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  دهیچک
 يهاکاربرد روش بنابراین. است نییپا یعیطب طیدر شرا اهیگ نیا ری. سرعت تکثاستارزشمند  يازیپ اهانیاز گ یکی) سیلی(آمار نینسر اهیگ
 زنمونـه، یاثر نوع ر یبررس منظوربهپژوهش  نی. در ااست ینتیز اهیگ نیا ریتکث بیضر شیافزا برايمناسب  يکشت بافت راهکار مانند نینو

 در قالـب طـرح کـامالً    لیصورت فاکتورهب یشیآزما س،یلیآمار اهیگ يهازنمونهیر ییباززا زانیبر م نیتوکنیکننده رشد سمینوع و غلظت تنظ
 یو فلـس تکـ   یگاهیهمراه با صفحه پا یفلس تک ،یگاهیهمراه با صفحه پا یشامل فلس جفت هازنمونهیتکرار انجام شد. ر چهاربا  یتصادف

ـ و  نیآدن لیمختلف بنز يهاغلظت يحاو MSکشت  طیدر مح هازنمونهیبودند. ر یگاهیپا فحهبدون ص ـ ت ای  2و  1، 5/0(صـفر،   ازورونیدی
نشـان داد   جیآگـار کشـت شـدند. نتـا     تریگرم در ل هشتساکارز و  تریگرم در ل NAA ،30گرم در لیتر میلی 1/0) همراه با تریدر ل گرمیلیم
ـ تکث براي يترمناسب يهازنمونهی، رهازنمونهیر ریبا سا سهیدر مقا یگاهیهمراه با صفحه پا یفلس جفت يهازنمونهیر ـ گ ری در  سیلیآمـار  اهی

 ییبـاززا  ياازچهیپ گونههیچ یفلس تک يهازنمونهیدر ر گرید ي. از سوندکنیم دیرا تول يقطورتر يهاازچهیو پ ندهست ايشیشهدرونط یشرا
 ییبـاززا  يهـا  ازچـه یبر قطر پ يداریمعن ریثأت نیتوکنیکننده رشد سمیظنوع تن نیشدند. همچن رنگياقهوه هازنمونهیو به مرور زمان، ر شدن

کننـده رشـد   میتنظـ  يکشـت حـاو   طیبا مح سهیدر مقا يشتریب ازچهی، تعداد پBAکننده رشد میتنظ يکشت حاو طیدر مح یشده نداشت ول
TDZ د. بـا در نظـر   کـر  جـاد یا مارهـا یت ریبا سا سهیمقا در يکمتر و قطورتر يهاازچهیکننده رشد، پمیکشت فاقد تنظ طی. محدندش ییباززا

کننـده  میتنظ تریدر ل گرمیلیم 5/0 يحاو MSکشت  طیاز مح تفادهو اس یفلس جفت يهازنمونهیکاربرد ر ازچه،یگرفتن صفات قطر و تعداد پ
    .دشویم هیتوص سیلیآمار اهیگ ايشیشهدرون ریتکث براي NAAکننده رشد  میتنظ تریدر ل گرمیلیم 1/0با  بیدر ترک BAرشد 

  
  

  

 یفلس جفت ن،یتوکنیس ر،یتکث ازچه،یپ س،یلیآمار :يدیکل يهاواژه

  
  

  

 
 

 
  

  يخراسان رضو یجهاد دانشگاهپژوهشکده بیوتکنولوژي صنعتی،  ،ینتیز اهانیگ يوتکنولوژیگروه ب ،استادیار. 1
  مشهد یدانشگاه فردوس ،يسبز، دانشکده کشاورز يضاف یو مهندس یگروه علوم باغبان، و استادیار ترتیب استادبه   .3و  2
  مشهد یدانشگاه فردوس ،يدانشکده کشاورز ،ينژادو به يوتکنولوژیگروه ب ،استاد   .4
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  مقدمه
ــار ــی) Hippeastrum × johnsonii( سیلیآم ــاتریاز ز یک  نیب
تقاضـا   زانیـ م نیشـتر یاست کـه ب  یدانو گل هدیبرشاخه يهاگل
) و بـه  41 و 10( اسـت  سـمس یکر التیآن در تعط دیخر يبرا
مورد توجه بسیاري از تولیدکنندگان  ام،یا نیآن در ا تیاهم لیدل

ـ مصـرف آن در ا  نیترگل در جهان قرار گرفته است. عمده  رانی
 ). 26نوروز اسـت (  عیداستفاده در  يبرا اهیکردن گ رسشیپ زین

پوند در هلند، رتبـه   ونیلیم 36با فروش  ،۲۰۰۹ن گیاه در سـال  ای
هلند به خود اختصاص داد و  هدیبرشاخه ياهگل نینهم را در ب

ـ اتحاد يبر اساس طبقه بنـد  گـل   نیهشـتم  عنـوان بـه اروپـا،   هی
ارزش اقتصـادي   رواز ایـن ). 33( دشـ مهـم مطـرح    هدیبرشاخه

اهمیت تکثیـر، تولیـد و    گیاه، گواهی بر نیباالي تولید و تکثیر ا
ـ پرورش چنین گیاهی در صنعت باغبانی جهان است. ا  اهیـ گ نی

 ریـ تکث يبـردار پـاجوش و روش فلـس   يهـا ازچهیبذر، پ سطتو
ـ ا ری). تکث35( دشویم  يجنبـه تجـار   یبـا روش جنسـ   اهیـ گ نی

). در 6( رودیکار مبه دیارقام جد دیتول منظوربهنداشته و اغلب 
کـم   اریشـده، بسـ   دیپاجوش تول يهاازچهیتعداد پ يعاد طیشرا
 دیتول يهاازچهیپ ادتعد زین يتجار يهادر روش نی. همچناست

 لیـ دلبـه  بنـابراین . سـت یبرخـوردار ن  یشده از روند قابل توجه
استفاده  رسدینظر م)، به21( ینتیز اهیگ نیا ازیپ يارزش اقتصاد

ــااز روش ــتکث يه ــهیشدرون ری ــرا ياش ــازد يب ــار ادی  سیلیآم
هاي ریزازدیـادي  چرا که با استفاده از روش ،باشد ریناپذاجتناب

آورد که از  دستبه ازچهیپ يادیبالغ تعداد ز ازیپ کیاز  توانیم
  ). 43دارد ( یفراوان تیاهم يلحاظ تجار
کـه از   دهـد یانجام شده نشان م يهاپژوهش جیبر نتا يمرور

ــهیر ــ يهــازنمون ــده بــرگ (   یمختلف   هیــا)، گلپ34چــون قاع
Scape)( )43،( ازیپ يهافلس )46 و 40( یجفت يها)، فلس25 ،(
ـ ر بـراي ) 17) و تخمک (16چه ()، دمگل34دمگل ( ـ ازد زی  يادی

ـ استفاده شده است. بـا ا  سیلیآمار ـ  یحـال برخـ   نی کـه   دمعتقدن
ـ  یجفتـ  يهـا فلس ،ياشهیشکشت درون يبرا زنمونهیر نیبهتر  ای
ـ ). بـا ا 35( ندهستجوان  هیگلپا ـ گلپا زنمونـه یر حـال  نی جـوان   هی
ـ با یزمـان  زنمونـه ینوع ر نیاز ا رای. زنیستدر دسترس  شهیهم  دی

). در 6فعـال باشـد (   یشـ یدر مرحله رشد رو اهید که گکراستفاده 
فلـس  نسـبت بـه تـک    یبا فلس جفتـ  ریتکثروش  سیلیآمار اهیگ

حضـور بافـت صـفحه     گـر ید ي). از سو14 و 1تر است (متداول
ـ ). با ا30دارد ( هاازچهیپ ییباززا زانیر مد ینقش مهم یگاهیپا  نی

 یانیـ م يهـا ) گزارش کردند که قسـمت 25و همکاران ( یحال م
 ند،هسـت متصل به آن  يهاو بافت یگاهیها که فاقد صفحه پافلس

 جـاد یا ياشهیشدرون طیرا در شرا يدیجد يهااندام توانندیم زین
 يبـرا  یجفتـ  يهـا حضـور فلـس   رسـد ینظر مـ به رواز اینکنند. 
را  يگرید يهازنمونهیر توانیو م است یالزام سیلیآمار يپرآور

 يکننـده رشـد   میتنظـ  بـات یترک از د.کـر اسـتفاده   يپرآور براي زین
  )،BA )N6-Benzyladenine( ،Kin )Kinetin ریــــــنظ یمختلفــــــ

2ip )N6-2-Isopentenyladenine (و TDZ )Thidiazuron (ــراي  بـــ
استفاده  ايشیشهدرون طیدر شرا سیلیآمار يهازنمونهیر ییباززا

کننـده  میتنظـ  بیـ ). اما کـاربرد ترک 46 و 44، 18، 9شده است (
 يهـا کننـده میتنظـ  رینسـبت بـه سـا    NAAبا  راههم BA يرشد
) 5). اسـلم و همکـاران (  34 و 19، 5( اسـت تـر  متداول يرشد
 طیرا در شـرا  سیلیآمـار  ازیـ فلـس پ  زنمونـه یر ییباززا ییتوانا
در  ازچـه یپ لیتشـک  يالقـا  يو برا کردند یابیارز ياشهیشدرون

 تـر یدر ل گـرم یلـ یم چهـار  يحاو MSکشت  طیمح ها،زنمونهیر
کننـده  میتنظ تریدر ل گرمیلیم 1/0همراه با  BAکننده رشد میتنظ

ژوهش آنها نشـان  نتایج پ نیدند. همچنکر هیرا توص NAAرشد 
 يپــرآور بــراي يکننــده رشــدمیتنظــ بیــرکت نیداد کــه بهتــر

 تـر یدر ل گـرم یلـ یم پـنج  يحـاو  MS کشت طیها، محشاخساره
 تــریدر ل گــرمیلــیم 1/0بــا  بیــدر ترک BAکننــده رشــد میتنظــ
) بـا  36و همکـاران (  کویدی. سـ اسـت  NAAکننـده رشـد   میتنظ

 يهاکنندهمیو غلظت تنظ یفلس جفت زنمونهیاثر اندازه ر یبررس
نشـان دادنـد کـه     س،یلیآمـار  ياشـه یشت درونرشد را بر کشـ 

ـ  يحاو MSکشت  طیدر مح ازچهیپ لیتشک زانیم نیشتریب  کی
 NAA تریدر ل گرمیلیم 5/0با  بیدر ترک BAP تریدر ل گرمیلیم

ـ و عـرض   متـر یسـانت  5/2با طـول   یفلس جفت زنمونهیو ر  کی
  . دیآیدست مبه متریسانت

متفـاوت در   ايهـ با توجه بـه وجـود گـزارش    رواز این
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 ،ینتیز اهیگ نیا يادیزازدیر براي نهیکشت به طیرابطه با مح
 نشیگـز  منظـور بـه  ،يکننـده رشـد  میتنظـ  بـات یترک یبررس
رسـد.  ینظر مـ به يضرور يکننده رشدمیتنظ بیترک نیبهتر
اثـر نـوع    یراستا پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـ      نیدر ا
 زانیبر م نیتوکنیکننده رشد سمینوع و غلظت تنظ زنمونه،یر

انجـام شـد تـا     سیلیآمـار  اهیـ گ یفلسـ  يهازنمونهیر ریتکث
د و شـو ارائـه   ینتیز اهیگ نیا ریتکث براي يکاربرد یپروتکل

به کشـور   ینتیز اهیگ نیا ازیبتوان از واردات پ قیطر نیاز ا
  د.کر يریجلوگ

  
  ها  مواد و روش

  یاهیمواد گ هیته
بـا   سیلیآمـار سـاله  سه يازهایپژوهش، پ نیا یشیآزما مواد

متـر  یسـانت  5- 7 یبـ یمتر و طول تقریسانت 5- 7 یبیقطر تقر
فصــل تابســتان پــس از خشــک شــدن  انیــبودنــد کــه در پا

در شهرسـتان کاشـمر    يااز گلخانه اه،یگ ییهوا يهاقسمت
درجه  5 -  10 يو در انبار خشک و خنک با دما يآورجمع
 ياازهـ یشدند. قابـل ذکـر اسـت کـه پ     يگراد نگهداریسانت

Hippeastrum × johnsonii یبوده کـه از تالقـ   دیبریه ياگونه 

Hippeastrum reginae × Hippeastrum vittatum  حاصل شده
 پژوهشـی در گلخانـه   زییانبار شده در اواخـر پـا   يازهایاست. پ

 هیو تغذ یطیمح طیمشهد با شرا یفردوس اهدانشگ یگروه باغبان
آنها  يحفظ و نگهدار منظوربهشدند.  يمناسب کشت و نگهدار

  فراهم شد. ریز طیشرا
و  تیـ کوکوپ يبه بسترکشت حـاو  سیلیآمار يازهایانتقال پ  -
  ؛1:2به نسبت  تیپرل
ها برگ يرو یپاشصورت محلولبه اهیگ ازیآهن مورد ن نیمأت  - 
  ازها؛یاستقرار پ هیدر مراحل اول ان،یصورت دو روز در مبه
  ان؛یدو هفته در م صورتبه )NPK )20،20،20با کود  ياریآب  - 
 22 يروز (دمـا در شبانه سیلیآمار يمناسب برا يدما نیمأت  -

ــا  ــا گــرادیدرجــه ســانت 24ت ــا  18 يدر روز و دم درجــه  20ت
  شب)؛ يبرا گرادیسانت

روزانـه سـطح    یگلخانه با آبپاش يدرصد 75رطوبت  نیمأت  -
  گلخانه 

  هايماریمنظور کنترل آفات و ببه اهانیمراقبت از گ  -
  

  یاهیمواد گ یو ضدعفون انتخاب
بـا   ییازهـا یپـژوهش، در اواخـر فصـل زمسـتان، پ     ياجرا براي

  یبـ یاز لحاظ قطر و طـول (قطـر تقر   کسانی يمشخصات ظاهر
. دندشـ متر) انتخـاب   یسانت 5-7 یبیمتر و طول تقر یسانت 7-5

مـواد   یضـدعفون  منظـور بـه  شـگاه یبـه آزما  ازهایپس از انتقال پ
و سـپس   دندشو آلوده حذف  دهیدبیآس يهالسابتدا ف ،یاهیگ
ـ ز قـه یدق 30مـدت  به ازهایپ  عیو چنـد قطـره مـا    يجـار  آب ری

مـواد   نیشستشو داده شدند تا گرد و غبار و همچن جیرا ندهیشو
ـ د. پـس از ا شـو از سـطح آن برطـرف    گریزائد د مرحلـه، از   نی

ــرا قــهیدق کیــمــدت درصــد بــه 70اتــانول  ــ يب بــردن  نیاز ب
 ياز انتقـال بشـر حـاو    پساستفاده شد و  ییایباکتر يهایآلودگ

از  يبرا ل،یبا آب مقطر استر یو آبکش ناریهود الم ریبه ز ازهایپ
ـ پوکلریدرصد ه 5/1از محلول  یقارچ يهایبردن آلودگ نیب  تی

کـاهش کِشـش    منظـور بـه استفاده شـد.   قهیدق 30مدت به میسد
ا، بسته به حجم و ماده گندزد ازیسطح تماس پ شیو افزا یسطح

 یبـه محلـول ضـدعفون    20 نیقطره تِو سهتا  دومحلول گندزدا 
بـا   اهیبهبود تماس گ منظوربهو  یمدت ضدعفون یاضافه شد. ط

ـ ماده گندزدا، محلول با دسـت تکـان داده شـد. در پا    مـدت   انی
 سه ناریهود الم ریدر ز لیاستر طیشرا در هازنمونهیر ،یضدعفون

 لیاسـتر  رمقطـ با آب قهیدق 15و  10، 5 ینزما يهامرتبه در بازه
  شدند. یکشآب

  
  هازنمونهیکشت و کشت ر طیمح هیته

ـ د يدر داخل پتر ازهایاز مرحله شستشو، پ پس کاغـذ   يرو شی
کـه در   ازهایپ یخارج يهاشده، قرار گرفتند. فلسلیاستر یصاف

 با اسـتفاده  ازهایبودند جدا و پ دهید بیمواجه با ماده گندزدا آس
بـرش داده   يمسـاو  قطعـه  12بـه   یصورت شعاعاسکالپل به از

باشد.  یگاهیصفحه پا شبخ يهر قطعه دارا کهي طورشدند، به
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  ترتیب از راست به چپ: فلس تکی فاقد صفحه پایگاهی،هاي مختلف فلسی (به. ریزنمونه1شکل 

 ي صفحه پایگاهی و فلس جفتی حاوي صفحه پایگاهی)فلس تکی حاو 

  
 خـورده بـه  قطعـات بـرش   ،زنمونـه یاثر ر یمنظور بررسسپس به

 هـا فلس نیشدند. همچن میتقس یتک يهاو فلس یجفت يهافلس
) Basal( ینیی) و پـا Distal( ییبـاال  قسـمت  دو بـه  کشـت  از قبل
و  یگـاه یفاقـد صـفحه پا   ییقطعه بـاال  که يطورشدند، به میتقس

 يهـا نمونـه  بیـ ترتنیبود. بد یگاهیپا حهصف يحاو ینییقطعه پا
 ،یگـاه یهمراه با صـفحه پا  یآمده شامل فلس جفت دستبه یفلس

بـدون صـفحه    یو فلـس تکـ   یگاهیهمراه با صفحه پا یفلس تک
با استفاده  هازنمونهیمرحله ر نی). پس از ا1بودند (شکل  یگاهیپا

 شیمورد نظر با آرا يهاکشت طیمح يدر رو لیپنس استر کیاز 
ـ کشـت پا  طیمنتقل شـدند. از محـ   یافق شـده بـا    لیـ تکم MS هی
ـ هر TDZ ایو  BAرشد  يهاکنندهمیتنط سـطح   چهـار شـامل   کی

گـرم  میلـی  1/0با  بی) در ترکتریدر ل گرمیلیم 2و  1، 5/0، صفر(
 30شـده   ادیکشت  طیدر مح نیاستفاده شد. همچن NAAدر لیتر 
گـرم در   هشـت و  دراتیمنبع کربوه عنوانبهساکارز  تریگرم در ل

کار بـرده شـد. قبـل از    کشت به طیجامد کردن مح ير براآگا تریل
 طیو سپس محـ  دش میتنظ 7/5کشت در  طیمح pHافزودن آگار، 

ـ ها در وکشت  10و ارتفـاع   تـر یلیلـ یم 150(بـا حجـم    ییهـا الی
ـ توز تـر یلیلیم 15 زانیم) بهمتریسانت در  قـه یدق 15مـدت  و بـه  عی
ـ    گـراد یسـانت  هدرجـ  121 يدما س از کشـت،  اُتـوکالو شـدند. پ
 2500- 3000( ییسـاعت روشـنا   16 ينور طیبه شرا هازنمونهیر

منتقـل شـدند. پـس از     گـراد یسانت درجه 25±1 يلوکس) در دما
ـ کشـت جد  طیدر مح هازنمونهیهفته، واکشت ر چهارگذشت   دی

واکشت دوم صفات مختلف از جمله ارتفـاع   انیانجام شد و در پا

 ازچـه یتعـداد و قطـر پ   شـه، یتعداد برگ، طول و تعداد ر اهچه،یگ
و  ينـور  طیشـرا  ش،ی. در کل دوره آزمـا شد یابیارز ،شدهییباززا
ـ درنظـر گرفتـه شـده بـود. ا     کسانی مارهایت یتمام يبرا ییدما  نی
عامل شـامل   سه) با 4×2×3( لیفاکتور شیآزما صورتبه شیآزما

 دوکننـده رشـد سـیتوکنین (   میظـ سطح)، نوع تن سه( زنمونهینوع ر
 چهارسطح) با  چهار( نیتوکنیکننده رشد سمیظت تنظسطح) و غل

  انجام شد.   یتصادف تکرار، در قالب طرح کامالً
  

  يآمار يهالیو تحل هیتجز
ها بـا  داده لیو تحل هیو تجز Excelها در برنامه داده يساز آماده

با  مارهایت نیانگیم سهیانجام شد. مقا Jump 8افزار استفاده از نرم
درصد انجام شد و نمودارهـا   پنجسطح احتمال در  LSDآزمون 

  .ندشدرسم  Excelبا استفاده از برنامه  زین
  

  و بحث جینتا
  یابیبر صفات مورد ارز نیتوکنیکننده رشد سمینوع تنظ اثر
ـ تجز جینتا ـ وار هی نشـان داد کـه نـوع     شیآزمـا  يهـا داده انسی
باززا  ازچهیبر تعداد پ يداریمعن ریثأت نیتوکنیکننده رشد سمیتنظ

، BA يکشت حاو طی). در مح1) (جدول p≥05/0شده داشت (
 TDZ يکشـت حـاو   طیبا محـ  سهیدر مقا يشتریب ازچهیتعداد پ
 شـه یتعداد و طول ر شده،باززا  ازچهی. عالوه بر تعداد پدشباززا 
قـرار   نیتوکنیکننده رشد سـ مینوع تنظ ریثأتحت ت زیشده ن دیتول

 طیدر محـ  افتـه یرشـد   يهـا زنمونـه یصورت که ر نیگرفت، بد
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  آماریلیس ايشیشهدرونکننده رشد سیتوکنین بر صفات مورد ارزیابی در کشت . اثر نوع تنظیم2جدول 
  کننده رشدنوع تنظیم ازاي هر ریزنمونهزا شده بهباز تعداد پیازچه شده تولید تعداد ریشه )cmشده ( تولید طول ریشه

2/97a 4/00a 0/75b  تیدیازورونTDZ 

2/39b 3/69b 0/86a  بنزیل آدنینBA 

  .ندارند داريمعنی اختالف درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر ستون، هر در مشابه حروف داراي هايمیانگین
  

 کشـت  طیبا مح سهی، در مقاTDZکننده رشد میتنظ يکشت حاو
را  يتـر لیو طو شتریب شهیر، تعداد BAکننده رشد میتنظ يحاو
  ). 2دند (جدول کر دیتول

ــاران (  در ــات و همکـ ــه نـ ــه رو29مطالعـ ــتکث ي) کـ  ریـ
) انجـام شـد،   Lilium longiflorum( ومیـ لیل اهیـ گ ايشیشهدرون

 یمتفاوت ریثأت BAو  TDZ رشد يهاکنندهمیکه تنظ دشمشخص 
رد کـارب  نیدارنـد. همچنـ   ومیـ لیل اهیگ يهافلس ییباززا زانیبر م
 طیبا محـ  سهیادر مق TDZکننده رشد میتنظ يکشت حاو طیمح

 يهـا شـه یر دیـ ، منجر بـه تول BAکننده رشد میتنظ يکشت حاو
  پژوهش حاضر مطابقت دارد. جیکه با نتا دش يترلیطو

  
  یابیبر صفات مورد ارز نیتوکنیکننده رشد سمیغلظت تنظ اثر

کننـده  مینظـ غلظـت ت  ن،یتوکنیکننده رشد سـ میبر نوع تنظ عالوه
بـود.   رگـذار یثأبـاززا شـده ت   ازچهیبر تعداد پ زین نیتوکنیرشد س

 ن،یتوکنیکننده رشد سـ میغلظت تنظ شینشان داد که با افزا جینتا
تعـداد   کـه  يطـور بـه  افت،ی شیافزا زیباززا شده ن ازچهیتعداد پ

 تـر یدر ل گـرم یلـ یم دو يحاو شتک طیباززا شده در مح ازچهیپ
ـ از ا شیبرابر ب 5/1 زانیمبه نیتوکنیسکننده رشد میتنظ  زانیـ م نی

بـود. قطـر    نیتوکنیکننـده رشـد سـ   میکشت فاقد تنظـ  طیدر مح
ـ   زیـ باززا شده ن ازچهیپ کننـده رشـد   میغلظـت تنظـ   ریثأتحـت ت
کشـت   طیشده در محـ  دیتول يهاازچهیقرار گرفت. پ نیتوکنیس

کشـت   طیبـا محـ   سـه یدر مقا ن،یتوکنیرشد سـ  نندهکمیفاقد تنظ
 شیقطـورتر بودنـد و بـا افـزا     نیتوکنیکننده رشد سمیتنظ يوحا

 تر،یدر ل گرمیلیم 2به  5/0از  نیتوکنیکننده رشد سمیغلظت تنظ
 رسـد ینظر مـ به نی. چنافتیشده کاهش  دیتول يهاازچهیقطر پ

 ازچـه یصفات قطر و تعـداد پ  نیب یمنف یرابطه همبستگ کیکه 
ـ    نیباززا شده وجـود دارد، بـد   غلظـت   شیا افـزا صـورت کـه ب

 شـود یباززا م يشتریب ازچهیتعداد پ ن،یتوکنیکننده رشد سمیتنظ
 يریـ گحاصل از انـدازه  جی. نتاشودیکاسته م زیاز قطر آنها ن یول

غلظـت   شیباززا شده نشان داد کـه بـا افـزا    يهااهچهیارتفاع گ
بـاززا شـده کـاهش     اهچـه یارتفاع گ ن،یتوکنیکننده رشد سمیتنظ
کشـت فاقـد    طیباززا شده در مح اهچهیارتفاع گ نیشتری. بافتی

کشـت   طیمح نیا نیحال ب نیکننده رشد مشاهده شد، با امیتنظ
کننـده رشـد   میتنظـ  تـر یدر ل گرمیلیم 5/0 يکشت حاو طیو مح
ــ ــ نیتوکنیس ــاوت معن ــاز ا يداریتف لحــاظ مشــاهده نشــد   نی

)05/0≤pمیتنظـ  تـر یدر ل گـرم یلیم دو يکشت حاو طی). در مح 
دست آمـد  به باززا اهچهیارتفاع گ نیکمتر ن،یتوکنیرشد س کننده

  ). 3(جدول 
 نیب داریوجود تفاوت معن انگریها بداده انسیوار هیتجز جینتا

از لحاظ تعداد و طـول   نیتوکنیکننده رشد سمیسطوح مختلف تنظ
). همانگونه که در جـدول  1) (جدول p≥01/0بود ( يدیتول شهیر
کشت فاقـد   طیدر مح افتهیرشد  يهاونهزنمیر د،شویمشاهده م 3

ـ و طو شـتر یب يهاشهیر دادتع ن،یتوکنیکننده رشد سمیتنظ  يتـر لی
کننـده  میتنظ يهاغلظت ریبا سا يداریدند که تفاوت معنکر دیتول

کننـده رشـد   میغلظـت تنظـ   شیداشـت. بـا افـزا    نیتوکنیرشد سـ 
  .افتیشده کاهش  دیتول يهاشهیتعداد و طول ر ن،یتوکنیس

مختلـف خـانواده    اهـان یگ يانجـام شـده رو   هـاي ژوهشپ
، )Cyrtanthus( رتانتوسیو سـ  سیلیاز جملـه آمـار   داسهیلیآمار

تـا   نیتوکنیکننده رشد سـ میغلظت تنظ شیمثبت افزا ریثأت انگریب
ـ  ،اسـت باززا شده  ازچهیبر تعداد و وزن پ ،یسطح مشخص  یول
 ریثأت تر،یدر ل گرمیلیم 10و  8 ریباال نظ اریبس يهاکاربرد غلظت

). کـاپور و همکـاران   40 و 15دارد ( يرشـد  يبر پارامترهـا  یمنف
 نیآدن لیکننده رشد بنزمیغلظت تنظ شیدند افزاکرعنوان  زی) ن20(

 يهـا ازچـه یتعداد پ شیمنجر به افزا تریدر ل گرمیلیم دواز صفر به 



  ...)سیلی(آمار نینسر اهیگ ياشهیشکشت درون طیشرا يسازنهیبه
  

135  

  آماریلیس ايشیشهدرونبی در کشت کننده رشد سیتوکنین بر صفات مورد ارزیااثر غلظت تنظیم .3جدول 
 طول ریشه

 )cmشده ( تولید 

 تعداد ریشه

 تولید شده 

  ارتفاع گیاهچه
 )cmباززا شده ( 

  قطر پیازچه
 )cmتولید شده ( 

  تعداد پیازچه
 باززا شده 

  کنندهغلظت تنظیم
  )mg/lرشد سیتوکنین (

3/14a 5/21a 2/52a 0/68a 0/67c 0  
2/67b 4/13b 2/41a 0/60b 0/68c 5/0 

2/59c 3/35c 2/11b 0/53c 0/85b 1 

2/32d 2/69d 1/89c 0/47d 1/02a 2 

  ندارند. يداریدرصد اختالف معن پنجدر سطح احتمال  LSDحروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون  يدارا يهانیانگیم
  

  
  یگاهیاز محل اتصال فلس به صفحه پا ازچهیپ لیتشک هیمراحل اول .2شکل 

  

 وهش. در پـژ دش ومیلیل اهیگ یفلس يهازنمونهیزا شده در رباز
 دوبـاززا شـده در غلظـت     ازچـه یتعـداد پ  نیشتریب زیحاضر ن

 جیمشاهده شد. نتا نیتوکنیکننده رشد سمیتنظ تریدر ل گرمیلیم
 اهیگ ايشیشهدرون ریتکث ي) رو42و همکاران ( چیپژوهش آلر

ــنیکر ــانواده آمارCrinum( ومی ــه  ســهدایلی)، از خ نشــان داد ک
باعث کاهش ارتفاع  نیتوکنیکننده رشد سمیغلظت تنظ شیافزا
ـ ا جیکه بـا نتـا   دشباززا شده  يهااهچهیگ مطـابق   پـژوهش  نی

ـ  انگریـ ب ومیلیل اهیگ يرو هاپژوهش جینتا نی. همچناست  ریثأت
بـر تعـداد و    نیتوکنیکننده رشـد سـ  میغلظت تنظ شیافزا یمنف

  ).4( است يدیتول شهیوزن ر

  یابیبر صفات مورد ارز زنمونهینوع ر اثر
ـ    داده يآمـار  هیتجز جینتا  يهـا زنمونـه یر نیهـا نشـان داد کـه ب

 يداریباززا شده تفاوت معن ازچهیمختلف، از نظر تعداد و قطر پ
 يهـا زنمونهیروزانه ر ی). بررس1) (جدول p≥01/0وجود دارد (

ــاززا     ــم ب ــه عالئ ــان داد ک ــده نش ــت ش ــتق ییکش  يرو میمس
ـ  شتپس از گذ یگاهیصفحه پا يحاو يهامونهزنیر هفتـه   کی

 متعـدد،  يهاواکشت یکه ط ی). در صورت2مشاهده شد (شکل 
 يپاسـخ رشـد   یگـاه یفاقـد صـفحه پا   یفلس تک يهازنمونهیر

 یطــ را از خــود نشــان ندادنــد و بــه مــرور زمــان، در یمناســب
 خـود  ییباززا لیرنگ شدند و پتانس يامتعدد، قهوه يهاواکشت
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 یگاهیهمراه با صفحه پا یفلس تک )الف. یفلس تک زنمونهیر ییباززا انزیبر م یگاهیحضور و عدم حضور صفحه پا ریثأت سهیمقا .3شکل 

  یگاهیبدون صفحه پا یفلس تک )ب و
  

  سیلیآمار ايشیشهدروندر کشت  یابیبر صفات مورد ارز زنمونهیاثر نوع ر .4جدول 
  طول ریشه 

 )cmتولید شده (

  تعداد ریشه 
 تولید شده

ارتفاع گیاهچه باززا 
  )cmشده (

 تعداد برگ

  تولید شده 
  قطر پیازچه

 )cmتولید شده ( 

تعداد پیازچه 
 باززا شده

 نوع 

  ریزنمونه
0/00b 0/00b 0/00b 0/00b 0/00c 0/00b فلس تکی  

3/98a 5/59a 3/31a 3/22a 0/81b 1/19a 
فلس تکی با 
 صفحه پایگاهی

4/06a 5/94a 3/38a 3/43a 0/89a 1/23a 
فلس جفتی با 
 صفحه پایگاهی

  ندارند. يداریدرصد اختالف معن پنجدر سطح احتمال  LSDحروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون  يدارا يهانیانگیم
  

 نیشـتر ی). ب3از دسـت دادنـد (شـکل     درصد 100صورت را به
بـا صـفحه    یفلـس جفتـ   زنمونـه یباززا شـده در ر  ازچهیتعداد پ

ـ از ا يداریتفاوت معنـ  یمشاهده شد، ول یگاهیپا لحـاظ بـا    نی
 نی). همچنـ p≥05/0نداشـت (  یگـاه یبـا صـفحه پا   یفلس تکـ 

 یفلس جفت يهازنمونهیشده از ر دیتول يهاازچهیقطر پ نیانگیم
بـا صـفحه    یتک لسف يهازنمونهینسبت به ر یگاهیبا صفحه پا

  ).4بود (جدول  شتریب یگاهیپا
باززا شـده   اهچهیارتفاع گ نیشده و همچن دیبرگ تول تعداد

فلس  يهازنمونهیقرار گرفت. در ر زنمونهینوع ر ریثأتحت ت زین
 جینشد. نتـا  دیتول زین یبرگ گونههیچ ،ییعلت عدم باززابه یتک

باززا شده نشان داد  يهاازچهیرشد پ زانیم يریگحاصل از اندازه
بـاززا شـده در    هاهچیو ارتفاع گ يدیتعداد برگ تول نیشتریکه ب

حال  نیمشاهده شد. با ا یگاهیبا صفحه پا یفلس جفت زنمونهیر
 ،یگـاه یبا صـفحه پا  یو فلس تک یفلس جفت يهازنمونهیر نیب

). p≥05/0صـفات مشـاهده نشـد (    نیاز نظر ا يداریتفاوت معن
 هـا ازچـه یابتـدا پ  زنمونـه یدو نـوع ر  نیذکر است که در ا انیشا
بـاززا   یگـاه یصال فلس بـه صـفحه پا  از محل ات میستقطور مبه

شـدند.   لیتشـک  هـا ازچـه یها حول محـور پ شدند و سپس برگ
مختلـف،   يهـا زنمونـه یدر ر يدیتول شهیتعداد و طول ر سهیمقا
ـ  داریتفـاوت معنـ   انگریب بـود   هـا زنمونـه یانـواع مختلـف ر   نیب
)01/0≤pـ  يابه مرور زمان قهوه یفلس تک يهازنمونهی). ر  گرن

از  يداریدند و تفاوت معنـ کرن دیتول ياشهیر نهگوهیچشدند و 
داشـتند.   هـا زنمونـه یر ریبا سـا  ،يدیتول شهینظر تعداد و طول ر

تعـداد و   نیشـتر یب یگـاه یبا صفحه پا یفلس جفت يهازنمونهیر
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  ).4 دند (جدولکر دیرا تول هاشهیر نیترلیطو
 بـراي  یفلس جفت زنمونهیاز ر سانان، عموماًخانواده نرگس در

 ياری). در بس11( دشومیاستفاده  ايشیشهدرون طیدر شرا يرآورپ
هـا بـه   از محـل اتصـال فلـس    دیجد يهاازچهیپ ،يازیپ اهانیاز گ

مــوارد،  بیشــتر). در 13 و 11( ندشــویمــ جــادیا یگــاهیصــفحه پا
  ). 32( ندشویم لیتشک یگاهیصفحه پا هیدو ال نیدر ب هاازچهیپ

 زنمونــهیر ،یفلــس جفتــ زنمونــهید رکــر انیــ) ب12( فلــورز
. اسـت  ايشیشـه درون طیدر شـرا  سیلیآمار ریتکث براي یمناسب

 ازچـه یپ لیتشـک  براي) خاطر نشان کردند که 31( پلیو ا کیریپ
ــهیاز ر ــازنمون ــ يه ــگ یفلس ــر اهی ــانواده Nerine( نین )، از خ
اسـت.   يضـرور  یگاهیاز صفحه پا یحضور بخش داسه،یلیآمار

 لسیآمار اهیگ ي) رو3و همکاران ( یکه توسط امان یشیدر آزما
فاقـد   یتک فلسـ  يهازنمونهیکه ر دشصورت گرفت، مشخص 

را از خـود نشـان    ییعالئـم بـاززا   یتنهـا زمـان   ،یگاهیصفحه پا
شـده   هیـ ته یگاهیبه صفحه پا هیناح نیترکیکه از نزد دهندیم

 دیـ درصـد تول  ،یگـاه یپا هفاصـله از صـفح   شیباشند و با افـزا 
مطالعـات   نی. همچنـ رسدیبه صفر م تیر نهاکاهش و د ازچهیپ

 داسـه، یلی) نشـان داد کـه در خـانواده آمار   11فنل و ون استادن (
اسـت.   يفلس ضرور زنمونهیهمراه با ر یگاهیحضور صفحه پا

نخواهد شد. در پـژوهش   لیتشک ياازچهیصورت، پ نیا ریدر غ
 یفلـس تکـ   يهازنمونهیاز ر ییباززا ئمعال گونههیچ زیحاضر ن

  مشاهده نشد. یگاهیاقد صفحه پاف
  
بر تعـداد   نیتوکنیکننده رشد سمیمتقابل نوع و غلظت تنظ اثر

  سیلیباززا شده آمار ازچهیو قطر پ
کننـده  میها نشان داد که نوع و غلظت تنظـ داده يآمار هیتجز جینتا

بـاززا   يهـا ازچهیبر تعداد و قطر پ يداریمعن ریثأت نیتوکنیرشد س
غلظت هـر دو نـوع    شی). با افزا1) (جدول p≥05/0شده داشتند (

. افـت ی شیباززا شده افزا ازچهیتعداد پ نیتوکنیکننده رشد سمیتنظ
کشـت   طیباززا شده نشـان داد کـه در محـ    ازچهیشمارش تعداد پ

تعـداد   نیشـتر ی، بBAکننده رشد میتنظ تریدر ل گرمیلیم دو يحاو
 طیدر محـ  زیـ شده نباززا  ازچهیتعداد پ نیو کمتر دشباززا  ازچهیپ

تفـاوت   نیکننـده رشـد مشـاهده شـد. همچنـ     میکشت فاقـد تنظـ  
 يهـا کننـده مینظت نیباززا شده ب ازچهیاز لحاظ تعداد پ چشمگیري

مشـاهده شـد. از    تریدر ل گرمیلیم دودر سطح  TDZو  BA رشد
کننـده رشـد   میغلظـت هـر دو نـوع تنظـ     شیبا افـزا  گر،ید يسو
کشت فاقـد   طی. محافتیشده کاهش  باززا ازچهیقطر پ ن،یتوکنیس
 مارهایت ریبا سا سهیدر مقا يقطورتر يهاازچهیکننده رشد، پمیتنظ
 گـرم یلیم دوباززا شده به سطح  ازچهین قطر پید و کمترکر جادیا

  ).4اختصاص داشت (شکل  BAکننده رشد میتنظ تریدر ل
ــات ــاران ( ن ــاوت  29و همک ــر متف ــود، اث ــژوهش خ ) در پ

در  ومیـ لیل اهیـ گ ریـ را بر تکث نیتوکنیع مختلف سانوا يهاغلظت
پژوهش آنهـا نشـان    جیدند. نتاکرگزارش  ايشیشهدرون طیشرا
 2/0 يکشــت حــاو طیکشــت شــده در محــ يهــازنمونــهیداد ر

 ریبـا سـا   سـه ی، در مقاBAکننـده رشـد   میتنظـ  تـر یدر ل گرمیلیم
 دیـ را تول يقطـورتر  يهـا ازچـه یپ ،يکننده رشـد میتنظ باتیترک
 1بـه   2/0از  BAکننـده رشـد   میغلظـت تنظـ   شیند و افـزا دکر
که با  دشباززا شده  ازچهیمنجر به کاهش قطر پ تریدر ل گرمیلیم
مطابقـت   ازچـه یپژوهش حاضر در رابطه با کاهش قطـر پ  جینتا

 نینـر  اهیگ ايشیشهدرون ریثتک يکه رو يگریدارد. در مطالعه د
 نیشـتر یکـه ب  دشـ ص ) انجام شد، مشخداسهیلی(از خانواده آمار

 MSکشـت   طیدر محـ  زنمونه،یباززا شده در هر ر ازچهیتعداد پ
 NAA تـر یدر ل گـرم یلیم یکو  BA تریدر ل گرمیلیم دو يحاو

  ).23( دشحاصل 
  
 نیتوکنیکننده رشد سـ میو غلظت تنظ زنمونهیمتقابل نوع ر اثر

  یابیبر صفات مورد ارز
 شیآزمـا  يمارهایت اردیمعن تأثیر انگریب 5مندرج در شکل  جینتا

 ی). در تمـام p≥05/0بـاززا شـده بـود (    ازچـه یبر تعداد و قطر پ
 بـا صـفحه   یفلـس جفتـ   يهـا زنمونـه یر ،یسطوح مورد بررسـ 

 يهـا زنمونـه یبـا ر  سهیرا در مقا يشتریب ازچهیتعداد پ ،یگاهیپا
ـ با ا یدند، ولکر دیتول یگاهیبا صفحه پا یفلس تک  حـال در  نی

از لحاظ  زنمونهیدو نوع ر نیا نیب ،یسطوح مختلف مورد بررس
مشــاهده نشــد يداریبــاززا شــده تفــاوت معنــ ازچــهیتعــداد پ
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هاي داراي حروف مشابه کننده رشد سیتوکنین بر تعداد و قطر پیازچه باززا شده آماریلیس. میانگینل نوع و غلظت تنظیم. اثر متقاب4شکل 

  داري ندارند.در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی LSDدر هر شکل، بر اساس آزمون 
  

    

    

 دیتول شهیباززا شده و تعداد ر اهچهیباززا شده، ارتفاع گ ازچهیداد و قطر پبر تع نیتوکنیکننده رشد سمیاثر متقابل نوع و غلظت تنظ .5شکل 
  .داري ندارنددر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی LSDهاي داراي حروف مشابه در هر شکل، بر اساس آزمون میانگین. سیلیشده آمار

�  
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 )05/0≤pمتفـاوت   يهـا نشان داد کـه غلظـت   جینتا نی). همچن
نداشـتند و   یفلس تک يهازنمونهیر ییبر باززا يتأثیر نیتوکنیس

مـرور  و به شدباززا ن ياازچهیپ گونههیچ هازنمونهینوع ر نیدر ا
ــان، ر ــهیزم ــازنمون ــوه ه ــا ياقه ــگ شــدند. نت حاصــل از  جیرن

 نیباززا شده نشان داد کـه قطـورتر   يهاازچهیقطر پ يریگاندازه
و در  یگـاه یبا صـفحه پا  یفلس جفت يهازنمونهیدر ر هاازچهیپ

در  نیکننده رشد حاصل شـدند. همچنـ  میکشت فاقد تنظ طیمح
ـ  يداریکشـت تفـاوت معنـ    طینوع مح نیا انـواع مختلـف    نیب
بـا صـفحه    یفلس جفت نهزنمویمشاهده شد و کاربرد ر زنمونهیر
 سـه یدر مقا هاازچهیقطر پ يدرصد 18 شیمنجر به افزا یگاهیپا

  ).5شد (شکل  یگاهیبا صفحه پا یفلس تک يهازنمونهیبا ر
ــان ــههم ــه در شــکل  گون ــ 5ک کشــت  د،شــویمشــاهده م

کشـت   طیدر محـ  یگـاه یبا صفحه پا یفلس جفت يهازنمونهیر
ـ طو يهااهچهیگ دیکننده رشد منجر به تولمیفاقد تنظ در  يتـر لی

 زنمونـه یدر هـر دو نـوع ر   نیشد. همچن مارهایت ریبا سا سهیمقا
 ثباعـ  نیتوکنیکننـده رشـد سـ   میسطوح تنظ شیباززا شده، افزا
 دیتول شهیتعداد ر سهی. مقادش يدیتول يهااهچهیکاهش ارتفاع گ

و  زنمونـه ینوع ر داریمعن تأثیر انگریمختلف ب يمارهایشده در ت
). p≥01/0صفت بـود (  نیبر ا نیتوکنیکننده رشد سمیغلظت تنظ

بـر تعـداد    یمنف تأثیر نیتوکنیکننده رشد سمیغلظت تنظ شیافزا
 دیـ تول شهیتعداد ر نیشتریب که يطورهشده داشت، ب دیتول شهیر

کشت  طیو مح یگاهیبا صفحه پا یفلس جفت زنمونهیشده، در ر
 ،یفلـس تکـ   يهازنمونهیکننده رشد حاصل شد. در رمیفاقد تنظ

در سـطوح   یـی زاشـه یعالئـم ر  گونـه هیچ ،ییعلت عدم باززابه
  ).5مشاهده نشد (شکل  نیتوکنیکننده رشد سمیمختلف تنظ

در  سیلیآمـار  اهیـ گ یفلـس تکـ   يهـا زنمونـه یر یبررس در
کــه بــاززایی پیازچــه از  دشــمشــخص  ايشیشــهدرون طیشــرا

غیـاب  در  ،یگـاه یداراي صـفحه پا  یهـاي فلـس تکـ   ریزنمونه
هـاي  ریزنمونـه  که یهاي رشد نیز اتفاق افتاد، درحالکنندهتنظیم

 کننـده تنظـیم تنهـا در حضـور    ،یگاهیبدون صفحه پا یفلس تک
 یهاي فلس تکـ دند. ریزنمونهشموفق به القاي پیازچه  BAرشد 

بـاززایی از خـود   درصـد   100میـزان  بـه  ،یگاهیداراي صفحه پا

بـدون   یهـاي فلـس تکـ   مونـه در ریزن کـه  ینشان دادند، درحال
دسـت  ) هنگامی بهدرصد 75بیشترین باززایی ( ،یگاهیصفحه پا

صـفر   اززاییاي فلس برش داده شدند و بآمد که از قسمت پایه
هـاي برگرفتـه از قسـمت انتهـایی     و یا بسیار اندکی در ریزنمونه

هاي فلـس  از ریزنمونه مشاهده شد. بیشترین تعداد پیازچهفلس 
 BAدر لیتـر   گـرم میلی یکو در حضور  یگاهیپابا صفحه  یتک
 یو اوسـاک  اناگـاوا ی). مطالعه انجام شده توسـط  3آمد ( دستبه
 یفلسـ تـک  يهازنمونهینشان داد که ر سیلیآمار اهیگ ي) رو45(

رشـد   کننـده تنظیمکشت فاقد  طیدر مح ،یگاهیصفحه پا يحاو
ـ را از خود نشان دادنـد و از ا  ییاز باززا ییدرصد باال لحـاظ   نی
رشـد   کننـده تنظـیم  يکشـت حـاو   طیبا محـ  يداریتفاوت معن

پـژوهش آنهـا نشـان داد کـه کـاربرد       جینتـا  نینداشتند. همچنـ 
شـده از   هیـ ته یتک فلسـ  يهازنمونهیرشد در ر يهاکنندهتنظیم

)، یگـاه یبـاالتر از صـفحه پا   متـر یلـ یم 20( ازیـ پ ییبخش بـاال 
از  ياازچـه ینداشـت و پ  آنهـا  ییباززا زانیبر م يتأثیر گونههیچ

 زیـ . در پـژوهش حاضـر ن  دشـ ن لیتشـک  هـا زنمونـه ینـوع ر  نیا
 ییاز قسـمت بـاال   یگاهیفاقد صفحه پا یفلستک يهازنمونهیر
 کننـده تنظـیم مختلـف   يهاشده بودند و کاربرد غلظت هیته ازیپ

  آنها نداشت. ییبر باززا يتأثیر گونههیچ نیتوکنیرشد س
 دیـ تول يالقـا  بـراي ) نشـان داد  12مطالعـات فلـورز (   جینتا

 طیکـاربرد محـ   س،یلیآمـار  یفلس جفت يهازنمونهیاز ر ازچهیپ
و  BA) تـر یدر ل گرمیلیم 90/0موالر (کرویم چهار يکشت حاو

. اسـت مناسـب   NAA) تریدر ل گرمیلیم 18/0موالر (کرویم کی
 BAرشد  کنندهتنظیممختلف  يهااثر غلظت يگرید پژوهشدر 

 یبررسـ  سیلیآمـار  یو جفت یفلس تک يهانمونهزیر ییبر باززا
و در  یفلـس جفتـ   يهـا زنمونهیاز ر ازچهیتعداد پ نیشتری. بشد
 BAرشـد   کنندهتنظیم تریدر ل گرمیلیم کی يکشت حاو طیمح

 يمطالعـات انجـام شـده رو    جیحال نتـا  نی). با ا2حاصل شد (
ــتکث ــهیر ری ــازنمون ــ يه ــپ یفلــس جفت ــدوالتا  ایجیبرانســو ازی آن

)Brunsvigia undulataنشــان داد کــه داســهیلی)، از خــانواده آمار 
 يهـا زنمونـه یاز ر ازچهیپ ییباززا يرشد برا يهاکنندهتنظیمکاربرد 

 گـاالنتوس  اهیـ ). در رابطـه بـا گ  32( سـت ین يضـرور  یفلس جفت
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  گلخانه طیدر شرا سیلیسازگار شده آمار يهااهچهیگ .6شکل 

 

)Galanthusاز  دیجد يهاازچهیپ لیتشک داسه،یلیر)، از خانواده آما
رشـد   کننـده تنظیمکشت فاقد  طیدر مح ،یفلس جفت يهازنمونهیر
و همکـاران   تومسکایو پژوهش جی). نتا38گزارش شده است ( زین
در  س،یلیآمـار  یفلس جفت يهازنمونهیر یی) نشان داد که باززا43(

د و تعـداد  اتفاق افتا زین يرشد يهاکنندهتنظیمعدم حضور  طیشرا
رشد نسـبت بـه    کنندهتنظیمکشت فاقد  طیباززا شده در مح ازچهیپ

  موارد باالتر بود.  بیشتردر  مارها،یت ریسا
 لیتشـک  داسهیلیخانواده آمار يهااز جنس ياریرابطه با بس در

 يهـا کننـده تنظـیم  ابیـ در غ یفلس جفتـ  يهازنمونهیاز ر ازچهیپ
 ومیپـانکرات  ماننـد  ییهـا اتفـاق افتـد. جـنس    توانـد یم زین يرشد

ــار  ؛)Pancratium maritium L.)( )8 ومیتیمــــــــ

  سیلی؛ آمــــــار)Narcissus tazetta L.)( )39نــــــرگس 
Amaryllis belladonna L.)( )7 (ــ    رتانتومی؛ ســـــــ

Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub)( )22 (ومیـــــنی؛ کر   
Crinum macowanii Baker.) ()37 (ــر    نیو نـــــــ

Nerine bowdenii Watson.)( )27 (ازچـه یپ دیتول ي. درصد باال 
 زانیکه م دهدیرشد نشان م کنندهتنظیمکشت فاقد  طیدر مح

به حـد   یفلس جفت يهازنمونهیر یاخلد يهاکننده رشدمینظ
د شـو  ازچـه یپ دیـ تول يباعث القـا  تواندیکه م استباال  یکاف

دند کـه در مرحلـه   کر) گزارش 34( نگیو کوم سبروك ).24(
و  ردیـ گیصـورت مـ   یخوبهب زین ییزاشهیر س،یلیارآم ریتکث
ـ . بـا ا سـت ین یـی زاشهیکشت ر طیبه استفاده از مح يازین  نی

 يهـا اهچـه یگ یـی زاشهیر براي) 28و همکاران ( بیحال مج
 گـرم یلـ یم دو يکشت حاو طیاز مح سیلیآمار ايشیشهدرون
دنـد. سـهولت در   کراسـتفاده   IBAرشـد   کننـده تنظیم تریدر ل
توسـط   زیـ ن س،یلیآمـار  یکشـت بـافت   يهااهچهیگ ییازشهیر

) گزارش شده است. در پژوهش آنهـا از  2و همکاران ( یامان
اسـتفاده   یمختلفـ  يرشـد  کننـده تنظیم باتیو ترک هازنمونهیر
صـورت گرفـت.    یخوبهب ییزاشهیر مارهایت یو در تمام دش

 يهـا نمونـه  یـی زاشـه یدند چنانچه هدف تنها رکرآنها عنوان 
رشـد   کنندهتنظیمکشت فاقد  طیباشد، کاربرد مح یت بافتکش
انواع مختلـف   نیخواهد داشت. در ب یرا در پ یمطلوب جهینت
صـفحه   يکـه دارا  ییهـا زنمونـه یمـورد اسـتفاده، ر   زنمونهیر
 ریابا سـ  سهی) در مقایو فلس تک یبودند (فلس جفت یگاهیپا
ر پـژوهش  برخوردار بودند. د يبهتر ییزاشهیاز ر هازنمونهیر

همــراه بــا صــفحه  یفلــس جفتــ يهــازنمونــهیر زیــحاضــر ن
 نیتوکنیرشـد سـ   کننـده تنظـیم کشت فاقد  طیدر مح ،یگاهیپا

ــرا تول يشــتریب شــهیتعــداد ر ــپا در دنــد.کر دی  شیآزمــا انی
 یمخلوط يحاو يهابه گلدان سیلیآمار دارشهیر يهااهچهیگ

 منتقـل شـدند و مراحـل    1:2بـه نسـبت    تی: پرلتیاز کوکوپ
 16 گـراد، یسـانت  درجـه  23±2 یطـ یمح طیدر شرا يسازگار

 98 تیـ موفق زانیـ بـا م  یکیساعت تـار  8و  ییساعت روشنا
 طیسازگار شده به شرا اهانیصورت گرفت و سپس گدرصد 

  .)6(شکل  افتندیگلخانه انتقال 
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  يریگجهینت
 یفلـس جفتـ   يهـا زنمونـه یپژوهش حاضر نشان داد که ر جینتا

مـورد   يهازنمونهیر ریبا سا سهیدر مقا یهگایهمراه با صفحه پا
در  سیلیآمار اهیگ ریتکث براي يترمناسب يهازنمونهیاستفاده، ر

 دیـ را تول يقطـورتر  يهـا ازچهیو پ ندهست ايشیشهدرون طیشرا
 گونـه هـیچ  یفلس تکـ  يهازنمونهیدر ر گر،ید ي. از سودکننیم
رنـگ   ياقهـوه  هازنمونهیو به مرور زمان، ر دشباززا ن ياازچهیپ

) TDZو  BA( نیتوکنیرشـد سـ   کنندهتنظیمنوع  نیشدند. همچن
 طیدر محـ  یباززا شده نداشت ول ازچهیبر قطر پ يداریمعن تأثیر

در  يشـتر یب ازچـه ی، تعـداد پ BAرشد  کنندهتنظیم يکشت حاو
بـاززا   TDZرشـد   کننـده تنظـیم  يکشـت حـاو   طیسه با محیمقا
صفات قطر و  نیب یمنف یستگرابطه همب کی ،یطور کل. بهندشد

 شیصورت که با افزا نیباززا شده مشاهده شد، بد ازچهیتعداد پ
بـاززا شـده    ازچـه یتعـداد پ  ن،یتوکنیرشد سـ  کنندهتنظیمغلظت 

کشت فاقـد   طیکاسته شد. مح زیاز قطر آنها ن یول افتی شیافزا
 ریبا سا سهیدر مقا يکمتر و قطورتر يهاازچهیرشد پ کنندهتنظیم

  د.کر جادیا رهامایت
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Abstract 

Reducing iron solubility in calcareous soils causes iron chlorosis symptoms in the plant. In order to investigate the 
response of M. scutellata to direct and indirect iron deficiency, a factorial experiment was conducted in a completely 
randomized design with three replications. The experimental factors included three levels of lime (0, 4 and 8%) and five 
levels of Fe (0, 5 and 10 mg Fe Kg soil-1 as soil application and 0 and 2.1 µM Fe as foliar spray). Zero Fe 
concentrations in soil and foliar Fe fertilization was considered as control-S and control-F treatment, respectively. The 
results showed that the amendment of 8% CaCO3 in control treatments caused typical Fe deficiency symptoms, 
including decreases in chlorophyll, total and extractable leaf Fe concentration, protein, leaf relative water content, 
membrane stability index and increases in leaf total phenolic and flavonoid concentration when compared to 0% lime. 
The soil and foliar Fe fertilisation led to the improvement of Fe chlorosis, increases in chlorophyll, Fe, protein, and 
decreases in concentration of phenolic compounds in three levels of lime. The foliar Fe fertilization in three levels of 
lime increased total and extractable leaf Fe content, compared to two soil Fe treatments, but foliar Fe fertilization (in 4 
and 8% of lime) yielded progressively lower leaf phenolic compounds. The highest leaf chl concentration in 8% lime 
was observed in 10 mg Fe Kg soil-1 and foliar Fe fertilization. The presented data indicate that the use of foliar 
application of Fe (Fe- EDDHA) is potent to reduce the effects of lime induced chlorosis in plants in calcareous soils. 
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