکهای
بهدستآمده از ریزنمونههای کشتشده در گونههای
مختلف جنس آلیوم ميشود (.)Xu et al., 2008
درکشتهای درونشیشهای آلیومها ،اکسینها
بهطورمعمول بهمنظور تحریک تقسیم یاختهای و
سیتوکینینها برای تقسیم یاختهای وتمایزیابي سوخکها
از بافتهای گیاهي و پینه نقش دارند ( Zhang & Li,
 .)2006; Nagasawa & Finer, 1988در تیمار 1/5
میليگرم در لیتر  BAPهمراه با  0/5میليگرم در لیتر
 NAAبهطور میانگین پس از  38روز نخستین
سوخکهای باززایيشده از ریزنمونهها مشاهده شد و در
محیط بدون هورمون بیشترین شمار روز تا زمان
سوخکزایي ( )57ثبت شد .تشکیل سوخک در شرایط
درون شیشهای به غلظت  BAPو  NAAبستگي دارد
( )Khalid et al., 2001و کاربرد این ترکیبها باعث
افزایش سوخکزایي در Allium cepa var. Group
 aggregatumشد (.)Hailekidan et al., 2013
درصد و شمار سوخکهایي که بهطور مستقیم از
هر ریزنمونه تشکیل شدند ،بهصورت معنيداری تحت
تأثیر محیط و بومجور قرار گرفتند .محیط کشت شاهد
(بدون هورمون) با کمترین درصد القای سوخک
( )%36/26و شمار سوخک در هر ریز نمونه ()3/13
همراه بود و استفاده از تنظیمکنندههای رشد سبب
افزایش معنيداری بر میزان باززایي ریزنمونهها شد
بهطوریکه در تیمار  1/5میليگرم در لیتر BAP
همراه با  0/5میليگرم در لیتر  NAAباالترین درصد
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سوخکزایي ( )%82/26و بیشترین شمار سوخک
بهطور میانگین  14/13عدد در هر نمونه به دست آمد
(جدول  )2006( Ebrahimi et al. .)1گزارش کردند،
استفاده از سیتوکینینها در ترکیب با اکسینها در
محیط کشت موجب افزایش باززایي ریزنمونههای
درونشیشهای ميشود )2002( Roksana et al. .در
محیط بدون هورمون ،سوخکزایي در ریزنمونههای
کشتشدة سیر را مشاهده نکردند و گزارش کردهاند،
برای سوخکزایي ریزنمونههای سیر استفاده از
هورمونهای رشد ضروری استHailekidan et al. .
( )2013در ریزنمونههای کشتشده Alliumcepa var
 aggregatumدر محیط  MSبدون استفاده از
تنظیمکنندههای رشد سوخکزایي را گزارش کردهاند
اما بیشتر سوخکهای تشکیلشده آلبینو بودند.
بنابر نتایج بهدستآمده از این بررسي ،اگرچه
استفاده از  BAPدر ترکیب با  NAAموجب افزایش
سوخکزایي شد ولي در نسبتهای مختلف این دو
هورمون میزان باززایي سوخکها تفاوت معنيداری با
هم نشان دادند .بهطوری که تنها غلظتهای پایینتر
 NAAنسبت به  BAPموجب افزایش معنيدار
سوخکزایي در ریزنمونههای موسیر شد و غلظت سه
برابری  BAPنسبت به  NAAباعث بیشترین درصد
باززایي در همۀ بومجورهای مورد بررسي شد .پیشتر
نیز در  A. chinensisتعدیل تأثیر بازدارندگي  NAAبر
سوخکزایي با افزایش غلظت  BAگزارش شده است
(.)Xu et al., 2008این نتایج با یافتههای & Ayabe
 )1998( Sumiهمخواني دارد .آنان نیز تأثیر بازدارندگي
غلظتهای باالی  NAAاز تمایزیابي ریزنمونههای
کشتشدة سیر را گزارش کردند.
در این بررسي بومجورهای مختلف تفاوت
معنيداری از نظر میزان سوخکزایي نشان دادند و
سوخهای موسیر کشتشده از منطقۀ اراک به سبب
داشتن درصد باالی سوخکزایي ( )%64/61و بیشترین
شمار سوخکهای تولیدی در هر ریزنمونه (،)10/33
قابلیت باالیي برای افزایش انبوه درون شیشهای موسیر
دارد (جدول  )2002( Roksana et al. .)1نیز تفاوت
واکنش نژادگان مختلف سیر در محیط پرآوری
درونشیشهای را گزارش کردهاند.
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بنابر نتایج بهدستآمده از مقایسۀ میانگین اثر
متقابل دو تیمار ،هر چهار بومجور مورد بررسي
باالترین درصد سوخکزایي و بیشترین شمار سوخک
را در تیمار  1/5میليگرم در لیتر  BAPهمراه با 0/5
میليگرم در لیتر  NAAنشان دادند که بین
بومجورهای مختلف تفاوت معنيداری وجود نداشت
(شکل  .)2-A, Bبنابراین استفاده از این غلظتها با
هدف سوخکزایي ریزنمونههای موسیر در شرایط
درونشیشهای قابل توصیه است .در سیر تیمار 1/5
میليگرم در لیتر  BAPهمراه با  0/5میليگرم در لیتر
 NAAموجب تسریع در آغازش سوخکزایي شد
( .)Roksana et al., 2002استفاده از  1میليگرم در
لیتر  BAو  0/4-1میليگرم در لیتر  NAAبا تولید
متوسط  17/2-15/4سوخک در هر ریز نمونه ترکیبي
مناسبي از تنظیمکنندههای رشد برای القای سوخکزایي
در  Allium chinenseگزارش شده است ( Xu et al.,
 .)2008تفاوت در غلظتهای مناسب  BAPو  NAAدر
گونههای مختلف مربوط به یک جنس ،به علت تفاوت در
نوع ریزنمونه و رقم استفاده شده است ( Hailekidan et
.)al., 2013; Xu et al., 2008
در این بررسي تأثیر بومجور و محیط بر طول
سوخکهای تشکیلشده معنيدار بود .مقایسۀ میانگین
اثر متقابل این دو تیمار نشان داد که بیشترین طول
سوخکها ( 24/93میليمتر) در محیط کشت حاوی
غلظت سه برابری  BAPنسبت به  NAAو در بومجور
لرستان به دست آمد (شکل  .)2-Cبه سبب اینکه در
این تیمار هورموني سوخکزایي سریعتر از دیگر
تیمارها آغاز شد ،بنابراین در پایان سه دورة بازکشت
انتظار ميرود که سوخکهای تشکیلشده در این
محیط نسبت به دیگر تیمارها رشد بیشتری نشان
دهند که نتایج بهدستآمده از این بررسي نیز مؤید
این مسئله است .افزون بر طول ،وزن سوخکهای
ناشي از بومجورهای مختلف نیز تفاوت معنيداری با
هم داشتند .سوخکهای بهدستآمده از نمونههای
اراک ( 276/33میليگرم) و سنندج ( 262/47میليگرم)
باالترین وزن را داشتند (جدول  .)1ریختشناختي
(مرفولوژی) رشد در سوخکهای بهدستآمده از
ریزنمونههای بومجورهای مورد بررسي متفاوت از

یکدیگر بودند .سوخکهای بهدستآمده از
ریزنمونههای بومجور لرستان رشد طولي بیشتر ولي

رشد قطری اندکي داشتند که کمترین وزن را نیز در
مقایسه با سوخکهای دیگر بومجورها نشان دادند.
نسبت سیتوکینین به اکسین عامل تعیینکنندة
مهمي در اندامزایي ریزنمونههای گیاهي است که در
نتایج این بررسي از نظر درصد سوخکزایي مستقیم و
غیرمستقیم ریز نمونهها این مسئله روشن بود ( Xu et
 .)al., 2008نسبتهای مختلف سیتوکینینها و اکسینها
در محیط کشت ،سوخکزایي در ریزنمونههای جنس
آلیوم را تحت تأثیر قرار ميدهند (Mehrabi & Fazeli-
 .)Nasab, 2012در بسیاری از گونهها از جمله آلیومها،
تأثیر القایي  BAPدر باززایي مستقیم بیشتر از NAA
گزارش شده است (.)Guo et al., 2005; Xu et al., 2008
استفاده از غلظتهای باالی  NAAباعث القای پینه در
نمونههای کشتشدة موسیر شد .در همۀ بومجورهای
مورد بررسي نسبت یکدوم غلظت  NAAبه BAP
همراه باتشکیل پینه در ریز نمونهها بود که میزان
پینهزایي در تیمارهای  2میليگرم در لیتر 1 + BAP
میليگرم در لیتر  NAAو  1میليگرم در لیتر + BAP
 0/5میليگرم در لیتر  NAAبه ترتیب  73/05درصد و
 23/67درصد بود و بیشترین درصد پینهزایي در
ریزنمونههای بهدستآمده از بومجورهای لرستان و
زنجان مشاهده شد (جدولGhahramani-Majd et .)1
 )2010( al.گزارش کردهاند که غلظتهای متوسط
بنزیلآدنین در ترکیب با غلظتهای پایین نفتالین
استیک اسید بیشترین تأثیر را در تولید سوخک
موسیر دارند .همچنین بنابر نظر این نویسندگان نسبت
دو برابری بنزیلآدنین نسبت به نفتالین استیک اسید
تأثیر بهتری در تولید سوخک دارد که در این بررسي
این نسبت با بیشترین درصد پینهزایي همراه بود.
میزان باززایي پینههای کشتشده در نسبتهای
مختلف  BAPو  NAAنیز تفاوت معنيداری نشان
دادند .بیشترین شمار سوخک ( )7/75باززایيشده از
پینه در محیط کشت دارای غلظت سه برابری BAP
نسبت به  NAAبه دست آمد و کمترین شمار سوخک
( )4/50در تیمار بدون هورمون (شاهد) مشاهده شد.
شمار سوخکهای تشکیلشده از پینه در بومجورهای
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مختلف بهطور میانگین  6/1عدد بود (جدول .)1
 )2008( et al.نیز تشکیل پینه در ریزنمونههای
کشتشده  Allium chinenseدر محیطهای شامل
ترکیبي از  NAAو  BAگزارش کردهاند .افزایش
غلظت  NAAمیزان پینهزایي را در گیاهان سوخدار
Xu
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افزایش ميدهد ( .)Zaidi et al., 2000بهطورکلي
غلظتهای کمتر اکسینها درمقایسه با غلظت زیاد
سیتوکینینها باعث آغازش و تشکیل شاخساره
ميشود و در حالت عکس باعث تشکیل پینه و باززایي
غیرمستقیم ميشود (.)Kumar et al., 2005

جدول  .1تأثیر ترکیب غلظتهای مختلف  BAPو  NAAبر سوخکزایي مستقیم و غیرمستقیم ریز نمونههای چهار بومجور موسیر
()Allim hirtifolium
Table 1. The effect of different concentrations of BAP and NAA combination on direct and indirect bulblet
regeneration of explants from four Allium hirtifolium ecotypes
Bulblet Percent Number
weight of callus of indirect
(mg) induction bulblets
259.58a
0
4.50d
a
a
258.08
73.05
5.75c
257.33a
0
7.75a
258.58a 23.67b
5.75c
258.50a
0
6.75b
240.93d 21.23a
6.20ab
253.93c 21.64a
6.13ab
262.47b 19.77b
5.47b
276.33a 14.74c
6.60c

Characters
Days to
Percent Direct bulblets Length
bulblet
of direct number in each of bulblet
regeneration bulbleting
explant
)(mm
*57a
36.26e
3.13e
16.08e
53b
44.51d
5.88d
18.51d
38e
82.26a
14.13a
21.24a
45c
66.51c
8.38c
20.85b
40d
82.01b
12.13b
20.58c
47a
64.01b
8.53c
21.85a
46a
64.01b
9.73b
16.84d
47a
56.61c
6.33d
18.10c
47a
64.61a
10.33a
21.03b

Treatments
)Media MS (Control
)MS + BAP (2 mg l-1) +NAA (1 mg l-1
)MS + BAP (1.5 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1
)MS + BAP (1 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1
)MS + BAP (1 mg l-1) + NAA (0.25 mg l-1
Ecotype Lorestan
Zanjan
Sanandaj
Arak

* در هر صفت و گروه مقایسهشده ،تیمارهای با حرفهای یکسان اختالف معنيداری ندارند.
* Values followed by the same letter within a column indicating not significantly different.

اثر متقابل غلظتهای مختلف هورموني و
بومجورها در القای پینه نشان داد که باالترین درصد
پینهزایي در ریزنمونههای لرستان ( )83/53در محیط
 2میليگرم در لیتر  1 + BAPمیليگرم در لیتر NAA
به دست آمد (شکل  .)2-Dمیزان باززایي مستقیم و
غیرمستقیم ریز نمونههای متعلق به نژادگانهای
مختلف سیر نیز تفاوت معنيداری با یکدیگر نشان
دادند که بیانگر اهمیت نوع نژادگان مورد استفاده در
واکنش به شرایط درونشیشهای است ( Asha Devi et
.)al., 2007; Barandiaran et al., 1999
سوخکهای باززایيشدة چهار بومجور موسیر برای
بررسي میزان ریشهزایي ،در محیط کشت  MSدارای
غلظتهای مختلف دو اکسین  IBAو  NAAکشت
شدند .شمار روز تا ریشهزایي و درصد ریشهزایي در
تیمارهای مختلف هورموني تفاوت معنيداری با هم
داشتند ولي در بومجورهای مختلف این تفاوت
معنيدار نبود .سوخکهای کشتشدة هر چهار بومجور
در همۀ تیمارها ریشهدار شدند ولي در محیط کشت
شاهد (بدون هورمون اکسین) در زمان کمتری (25
روز پس از کشت) در مقایسه با دیگر تیمارها

ریشهزایي مشاهده شد که با درصد باالیي از ریشهزایي
( )%79/92همراه بود .شمار ریشه در محیطهای
مختلف بهطور میانگین  1/93عدد در هر سوخک بود و
بومجور لرستان بیشترین شمار ( )2/8ریشهچه در هر
نمونه را داشت که تفاوت معنيداری با دیگر بومجورها
نشان داد (جدول  .)2میزان القای ریشهزایي عامل
بسیار مهمي در استقرار ریز نمونههای باززایيشده در
شرایط درونشیشهای است و بهرغم نتایج این بررسي،
در بسیاری از گونههای گیاهي ریشهزایي تنها در
صورت وجود یک اکسین در محیط کشت انجام
ميشود (Hailekidan et al. .)Yasmin et al., 2009
( )2013گزارش کردند سوخکهای باززایيشده
 Allium cepa var. Aggregatumبیشترین درصد
ریشهزایي ( )%86/66و شمار ریشه در هر ریزنمونه
( )4/91را در تیمار  1/5میليگرم در لیتر  IBAنشان
دادند و در محیط کشت بدون هورمون هیچ ریشهزایي
مشاهده نشد .ایندول بوتریک اسید مهمترین اکسیني
است که باعث آغازش ریشههای نابجا در بسیاری از
گونهها ميشود ( .)Uranbey, 2010سوخکهای
 Allium chinenseدر همۀ سطوح  NAAاستفادهشده
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پس از  15روز ریشهزایي نشان دادند و در سوخکهای
کشتشده در محیط  MSدارای  0/1-1میليگرم در
لیتر  NAAبیشترین شمار ریشه مشاهده شد ( Xu et
 .)al., 2008در این بررسي طول ریشههای تشکیلشده
در تیمارهای مختلف تفاوت معنيداری نشان دادند.
طول ریشه تحت تأثیر میزان  NAAدر محیط است و
سطوح پایینتر  NAAبرای طویلتر شدن ریشه
مناسب است ( .)Xu et al., 2008در این بررسي نیز

طول ریشه در تیمار  0/5میليگرم در لیتر
طویلتر از تیمار  1میليگرم در لیتر  NAAبود .نتایج
بهدستآمده از مقایسۀ میانگین نشان ميدهد که
سوخکهای کشتشده در محیط  MSبدون هورمون،
طویلترین ریشه با میانگین طول  28/71میليمتر را
داشتند و در همۀ بومجورها طول ریشههای
بهدستآمده یکسان و بهطور میانگین  23/07میليمتر
بود (جدول .)2
NAA

شکل  .2اثر متقابل تیمارهای مختلف هورموني محیط کشت و بومجور بر )A :درصد سوخکزایي مستقیم )B ،شمار سوخکها در
هر ریز نمونه )C ،طول سوخکهای تشکیلشده و  )Dدرصد پینهزایي ریزنمونههای کشتشدة موسیر (.)Allium hirtifolium
تیمارهای هورموني محیط کشت شامل( MS )1 :شاهد) 2( BAP + MS )2 ،میليگرم در لیتر)  1( NAA +میليگرم در لیتر)،
 1/5( BAP + MS )3میليگرم در لیتر)  0/5( NAA +میليگرم در لیتر) 1( BAP + MS )4 ،میليگرم در لیتر) 0/5( NAA +
میليگرم در لیتر) و  1( BAP + MS )5میليگرم در لیتر)  0/25( NAA +میليگرم در لیتر).
* در هر صفت و گروه مقایسهشده ،تیمارهای با حرفهای یکسان اختالف معنيداری ندارند.
)Figure 2. The interaction effect of different hormonal treatments and ecotype on A) percent of direct bulbleting, B
bulblets number per each explant, C) length of regenerated bulblet, and D) percent of callus induction in cultured
Allium hirtifolium explants.
Hormonal treatments of media culture included: 1) MS (Control), 2) MS + BAP (2 mg l -1) + NAA (1 mg l-1), 3) MS +
BAP (1.5 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1), 4) MS + BAP (1 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1) and 4) MS + BAP (1 mg l-1) +
)NAA (0.25 mg l-1
* Values followed by the same letter within a column indicating not significantly different.
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)Allim hirtifolium(  بر ریشهزایي سوخکهای چهار بومجور موسیر ایرانيNAA  وIBA  تأثیر غلظتهای مختلف.2 جدول
Table 2. The effect of different concentration of IBA and NAA on rooting in bulblets of four ecotypes of Allium
hirtifolium
Treatments

Media

Ecotype

MS (Control)
MS + IBA (1 mg l-1)
MS + IBA (1.5 mg l-1)
MS + NAA (0.5 mg l-1)
MS +NAA (1 mg l-1)
Lorestan
Zanjan
Sanandaj
Arak

Days to rooting
25c*
31b
38a
31b
34ab
32a
34a
30a
31a

Percent of rooting
79.92a
47.97b
50.36b
22.03c
43.88b
47.91ab
51.53a
45.11b
50.77ab

Characters
Root numbers in each bulblet
2.00a
1.92a
2.00a
1.75a
2.00a
2.80a
2.00b
0.93c
2.00b

Root length (mm)
28.72a
23.53b
22.40b
22.30b
18.42c
23.14a
23.52a
22.54a
23.09a

. تیمارهای با حرفهای یکسان اختالف معنيداری ندارند،* در هر صفت و گروه مقایسهشده
* Values followed by the same letter within a column indicating not significantly different.

1/5 استفاده از غلظت،بهدستآمده از این بررسي
 میليگرم در لیتر0/5  همراه باBAP میليگرم در لیتر
 برای دستیابي به باالترینMS  در محیط کشتNAA
درصد سوخکزایي مستقیم همراه با بیشترین شمار
سوخک در ریز نمونههای موسیر در شرایط
 همچنین در بین.درونشیشهای قابل توصیه است
 سوخهای گردآوریشده از،بومجورهای مورد بررسي
اراک با قابلیت باالی سوخکزایي همراه بود که
ميتواند بومجور مناسب برای افزایش انبوه درون
.شیشهای موسیر باشد
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