
 ایران باغبانیعلوم 

 (517-526)ص  1396 پاییز، 3، شمارة 48دورة 
Iranian Journal of Horticultural Science 

Vol 48, No 3, Autumn 2017 (517-526) 

DOI: 10.22059/ijhs.2017.201336.946  
 

 

* Corresponding author E-mail: panahandeh@tabrizu.ac.ir   

  هايريزنمونه مستقيم باززايي بر اسيد استيک نفتالين و آمينوپورينبنزيل مختلف هايغلظت تأثير

 ايشيشه درون درشرايط( Allium hirtifolium) موسير جور بوم چهار
 

 3سالطه عليزاده سعيدهو  2آذر مطلبي عليرضا ،*2پناهنده جابر، 1فرهادي نسرين
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 چکيده

 و 5/0، 25/0، 0)و نفتالین استیک اسید ( گرم در لیترمیلي 2 و 5/1، 1، 0) آمینو پورین بنزیلمختلف  هایتأثیر ترکیبي از غلظتپژوهش  ینا در

)لرستان، زنجان، سنندج و  موسیر (اکوتیپ) جور بوم چهار های پیاز یعني سوخیرمستقیم ریزنمونهمستقیم و غ زایيبر پیازچهدر لیتر(  گرممیلي 1

(زایي، Bulbletسوخک )جور، زمان و درصد  که تیمارهای مختلف هورموني و بوم دادنتایج نشان  .بررسي شد MSاراک( در محیط کشت 

 و نفتالین استیک اسید( BAPقرار دادند. استفاده از بنزیل آمینو پورین ) یرموسیر را تحت تأث شدۀ های باززایيشمار، طول و وزن سوخک

(NAA )تر در لی گرممیلي 5/1 تیمارو در  زایي شدباعث تسریع در سوخکBAP  در لیتر  گرممیلي 5/0همراه باNAA باالترین درصد ،

جور اراک، درصد باالیي از  های بوم سوخ. به دست آمدسوخک  عدد بیشترین شمار 13/14 با میانگین%( 26/82) زایي مستقیمسوخک

 2 زایي تنها در تیمارپینه )کالوس(د. ( را نشان دادن33/10از هر ریز نمونه ) شده باززایي سوخکبیشتری  شمار%( و 61/64) زایي سوخک

در لیتر  گرممیلي 5/0به همراه  BAPدر لیتر  گرممیلي 1 تیماردرصد( و  05/73) NAAدر لیتر  گرممیلي 1به همراه  BAPدر لیتر  گرممیلي

NAA (67/23 مشاهده شد. ریشه )تیمارها صورت گرفت  دیگردر مقایسه با  کمتریدر محیط کشت بدون هورمون اکسین در زمان  زایيدرصد

 5/1 یط کشت دارایاراک در مح های موسیر منطقۀ آمده کشت سوخ دست بهنتایج  بنابربود.  نیزهمراه%( 92/79) زایيو با درصد باالیي از ریشه

 .شودای موسیر توصیه ميهای درون شیشهید انبوه سوخکتول یبرا NAAدر لیتر  گرممیلي 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرممیلي
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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. 

 

 

 

 



 ... بر اسید استیک نفتالین و آمینوپورین بنزیل مختلف هایغلظت تأثیرفرهادی و همکاران:  518

 
 

 مقدمه

بازارهای جهاني، توجه  درخواست و نیازروند رو به رشد 

ویژه  به شناسایي و حفظ گیاهان دارویي ینۀبیشتر درزم

 ناپذیر ساختهپرهیز را ها سازی )زراعي کردن( آن اهلي

اصالح و  ینۀمختلفي درزم یهااست. تاکنون فعالیت

 ،است انجام شده ان دارویيهای مختلف گیاهگونه افزایش

اما هنوز بعضي از این گیاهان مهم، به میزان مورد نیاز 

طبیعي  هایو همچنان از رویشگاهشوند کشت نمي

متنوع  یوهوا . ایران با وسعت زیاد و آبشوندمي یگردآور

های هم انتشار و پراکنش بسیاری از گونهجز مراکز م

منابع ژنتیکي  اینگیاهي است و شناسایي و حفاظت، 

بومي (. گیاهان Omidbaigi, 2009امری ضروری است )

که یر ژنتیکي ارزشمندی هستند اخذ عنوان  بهکشورمان 

رویه، علت برداشت نادرست و بيمتأسفانه به  امروزه

. بنابراین انددر خطر انقراض قرار گرفته هابسیاری از آن

این گیاهان  افزایششناسایي و  ینۀبا انجام تحقیقات درزم

را فراهم آورد تا  هاآن گستردةحفظ و کشت  ۀباید زمین

این  ۀنیاز صنایع داخلي به مواد اولی راهبتوان از این 

 . ین کردتأم را گیاهان

 .Allium hirtifolium Boissیر با نام علمي موس

است که از  Liliaceae ةگیاهي چندساله از خانواد

 صورتبه و است ایران و با ارزش بومي جمله گیاهان

روید مي کوه زاگرس رشته ۀو دامن در مراتع وحشي

(Rechinger, 1984; Ghahramani-Majd et al., 

های که قسمت دارد غذایي باالیي ارزش (. موسیر2010

 و در بسیاری ( بودهbulb) سوخها و خوراکي آن برگ

عنوان  شده و یا تازه به خشک صورتبه کشور مناطق از

 این (.Ebrahimi et al., 2008د )شو مي استفاده سبزی

 چرب و اسیدهای هاویتامین کاني، امالح از غني گیاه

سبب  به( و Ebrahimi et al., 2009) است ضروری

 صخواگوگردی  های ترکیبزیادی از  میزانداشتن 

 Mortazaea) داردباالیي  اکسیداني( يآنتپاداکسندگي )

et al., 2014.) جزءپزشکي  از نظر همچنین موسیر 

فشارخون،  کاهش وبرای بوده مهم دارویي گیاهان

 ترمیم و( دیابتبیماری قند )درمان رماتیسم، 

 ,.Barile et alد )شومي سطحي استفاده های زخم

2005.) 

برداشت  ورویه های بيبرداریبه دلیل بهره امروزه

در  موسیر گیاهتراکم  ،نادرست در بسیاری از مراتع

 هایشدت پایین آمده است و جزء گونه واحد سطح به

 ,.Ghahramani-Majd et alانقراض قرار دارد ) درخطر

انجام تحقیقاتي در راستای حفظ و  رو ین(. از ا2012

گسترش کشت این گیاه ارزشمند ضروری است. 

 افزایش (bulbletسوخک ) با طورمعمول وسیر بهم

بسیار پایین بوده  راهافزایش از این  سرعتاما  ،شود مي

 راهاز  سوخدیگر تولید  از سویصرفه نیست.  به و مقرون

 یریکنواختغ يزن جوانه یا و نزدن بذر با مشکل جوانه

زني آمده از بررسي جوانه دست نتایج به است. رو به رو

خواب  گیاه این بذرهای ،دهدنشان ميبذر موسیر 

 ;Ebrahimi et al., 2014) دارند فیزیکي و فیزیولوژیکي

Dashti et al., 2012 موسیر بذر دیگر سوی(. از 

 ازنظر تا سال نیاز دارد 2-3به  زنيجوانه درصورت

 Asadian etبرداشت تولیدکند ) قابل سوخ اقتصادی

al., 2001 این  افزایش در تنگناهای یادشده(. وجود

اصالحي و ژنتیکي در مورد  های بررسيگیاه انجام 

 .است کرده رو روبهموسیر را با محدودیت 

افزایش  آلیوممتعلق به جنس  هایگونه بیشتر در

تواند مواد گیاهي کافي برای کشت بافت مي روشاز 

سازی و اصالح این گیاهان را  های اهليانجام برنامه

(. میزان Mukhopadhyay et al., 2005فراهم آورد )

مختلفي  یها به عامل هاآلیومموفقیت در کشت بافت 

 میزانمانند نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت، نوع و 

 دارد بستگي استفاده مورد رشد هایکنندهتنظیم

(Hailekidan et al., 2013باززایي موفق .)راهاز  آمیز یت 

 طبقد نوک شاخه، های مختلف ماننکشت ریز نمونه

های های مختلف گل و ریشه در گونه، قسمتسوخ

 Luciani etگزارش شده است ) آلیوممختلف جنس 

al., 2006; Gantait et al., 2010 استفاده از طبق .)

 هایسوخک توجه قابل رشد و باززایي با سیر در سوخ

 استفاده محققان از بسیاری و بود همراه ایشیشه درون

سوخک  تولید برای راسوخ  طبق دارای هایریزنمونه از

توصیه  آلیوممختلف جنس  هایگونه هایریزنمونه از

 ,.Ayabe & Sumi 1998; Luciani et al) اندکرده

 رشد هایکنندهتنظیم از استفاده میزان(. نوع و 2006

 و زادرون هایهورمون میزان بافت، نوع به بسته گیاهي

 مختلف، هایگونه در ایشیشه درون کشت از هدف
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 و هااکسین (.Zhang & Li, 2006) است متفاوت

 بسیاری در باززایي القایمهمي در  نقش هاسیتوکینین

 ;Zhang & Li, 2006) دارند گیاهان هایگونه از

Nagasawa & Finer, 1988 از استفاده( و 

 2اسید استیک نفتالین و( BAP) 1آمینوپورین بنزیل

(NAA )ازسوخک  باززایي برای کشت محیط در 

گزارش شده است  آلیوممختلف جنس  هایریزنمونه

(Khalid et al., 2001; Hailekidan et al., 2013.) 

Xu et al. (2008استفاده از بنزیل ) 3آدنین 

(BAو)NAA  سوخک  تشکیلبرای تسریع در  را

در شرایط درون  Allium chinense گونۀسوخ  ازطبق

 Ghahramani-Majdاند.گزارش کرده مثبتای شیشه

et al. (2010) و کاربرد بنزیل  سوخ طبقاستفاده از  با

آدنین به میزان دو برابر غلظت نفتالین استیک اسید 

ای موسیر شدند. درون شیشه سوخکبه تولید  موفق

 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرممیلي 5/1استفاده از 

ریع در آغازش موجب تس NAAدر لیتر  گرممیلي

 Roksana et) شدسیر  هایریزنمونه در زایيسوخک

al., 2002).  

و غلظت  افزایشروش  باتوجه به اینکه

 متفاوت مختلف گیاهان برای رشد های کننده تنظیم

 افزایش روش ساختن بهینه منظور به تحقیق این است،

 کشت شرایط موسیر ایراني در (اکوتیپ) جور بوم چند

 ترکیبيتأثیر  راستا، این در .پذیرفت صورت بافت

 اکسین رشد های کننده یمتنظ مختلف هایغلظت

(NAA) سیتوکینین و (BAP) مستقیم  زایيسوخک بر

 زایيریشه همچنینو  بررسيموسیر  یرمستقیمو غ

 هایغلظت تأثیر تحتة شد تشکیل هایسوخک

 بوتریک وایندول( NAA) اسید استیک نفتالین مختلف

 شد. بررسي( IBA) 4اسید

 

 هاروش و مواد

(، 1393 سالدر این تحقیق در فصل برداشت )

 در گیاه این طبیعي رویشگاه چهارهای موسیر از  سوخ

آوری لرستان، زنجان، سنندج و اراک گرد هایاستان

                                                                               
1. 6- Benzyl Amino Purine (BAP) 
2. 1-NaphthaleneAcetic Acid (NAA) 
3. 6-Benzyl Adenine (BA) 
4. Indole Butyric Acid (IBA) 

 منتقل آزمایشگاه به از برداشت پسگیاهي  . موادشدند

 خواب در ةرفع دور برایها به مدت دو ماه  سوخ و

 شدند.   دارینگه سلسیوس ۀدرج 5 دمای

حذف  و ها خواب سوخ ةاز برطرف شدن دور پس

 دادهقرار جاری آب زیر ساعت دو مدت رویي به هایفلس

 مراحل ، ادامۀمقطر آب باها  سوخ آبکشي از شدند. پس

ها را  سوخ آغازدر شد.  انجام المیناري در زیر هود ضدعفون

کرده و  ورغوطه درصد70 الکل دردقیقه  پنجبه مدت 

به مدت  (،استریلسترون ) مقطر آب با شستشو پس از

درصد  5دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  15

 مقطر آب با بار سهها  در پایان سوخ. شدندضدعفوني 

 به عمودی صورت به ها شدند. سوخ داده شستشو سترون

و در  تقسیم متر طبق سوخ میلي 2 های واجد قطعه

 40 متر دارایسانتي 10×7 ای به ابعادشیشه های ظرف

 & Murashigeجامد ) MSمحیط کشت  لیترمیلي

Skoog, 1962 )کشت  یط. محکشت شدندMS  مورد

 و درصدآگار 8/0درصد ساکارز،  3 ین بررسي،استفاده در ا

 هایگرم در لیتر میواینوزیتول به همراه نسبت میلي 100

 NAA و( گرم در لیترمیلي 2و  0 ،1 ،5/1) BAPمختلف 

های نمونه. داشتدر لیتر(  گرممیلي 1و  5/0، 25/0، 0) 

و  یيساعت روشنا 16شرایط  دربه ژرمیناتور  شده کشت

منتقل  ۀ سلسیوسدرج 25±2 مایساعت تاریکي و د 8

از اتوکالو، روی  پیشکشت  هایمحیط pH. شدند

های کشت و ضدعفوني محیط شدتنظیم  1/0±7/5

 5/1با فشار  درجۀ سلسیوس121 اتوکالو در دمایتوسط 

 دقیقه صورت گرفت.    15کیلوگرم در مترمربع به مدت 

هفته در  4 های زماني ها سه مرتبه به فاصلهریزنمونه

در  .محیط کشت تازه با همان ترکیب اولیه واکشت شدند

های شده در محیط جور کشت های هر چهار بومریزنمونه

روز پس از  شمارختلف هورموني، م هایدارای غلظت

 سوخک، درصد نخستینکشت تا ظاهر شدن 

شده در هر تیمار، شمار  های کشتزایي نمونه سوخک

های تولیدشده در هر ریزنمونه، طول و وزن سوخک

 برداری های تولیدشده در هر ریزنمونه یادداشتسوخک

طور تصادفي چهار  در شرایط سترون از هر تکرار بهشد. 

انتخاب و پس از خارج کردن از محیط کشت سوخک 

از تیمارها همراه  برخيشد.  گیریها اندازهطول و وزن آن

ها بودند که در بازکشت اول پینه (کالوس) پینه با تشکیل
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کشت با ترکیب اولیه و تیمارهای  هایجدا و درمحیط

 شمارو  شدندکشت  زایيسوخک یادشده برایهورموني 

عنوان پینه در هر تیمار بهشده از تولید کسوخ

 ثبت شد.  یرمستقیمغزایي  سوخک

در محیط  زایيریشه برای شده باززایي هایسوخک

 بوتیریک ایندول مختلف هایحاوی غلظت MSکشت 

 استیک نفتالین و( لیتر در گرممیلي 5/1 و 1، 0) اسید

 پس. شدند کشت( لیتر در گرممیلي 1 و 5/0، 0) اسید

 موسیر، هایسوخک زایيریشه برای الزم زمان ثبت از

و  شمار زایي،ریشه درصد کشت، از پس هفته شش

 هایجور بوم و تیمارها از هریک در هاطول ریشه

 .شد برداری یادداشتمختلف 

 قالب در فاکتوریل آزمایش صورت به تحقیق این

 

تکرار با  هر در و تکرار چهار با تصادفي کامل طرح

میانگین با استفاده از  مقایسۀشد.  اجرا ریزنمونه چهار

درصد  5دانکن در سطح احتمال  ایآزمون چند دامنه

 انجام شد.  SPSSافزار آماری  توسط نرم

 

 بحث و نتايج

 رشد کنندة تنظیم دو ترکیبيتأثیر  پژوهش این در

BAP  وNAA یرمستقیمو غ مستقیم باززایي بر 

ور ج بوم چهار شدة کشت هایریزنمونه از هاسوخک

 زایيو همچنین میزان ریشه بررسي موسیر

رشد  کنندة تنظیم دو تأثیر تحت موسیر های سوخک

و  سوخکمراحل مختلف  1شکل  .اکسیني ارزیابي شد

 .دهدمي نشان را موسیر هایریزنمونه زایيریشه

 

 
 

 

 
های کشت ریزنمونه( الف(: اراکجور  ( )بومAllium hirtifolimموسیر ) شدة های کشتزایي ریزنمونهزایي و ریشهسوخک .1 شکل

 .هازایي سوخکو د( ریشه یرمستقیمغزایي سوخک( زایي مستقیم، ج، ب( سوخکمتر طبق سوخمیلي 2 دارای
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 521 1396 پاییز، 3 ة، شمار48 ة، دورایران باغبانيعلوم  

 
 

 

که تیمارهای  دهدميآمده نشان  دست به نتایج

 زایي،سوخکزمان و درصد  جور بوممختلف هورموني و 

موسیر را  شدة باززایي هایسوخک وزن و ارتفاع شمار،

قرار دادند.  یرتحت تأث ایدر شرایط درون شیشه

 یرمستقیمهمچنین میزان باززایي مستقیم و غ

در بین تیمارهای مختلف متفاوت بود.  هاسوخک

روز از زمان کشت  شمار يهورمون مختلف تیمارهای

 داریمعني طوربه را هاسوخک ظهور تا هاریز نمونه

بر این صفت  جور بوم تأثیرقرار دادند ولي  یرتحت تأث

در محیط  NAAو  BAPنبود. کاربرد ترکیبي  دارمعني

 هایریزنمونه يیزاسوخک در تسریع موجبکشت 

 هایکنندهتنظیم از استفاده(. 1)جدول  شدموسیر 

 هایسوخک تشکیل در تسریع موجب رشد

 هایشده در گونه های کشتاز ریزنمونه آمده دست به

(. Xu et al., 2008) شودميآلیوم  جنس مختلف

ها ، اکسینهاآلیومای شیشه های دروندرکشت

ای و  تحریک تقسیم یاخته منظور بهطورمعمول  به

ها سوخکتمایزیابي و ای ها برای تقسیم یاختهسیتوکینین

 ,Zhang & Li) پینه نقش دارند گیاهي و یها از بافت

2006; Nagasawa & Finer, 1988.) 5/1 در تیمار 

در لیتر  گرممیلي 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرم میلي

NAA نخستینروز  38 پس از یانگینم طوربه 

و در  شدمشاهده  ها شده از ریزنمونه های باززایي سوخک

روز تا زمان  شمارن بیشترین محیط بدون هورمو

. تشکیل سوخک در شرایط ثبت شد( 57) زایي سوخک

بستگي دارد  NAAو   BAPبه غلظت  ایدرون شیشه

(Khalid et al., 2001 و کاربرد این )باعث  ها ترکیب

 Allium cepa var. Groupدر  زایي افزایش سوخک

aggregatum شد (Hailekidan et al., 2013.) 

از  یمطور مستق که به هایيسوخک شمارو  درصد

تحت  داریمعني صورتبه شدند، تشکیل ریزنمونههر 

قرار گرفتند. محیط کشت شاهد  جور بوممحیط و  یرتأث

 سوخک یدرصد القا کمترین)بدون هورمون( با 

( 13/3در هر ریز نمونه ) سوخک شمار%( و 26/36)

 سبب رشد هایکنندههمراه بود و استفاده از تنظیم

 شد هاریزنمونه باززایي میزان بر داریمعني افزایش

 BAPدر لیتر  گرممیلي 5/1 تیمار در کهطوری به

 درصد باالترین NAAدر لیتر  گرممیلي 5/0همراه با 

 سوخک شمار%( و بیشترین 26/82) زایيسوخک

 به دست آمدعدد در هر نمونه  13/14میانگین  طور به

، ( گزارش کردند2006) .Ebrahimi et al(. 1)جدول 

 در هااکسین با ترکیب در هاسیتوکینین از استفاده

 هایریزنمونه باززایي افزایش موجب کشت محیط

 درRoksana et al. (2002 ) .شودمي ایشیشه درون

 هایریزنمونه در زایيسوخک هورمون، بدون محیط

، اندکردهسیر را مشاهده نکردند و گزارش  ةشد کشت

 از استفاده سیر هایریزنمونه زایيسوخک برای

 .Hailekidan et al .است ضروری رشد هایهورمون

 Alliumcepa var شده کشت هایریزنمونه در( 2013)

aggregatum  در محیطMS  بدون استفاده از

 اندکرده گزارش را زایيسوخک رشد هایکننده تنظیم

 .بودند آلبینو شده تشکیل هایسوخک بیشتر اما

اگرچه  بررسي، از این آمده دست بهنتایج  بنابر

موجب افزایش  NAAدر ترکیب با  BAPاستفاده از 

 دو این مختلف هایولي در نسبت شد زایيسوخک

 با داریمعني تفاوت هاسوخک باززایي میزان هورمون

 ترپایین هایغلظت تنها که طوریبه. دادند نشان هم

NAA  نسبت بهBAP دارموجب افزایش معني 

سه  غلظتو  شدموسیر  هایریزنمونه در زایيسوخک

درصد  بیشترین باعث NAAنسبت به  BAPبرابری 

 پیشتر شد. بررسيمورد  هایجور بوم همۀباززایي در 

بر  NAAبازدارندگي  تأثیر تعدیل A. chinensis در نیز

 است شده گزارش BAبا افزایش غلظت  زایي سوخک

(Xu et al., 2008.)های این نتایج با یافتهAyabe & 

Sumi (1998 )ان نیز تأثیر بازدارندگي . آنهمخواني دارد

 هایریزنمونه یابياز تمایز NAAباالی  هایغلظت

 .کردندسیر را گزارش  شدة کشت

 تفاوت مختلف هایجور بوم بررسي در این

 و دادند نشان زایيسوخک میزان نظر از داری معني

اراک به سبب  منطقۀ از شده کشت موسیر های سوخ

%( و بیشترین 61/64) زایيسوخکداشتن درصد باالی 

(، 33/10تولیدی در هر ریزنمونه ) های کسوخ شمار

موسیر  ایشیشهانبوه درون  افزایشباالیي برای  قابلیت

 تفاوت نیزRoksana et al. (2002 )(. 1دارد )جدول 

 پرآوری محیط در سیر مختلف نژادگان واکنش

 .اندکرده گزارش را ایشیشه درون
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میانگین اثر  ۀاز مقایس آمده دست بهنتایج  بنابر

مورد بررسي  جور بوممتقابل دو تیمار، هر چهار 

 سوخک شمارو بیشترین  زایيسوخکباالترین درصد 

 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرممیلي 5/1را در تیمار 

نشان دادند که بین  NAAدر لیتر  گرممیلي

 نداشت وجود داریمعني تفاوت مختلف هایجور بوم

 با هاغلظت این از استفاده بنابراین(. A, B-2 )شکل

موسیر در شرایط  هایریزنمونه زایيسوخک هدف

 5/1 تیمار سیر درقابل توصیه است.  ایشیشه درون

در لیتر  گرممیلي 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرممیلي

NAA شد زایيسوخکوجب تسریع در آغازش م 

(Roksana et al., 2002 .)در  گرممیلي 1 از استفاده

با تولید  NAAدر لیتر  گرممیلي 4/0-1و  BAلیتر 

سوخک در هر ریز نمونه ترکیبي  2/17-4/15متوسط 

 زایي های رشد برای القای سوخککننده مناسبي از تنظیم

 ,.Xu et alگزارش شده است ) Allium chinenseدر 

در  NAAو  BAPمناسب  های(. تفاوت در غلظت2008

های مختلف مربوط به یک جنس، به علت تفاوت در گونه

 Hailekidan etاست )شده  نوع ریزنمونه و رقم استفاده 

al., 2013; Xu et al., 2008.) 

و محیط بر طول  جور بوم تأثیر بررسياین  در

میانگین  مقایسۀ. بود دارمعني شده تشکیل هایسوخک

اثر متقابل این دو تیمار نشان داد که بیشترین طول 

( در محیط کشت حاوی مترمیلي 93/24) هاسوخک

 جور بومو در  NAAنسبت به  BAPغلظت سه برابری 

 در که(. به سبب اینC-2)شکل  به دست آمدلرستان 

 دیگراز  ترسریع زایيسوخک هورموني تیمار این

بازکشت  ةبنابراین در پایان سه دور شد، آغازتیمارها 

در این  شده تشکیل هایسوخک که رودانتظار مي

تیمارها رشد بیشتری نشان  دیگرمحیط نسبت به 

نیز مؤید  بررسيآمده از این  دست دهند که نتایج به

 هایسوخکبر طول، وزن  افزون این مسئله است.

 با داریمعني تفاوت نیز مختلف هایجور بوماز  ناشي

 هایاز نمونه آمده دست به هایسوخک. داشتند هم

( گرم میلي 47/262) و سنندج( گرممیلي 33/276) اراک

شناختي  ریخت (.1)جدول  باالترین وزن را داشتند

از  آمده دست به هایسوخک در رشد( مرفولوژی)

متفاوت از  بررسيمورد  هایجور بوم هایریزنمونه

از  آمده دست به هایسوخک. بودند یکدیگر

لرستان رشد طولي بیشتر ولي  جور بوم هایریزنمونه

 در نیز را وزن کمترینرشد قطری اندکي داشتند که 

 .دادند نشان هاجور بوم دیگر هایسوخک با مقایسه

 کنندة نسبت سیتوکینین به اکسین عامل تعیین

گیاهي است که در  هایزایي ریزنمونه مهمي در اندام

مستقیم و  زایياز نظر درصد سوخک بررسينتایج این 

 Xu et) ها این مسئله روشن بودریز نمونه یرمستقیمغ

al., 2008 .)ها ها و اکسینهای مختلف سیتوکینیننسبت

جنس  های زایي در ریزنمونهدر محیط کشت، سوخک

-Mehrabi & Fazeli) دهندقرار مي یررا تحت تأث آلیوم

Nasab, 2012هاآلیوماز جمله  ها(. در بسیاری از گونه ،

 NAAدر باززایي مستقیم بیشتر از  BAPالقایي  یرتأث

 (.Guo et al., 2005; Xu et al., 2008گزارش شده است )

باعث القای پینه در  NAAباالی  هایاستفاده از غلظت

 هایجور بوم همۀ. در شدموسیر  شدة های کشتنمونه

 BAPبه  NAAغلظت  دوم یکنسبت  بررسيمورد 

ها بود که میزان پینه در ریز نمونه همراه باتشکیل

 BAP  +1در لیتر  گرممیلي 2 زایي در تیمارهایپینه

+  BAPدر لیتر  گرممیلي 1و  NAAدر لیتر  گرممیلي

درصد و  05/73به ترتیب  NAAدر لیتر  گرم میلي 5/0

زایي در درصد بود و بیشترین درصد پینه 67/23

لرستان و  هایجور از بوم آمده دست بههای ریزنمونه

 Ghahramani-Majd et(. 1)جدول شدزنجان مشاهده 

al. (2010 )های متوسط اند که غلظت گزارش کرده

های پایین نفتالین آدنین در ترکیب با غلظت بنزیل

استیک اسید بیشترین تأثیر را در تولید سوخک 

نسبت  نظر این نویسندگان بنابر. همچنین موسیر دارند

آدنین نسبت به نفتالین استیک اسید  دو برابری بنزیل

 بررسي دارد که در این تأثیر بهتری در تولید سوخک

 همراه بود.   زایياین نسبت با بیشترین درصد پینه

 هاینسبت در شده کشت هایپینه باززایي میزان

 نشان دارینیز تفاوت معني NAAو  BAPمختلف 

از  شده ( باززایي75/7) سوخک شمار. بیشترین دادند

 BAPدر محیط کشت دارای غلظت سه برابری  پینه

 سوخک شمار کمترین و به دست آمد NAAنسبت به 

. شد( در تیمار بدون هورمون )شاهد( مشاهده 50/4)

 هایجور بوم درپینه  از شده تشکیل های کسوخ شمار
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 Xu(. 1عدد بود )جدول  1/6 یانگینطور م مختلف به

et al. (2008 )هایریزنمونه درپینه  تشکیل نیز 

شامل  هایدر محیط Allium chinense شده کشت

. افزایش اندکردهگزارش  BAو  NAAترکیبي از 

 دارسوخرا در گیاهان  زایيپینه میزان NAAغلظت 

 يطورکل (. بهZaidi et al., 2000) دهدافزایش مي

 زیاد غلظت با درمقایسه هااکسین کمتر هایغلظت

 شاخساره تشکیل و آغازش باعث هاسیتوکینین

باززایي  وپینه  تشکیل باعث عکس حالت در و شود مي

 (. Kumar et al., 2005) شودمي یرمستقیمغ

 
 جور موسیر های چهار بومریز نمونه یرمستقیممستقیم و غ زایيبر سوخک NAAو  BAPمختلف  هایترکیب غلظت یرتأث. 1 جدول

(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 

Treatments 
Characters 

Days to  

bulblet  

regeneration 

Percent  

of direct  

bulbleting 

Direct bulblets  

number in each  

explant 

Length  

of bulblet  

(mm) 

Bulblet  

weight  

(mg) 

Percent  

of callus  

induction 

Number  

of indirect  

bulblets 

Media MS (Control) 57a* 36.26e 3.13e 16.08e 259.58a 0 4.50d 

MS + BAP (2 mg l-1) +NAA (1 mg l-1) 53b 44.51d 5.88d 18.51d 258.08a 73.05a 5.75c 

MS + BAP (1.5 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1) 38e 82.26a 14.13a 21.24a 257.33a 0 7.75a 
MS + BAP (1 mg l-1) + NAA (0.5 mg l-1) 45c 66.51c 8.38c 20.85b 258.58a 23.67b 5.75c 

MS + BAP (1 mg l-1) + NAA (0.25 mg l-1) 40d 82.01b 12.13b 20.58c 258.50a 0 6.75b 

Ecotype Lorestan 47a 64.01b 8.53c 21.85a 240.93d 21.23a 6.20ab 

Zanjan 46a 64.01b 9.73b 16.84d 253.93c 21.64a 6.13ab 
Sanandaj 47a 56.61c 6.33d 18.10c 262.47b 19.77b 5.47b 

Arak 47a 64.61a 10.33a 21.03b 276.33a 14.74c 6.60c 

 .داری ندارندیکسان اختالف معني های حرفتیمارهای با  شده، در هر صفت و گروه مقایسه* 
* Values followed by the same letter within a column indicating not significantly different. 

 

 و هورموني مختلف هایغلظت متقابل اثر

 درصد باالترین که داد نشانپینه  القای در هاجور بوم

 محیط در( 53/83) لرستان هایریزنمونه در زایيپینه

 NAAدر لیتر  گرممیلي BAP  +1در لیتر  گرممیلي 2

مستقیم و ایي ز(. میزان بازD-2)شکل  به دست آمد

 هاینژادگان به متعلق هایریز نمونه یرمستقیمغ

 نشان یکدیگر با داریمعني تفاوت نیز سیر مختلف

 در استفاده موردنژادگان  نوع اهمیت بیانگر که دادند

 Asha Devi etاست ) ایشیشه درون شرایط به واکنش

al., 2007; Barandiaran et al., 1999.) 

موسیر برای  جور بومچهار  ةشد باززایي هایسوخک

دارای  MSدر محیط کشت  زایي،میزان ریشه بررسي

کشت  NAAو  IBAمختلف دو اکسین  هایغلظت

 در زایيریشه درصد و زایيروز تا ریشه شمارشدند. 

 هم با داریمعني تفاوت هورموني مختلف تیمارهای

 تفاوت این مختلف هایجور بوم در ولي داشتند

 جور بومهر چهار  شدة کشت هایسوخک. نبود دار معني

شدند ولي در محیط کشت  دارتیمارها ریشه ۀدر هم

 25) کمتریشاهد )بدون هورمون اکسین( در زمان 

 تیمارها دیگرروز پس از کشت( در مقایسه با 

 زایيریشه از باالیي درصد با که شد مشاهده زایي ریشه

 هایریشه در محیط شمار%( همراه بود. 92/79)

بود و  سوخکعدد در هر  93/1 یانگینطور م مختلف به

 هر در چه( ریشه8/2) شمارلرستان بیشترین  جور بوم

 هاجور بوم دیگربا  داریمعني تفاوت که داشت را نمونه

 عامل زایيریشه القای میزان(. 2)جدول  داد نشان

 در شده باززایي هایبسیار مهمي در استقرار ریز نمونه

 بررسي،نتایج این  رغم بهاست و  ایشیشه درون شرایط

 در تنها زایيریشه گیاهي هایگونهدر بسیاری از 

 انجام کشت محیط در اکسین یک وجود صورت

 .Hailekidan et al(. Yasmin et al., 2009) شود مي

 شده باززایي هایسوخک( گزارش کردند 2013)

Allium cepa var. Aggregatum  بیشترین درصد

ریشه در هر ریزنمونه  شمار%( و 66/86) زایيریشه

نشان  IBAدر لیتر  گرم یليم 5/1( را در تیمار 91/4)

 زایيدادند و در محیط کشت بدون هورمون هیچ ریشه

 اکسیني ترینمهم اسید بوتریک ایندول. نشد مشاهده

 از بسیاری در نابجا هایریشه آغازش باعث که است

 هایسوخک(. Uranbey, 2010) شود مي هاگونه

Allium chinense سطوح  همۀ درNAA شده   استفاده
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 هایسوخکنشان دادند و در  زایيروز ریشه 15 پس از

در  گرممیلي 1/0-1دارای  MSدر محیط  شده کشت

 Xu et) شدریشه مشاهده  شماربیشترین  NAAلیتر 

al., 2008 .)شده تشکیل هایریشه طول بررسي این در 

نشان دادند.  داریمعني تفاوت مختلف تیمارهای در

در محیط است و  NAA میزان یرریشه تحت تأث طول

شدن ریشه  ترطویل برای NAA ترسطوح پایین

نیز  بررسي(. در این Xu et al., 2008مناسب است )

 NAAدر لیتر  گرممیلي 5/0طول ریشه در تیمار 

 بود. نتایج NAAدر لیتر  گرممیلي 1 تیمار از ترطویل

 که دهدمیانگین نشان مي ۀاز مقایس آمده دست به

بدون هورمون،  MSمحیط  در شده کشت هایسوخک

را  مترمیلي 71/28 طولیانگین م با ریشه ترینطویل

 هایریشه طول هاجور بوم همۀداشتند و در 

 مترمیلي 07/23 یانگینم طوریکسان و به آمده دست به

 (.2)جدول  بود

 

 
 

در  ها سوخک شمار( Bمستقیم،  زایي( درصد سوخکA :جور بر اثر متقابل تیمارهای مختلف هورموني محیط کشت و بوم .2 شکل

 (.Allium hirtifoliumموسیر ) شدة های کشتزایي ریزنمونهدرصد پینه( Dشده و  های تشکیل( طول سوخکCهر ریز نمونه، 

 در لیتر(،  گرممیلي 1) NAAدر لیتر( +  گرممیلي 2) MS  +BAP( 2)شاهد(،  MS( 1هورموني محیط کشت شامل:  تیمارهای

3 )MS  +BAP (5/1 گرممیلي  + )در لیترNAA (5/0 گرممیلي  ،)4در لیتر )MS  +BAP (1 گرممیلي  + )در لیترNAA (5/0 

 (.گرم در لیترمیلي 25/0) NAAدر لیتر( +  گرممیلي 1) MS  +BAP( 5در لیتر( و  گرممیلي

 .داری ندارندیکسان اختالف معني های حرفتیمارهای با  شده، در هر صفت و گروه مقایسه* 
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) جور موسیر ایراني های چهار بومزایي سوخکبر ریشه NAAو  IBAمختلف  هایغلظت یرتأث. 2 جدول

Table 2. The effect of different concentration of IBA and NAA on rooting in bulblets of four ecotypes of Allium 

hirtifolium 
Treatments Characters 

Days to rooting Percent of rooting Root numbers in each bulblet Root length (mm) 

Media 

MS (Control) 25c* 79.92a 2.00a 28.72a 

MS + IBA (1 mg l-1) 31b 47.97b 1.92a 23.53b 
MS + IBA (1.5 mg l-1) 38a 50.36b 2.00a 22.40b 

MS + NAA (0.5 mg l-1) 31b 22.03c 1.75a 22.30b 

MS +NAA (1 mg l-1) 34ab 43.88b 2.00a 18.42c 

Ecotype 

Lorestan 32a 47.91ab 2.80a 23.14a 
Zanjan 34a 51.53a 2.00b 23.52a 

Sanandaj 30a 45.11b 0.93c 22.54a 

Arak 31a 50.77ab 2.00b 23.09a 

 .داری ندارندیکسان اختالف معني های حرفتیمارهای با  شده، در هر صفت و گروه مقایسه* 

* Values followed by the same letter within a column indicating not significantly different. 

 

 کلی گيرينتيجه

 ینۀدرزم را ایبالقوهقابلیت  بافت کشتدر  مهارت

فراهم  آلیومجنس  هایگونه از بسیاری انبوه افزایش

 شرایط در افزایش روش سازی ینه. بهآوردمي

 ژنتیکي تنوع و بقا حفظ برای تواندمي بافت کشت

 هایسوخک باززایي همچنین. باشد سودمند موسیر

 و ضروری فرایند عنوان  به بافت کشت روش از موسیر

فناوری  زیست یها آغاز استفاده از روش برای اساسي

دستیابي به  وژنتیکي  اصالح راستای در( بیوتکنولوژی)

 نتایج بنابر. آیدمي شمار برتر این گیاه به های رقم

 

 5/1غلظت از استفاده بررسي، از این آمده دست به

در لیتر  گرممیلي 5/0همراه با  BAPدر لیتر  گرممیلي

NAA محیط کشت  درMS باالترین به دستیابي برای 

 شمارمستقیم همراه با بیشترین  زایيسوخک درصد

 شرایط در موسیر هایدر ریز نمونه سوخک

 بین در همچنینقابل توصیه است.  ایشیشه درون

از  شده یهای گردآور سوخ ررسي،بمورد  هایجور بوم

 که بود همراه زایيسوخکباالی  قابلیتاراک با 

انبوه درون  افزایشمناسب برای  جور بوم تواند مي

 موسیر باشد.  ایشیشه
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