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 تاثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و نوع ریز نمونه بر تولید پیازچه های گل نرگس  در شرایط درون شیشه ای

 دکتر اسماعیل چمنیمجری طرح:  

 مهندس موسی ترابی همکار طرح:

 دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده  کشاورزی گروه علوم باغبانی

 . نفتالین استیک اسید نرگس، ساکارز،  دو فلسی،   یدیازورون،تکلید واژه: 

 چکیده

گرم در لیترر،، نفترالین  اسرتیک اسرید  )صرفر،  90و  60، 30آزمایش به منظور بررسی تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز )        

تولید پیازچه هرای درون شیشره ای  برا میلی گرم در لیتر، بر  2و  1، 5/0میلی گرم در لیتر، و تیدیازورون) صفر،  2و  1، 5/0

تکرار اجررا شرد.  5استفاده از قطعات دو فلسی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با 

زنمونره همه انواع ریزنمونه ها قادر به تولید پیازچه ها بودند اما تعداد پیازچه های تولید شده با روش دوفلسی بیشتر از بقیه ری

% در  9و  6ها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پیازچره هرای تولیرد شرده در محریط کشرتهای حراوی سراکارز 

% تفراوت معنری داری مشراهده  9و  6ساکارز  % ، به طور معنی داری افزایش یافته است و بین تیمارهای 3مقایسه با ساکارز 

داد که با افزایش غلظت ساکارز تعداد برگ، تعداد و طول ریشه به طرور معنری داری نگردید مقایسه میانگین داده ها  نشان 

میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید بیشترین تراثیر معنری  1کاهش یافته است. نتایج همچنین نشان داد محیط کشت حاوی 

 2داد و طول ریشه از محیط کشهای حاوی دار را  بر تولید پیازچه های درون شیشه ای و تعداد برگ داشته است بیشترین تع

میلری گررم در لیترر تیردیازورون، بیشرترین تراثیر  2دست آمد محیط کشت حراوی ه میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید ب

میلری گررم در  5/0معنی دار را بر تولید پیازچه های درون شیشه ای و تعدادبرگ داشت. از نظر تعداد و طول ریشه، غلظت 

کشت،  بیشترین تعداد و طول ریشه را در هر لوله آزمایش تولید کرد. ترکیب محیط کشرت  محیط هاییدیازورون در لیتر ت

میلی گرم در لیتر تیدیازورون، بیشترین تاثیر معنی دار را بر تولید پیازچره  2میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و  1حاوی

میلری گررم در لیترر  2و بیشترین تعداد ریشه از ترکیب محریط کشرت حراویهای درون شیشه ای و تعداد برگ داشته است 

میلری  2محریط کشرت حراوی ترکیرب هرایدست آمد همچنین ه میلی گرم در لیتر تیدیازورون ب 5/0نفتالین استیک اسید و 

 .ید نمودند، میلی گرم در لیتر تیدیازورون بیشترین طول ریشه را تول0گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و  صفر )
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 مقدمه     

، پیرازی تک لپرهگیاهی می باشد.   Amaryllidaceaeاز تیره   Narcissus pseudonarcissusگل نرگس با نام علمی       

زیراد و بسریار  های آناسرت. واریتره شردهکشت می و گلهای آن معطر و زیبا است. در باغهای تاریخی بسیار و دائمی است
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نارنجی، کر  ، شکل به رنگ زرد و یا زرد سفید شوند. دارای گلهای شیپوریبسته به درشتی و ریزی گل آن طبقه بندی می

گلهرای  ،، دائمی با برگهرای سراده و باریرکگیاهی علفی. گیردوسیله بذر و پیاز صورت میه آن ب تکثیر . پر و پُر پر هستند

از بن ریشه بصورت صاف یا شیاردار بیررون مری آینرد و در طرول شده و  در غالفی پوشیده ابتدا ، منفرد بوده و درآن منظ 

توانند بدون آسیب رساندن بره اصلی می گیرند. پیاز و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که فقط حشرات قرار می ساقه

میروه آورده و مورد مصررف قررار دهنرد. آنها را از زیر خاک بیرون  از آن مصرف کنند هر چند ممکن است جانوران ، آن

شرود، بروده دانره مرکب بوجود آمده و در هر برچه چند دانه تولیرد می ای است که از تخمدانصورت کپسول ) میوهه آن ب

ر تکثیر باشرد.وسیله تقسی  پیراز میه تکثیر این گیاه در پاییز ب   ،.9و  7می باشد ) غذایی دانه زیاد  آلبومن و محتویاتدارای 

،. 23)عدد پیاز دخترری مری باشرد  6/1رویشی طبیعی گل نرگس بسیار کند بوده به طوریکه ساالنه به طور متوسط به تعداد 

رو برگها ترا آن هنگرامی کره سربز هسرتند نبایسرتی  برای سال بعد بازسازی کند از این بعد از گلدهی گیاه نرگس پیازش را

بهتررین زمران بررای کشرت نررگس  را کند. ماههای مرداد و شهریور وان آنمی ت نده شوند. هنگامی که برگها زرد شدندک

رشد را پیدا کنند اگر چه پیازها باید تا ماه مهر کشت شروند ولری ترا آبران مراه  ها قبل از شروع زمستان قابلیتتا ریشه هست

ی آن نیاز است امرا بررای سال زمان برای گلده 5-4د. در صورتی که گیاه از طریق بذر کشت شود حدود هستن قابل کشت

  .،23و 7)سال زمان مورد نیاز است 3-1وسیله پیازچه بسته به اندازه پیازچه حدود ه گلدهی گیاهان تکثیر شده ب

 . ورویردهایی از استان خوزستان میدر استان فارس و در بخش بوده و گل نرگس بومی ایرانالزم به ذکر است که *** 

 گلها به صورت خودرو رشد می کند.حتی در شمال کشور نیز در جن

 

 گیاهان پیازی ریزازدیادی مروری بر
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تحقیقات زیادی در خصوص ریزازدیادی گل نرگس انجام شده به طوریکه برخی از آنها شاخه هرای ریشره دار شرده را بره 

حال در مقایسه با شاخه های  تولید پیاز کرده اند. به هربا استفاده از پیازچه عنوان محصول نهایی تولید کرده  و برخی دیگر 

دست آوردن عملکررد براالیی ه ریشه دار شده، انتقال پیازها بهتر صورت گرفته و تعداد بیشتری از آنها زنده می مانند برای ب

آورد. کره در ایرن زمینره نیرز  به دستباشد  مناسبرا که برای پرآوری زیاد شاخه ها  یاز پیازها الزم است که شرایط رشد

 ،.25و 24، 3، 2برای ریزازدیادی گل نرگس وجود دارد ) ،Shoot clump) ی مبنی بر استفاده از گلوگاهگزارشهای

 کشرت فنون کاربرد باشد. در می زینتی رویشی گیاهان تکثیر و باززایی در بافت کشت فنون عملی کاربرد ترینگسترده

 گیاهران تولیرد ،آن از عراری گیاهران تولیرد یجرهدر نت و حرذف بیمراری شامل اولیه هدف سه زینتی، گیاهان برای بافت

اسرت.  شرده متمرکرز اول هردف دو روی برر پژوهشرها بیشرتر کره باشدمی جدید رقمهای تولید در سطح زیاد و همگروه

 مرادری گیراه به نیاز عدم آنها از یکی که دارد تجاری تولید برای مزیت چندین بافت کشت فنون اهداف باال، بر عالوه

کشت  شیشه درون هایی کهگیاهک از بعدی افزایش برای الزم های زیرا ریزنمونه باشد،یم ریزازدیادی عدیدر مراحل ب

 روش یک به عنوان آنها در نبوده و ریزازدیادی مستثنی قاعده این از نیز پیازی زینتی آید. گیاهانمی به دست است شده

  ،.18)  شود می محسوب گیاهان گونه این برای متیازا یک این و است کرده جلب را بسیاری توجه تکثیر متداول

و میزان اسموالریته محیط کشت بر تولید  درون شیشه ای پیازچه هرای آزمایشی به منظور بررسی تاثیر نوع کربوهیدرات     

کشرت برا  ، انجام شد نتایج آزمایش نشان داد که افزایش اسرموالریته محریطClumpگل نرگس با استفاده از گلوگاه پیاز )

  Haweraاینکه وزن خشک کل پیازچه هرا در رقر   به جزاستفاده از مانیتول یا سوربیتول تاثیری بر تولید پیازچه ها نداشت. 

همزمران  بره طرورکمی نشان داد.   ً  گرم در لیتر سوربیتول افزایش نسبتا 30گرم در لیتر مانیتول و  30با کاربرد توام ترکیب 

کشت با استفاده از کربوهیدراتهایی نظیر ساکارز، گلوکز، فروکتوز و مخلوط گلوکز و فروکتوز افزایش اسموالریته محیط 
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با موالریته یکسان، تولید پیازچه را تحریک کرد. این آزمایش نشان داد که تامین کربوهیدرات برای تولید پیازچه مهمترر از 

 ،.31اسموالریته محیط کشت می باشد ) 

 mg،، سراکارز )5/0و  mg dm 5 ،5/2-3منظور بررسی تاثیر کند کننده های رشد )برا غلظتهرای آزمایشی به  2005در سال 

3-dm90  و میزان تابش )نور مداوم و تاریکی مداوم، بر باززایی درون شیشه ای و رشد پیازچره هرا از فلسرهای پیرازی 60و ،

  mg dm 1-3 کوسل و پاکلوبوترازول در غلظرتگل سوسن انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد آالر، سای

در مقایسه با شاهد تعداد بیشتری پیازچه را تولید نمود. با افزایش غلظت این کند کننده های رشد تعداد پیازچره هرا کراهش 

اوم بیشتر و در نرور مرداوم بیشرتر از تراریکی مرد ساکارز  mg dm 60-3در مقایسه با mg dm 90-3یافت. تعداد پیازچه ها در

کشرت حراوی آالر، سرایکویل و پراکلتوبوترازول در مقایسره برا  محیط هایبود. تعداد پیازچه های دارای ریشه و برگ در 

ساکارز تعداد کمری از پیازچره ریشره و بررگ تولیرد کردنرد و  mg dm90-3حاوی   محیط هایشاهد کاهش پیدا کرد. در 

 ،11داوم برگ تولید نکردند)هیچکدام از پیازچه های باززایی شده در شرایط نور م

Staikioda  میلری مرول در  176ترا  88با استفاده از قلمه یک برگی نشان دادند که افزایش غلظت سراکارز از  1994در سال

ا تجمع مواد خشک را نیز افزایش داد این نتیجره نشران داد ً  بلکه شدیدحضور اکسین نه تنها تعداد پیازچه ها را افزایش داد 

 ،.30باشد ) ستر بسیار مهمی برای رشد و نمو پیازچه ها میکه ساکارز ب

به منظور باززایی جوانه از ریز نمونه های گل آذین برای تکثیر سریع گیاهان ژئوفیرت در شررایط درون شیشره ای  یآزمایش

س و ، سرنبل، همرانتوس، نررگ، گالیرولپیراز خروراکیانجام گرفرت. در ایرن آزمرایش تعردادی از گیاهران ژئوفیرت نظیرر 

ارنیتوگالوم مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش پتانسیل باززایی از سراقه گرل آذیرن در مقایسره برا براززایی از پیراز و 

برا ترکیبرات   MSجوانه انتهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. محیط کشت مورد استفاده در این آزمایش، محریط کشرت پایره 

  D 10 μM+ BA 10 μM .2.4و KN 10 μM  NAA 5 μM  ، BA 10 μM+ NAA 5 μM +هورمرونی مختلرف نظیرر 
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 KN +بود ) این ترکیبات نتایج آزمایشات قبلی بوده است،. ریز نمونه های حاصل از گل آذین گالیول در حضور ترکیب  

10 μM  NAA 5 μM ، زنری  باززایی بسیار خوبی داشتند. گل آذین های جوان خارج نشده که از پیازهای در حرال جوانره

باززایی بسیار خوبی نشان دادنرد در  ایرن گیراه   BA 10 μM+ NAA 5 μMنرگس برداشته شده بودند در حضور ترکیب  

درجره سرانتی گرراد  15ی که ریزنمونه از آنجا گرفته شرده و مردت زمران تیمرار برا تعداد پیازهای باززایی شده بسته به محل

برداشته شده از گل آذین که نزدیک به صفحه پایگراهی برود براززایی متفاوت بود. در خصوص گل نرگس ریز نمونه های 

بهتری در مقایسه با سایر ریزنمونه های برداشته شده از بخشهای باالیی داشت. نتایج ایرن آزمرایش نشران داد کره اسرتفاده از 

یراه را برر عهرده دارد ها برای براززایی پیازچره هرای درون شیشره ای، از زوال انردامهای زیرر زمینری کره رشرد گ گل آذین

ر سطح زیراد و کوتراه کرردن دوره کشرت مهمتررین مسرائل  افزایش کارآمدی باززایی ، تکثیر د ،.34جلوگیری می نماید )

به منظور کاهش آلودگی و افزایش کار آمدی باززایی و تکثیر و کوتراه  این رواز اقتصادی در تکثیر گل نرگس می باشند. 

نوع تیمار ضد عفونی و دو رق  به کرار گرفتره شرده  6یشی انجام گرفته است. در این آزمایش کردن زمان تشکیل پیاز آزما

ساعت در آب گرم  3درجه سانتیگراد به مدت  4/44تیمار پیازها با  Carltonاست. نتایج این آزمایش نشان داده که در رق  

 1/0با استریلیزلسیون بعدی پیازها با کلریرد جیروه % به همراه  1با غلظت   Imazalilمحلول آبی گرم  Heweliuszو در رق  

درصد می گردد. طوالنی کردن مرحله باززایی تا  17و  14بترتیب به  % منجر به کاهش آلودگی اولیه 75/0% و کلرامین تی 

یی بره هفته به طور معنی داری تعداد شاخه های باززایی شده را افزایش داد. اما مشرخ  گردیرد کره دوره براززا 24حدود 

قسمت به دست آمد. تعرداد پیازچره  4ژنوتیپ بستگی دارد. نتایج نشان داد که افزایش سرعت تکثیر،  با تقسی  پیازچه ها به 

پیازچه متفاوت بود.  مدت زمران تکثیرر پیازچره برا  4/1شاخه در در  1/13تا  2/9ها بسته به غلظت تنظی  کننده های رشد از 

درجه سانتی گرراد  8به  5درجه سانتی گراد و افزایش دمای خنک کنندگی از  25-20ه در هفت 4به  8از  تیمار کاهش مدت

 .،29تر شد ) تا چهار هفته کوتاه
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Sharma  & kumar  آزمایشی بر روی گل اللره و نررگس در شررایط درون شیشره ای انجرام دادنرد در ایرن  2003در سال

روی دو  ،5/0، 1، 2، 3و  mgl 5-1، و بنزیرل آدنرین )5/0و  glm 1-1آزمایش تاثیر غلظتهای مختلف نفترالین اسرتیک اسرید )

، مورد بررسی قرار دادند در این آزمایش ریرز نمونره هرا  در گرل اللره از Recreado و Chrismas Marvelرق  گل الله ) 

اصرل از ایرن ، تهیره گردیرد. نترایج حchipsجوانه جانبی و ساقه گلدهنده و در گرل نررگس از پیراز آن بره صرورت قاشری)

% آگار  بهترین محریط  8/0و   BA1-mgl 5و   NAA 1-mgl  1  که حاوی  MS آزمایش نشان داد که کاربرد محیط کشت

بهترین محیط کشت برای تشرکیل   NAA 1-mgl  1 % آگار و  8/0برای تکثیر گل الله و نرگس بود و محیط کشت حاوی 

می باشد. در این آزمرایش مشرخ  شرد کره در گرل نررگس محریط  پیازچه های درون شیشه ای و ریشه زایی گل نرگس

 ،.27بیشترین تعداد و طول ریشه و درصد ریشه زایی را تولید کرد ) NAA 1-mgl 1 ساکارز و %3با  MSنی  مقدار  کشت

ا توانرایی تشکیل پیاز یک مرحله اساسی  در ریز ازدیادی گل الله  در روش تکثیر چرخه ای شاخه مری باشرد. زیررا فقرط پیازهر

رشد می کنند. مرحله تشکیل پیاز درون شیشه ای شامل سه مرحله زیرر  مری  به خوبیتشکیل ریشه زیاد را داشته و در مزرعه نیز 

 باشد.

 الف: نمو سر آغازه های پیاز در شاخه ها در انتهای آخرین واکشت قبل از سرمادهی.

 یند پیاززایی با خنک کردن شاخه ها.آب: القای فر

 درجه سانتی گراد. 23کیل پیاز در ج: تش

، کره در یرک محریط کشرت Prominance, Blenda, Blue Parrotبر همین اساس آزمایشی با استفاده از سره رقر  گرل اللره )

حاوی تنظی  کننرده  تیدیازورون تکثیر شده بودند صورت گرفت. هدف از این آزمایش بررسی اثرات محیط کشت مایعحاوی 

بر کشت شاخه قبل از سرمادهی در   ،mgl1-2-1 و آنسیمیدول و پاکلتوبوترازول هر کدام NAA 1-mgl2) های رشد یا بدون آن

هفتره واکشرت، محریط کشرت مرایع افرزوده شرد. شراخه هرا در محریط  8تشکیل پیازها بود.  در این آزمایش در انتهای آخررین 
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هفته پررورش داده شرد امرا محریط کشرت  14سرمادهی، هفته پرورش یافتند. واکشت شاهد قبل از  6کشتهای دو فازی به مدت 

مررایع بررا آن اضررافه نگردیررد. نتررایج حاصررل از ایررن آزمررایش نشرران داد کرره محرریط کشررت مررایع حرراوی نفتررالین اسررتیک اسررید، 

پاکلتوبوترازول و آنسیمیدول به طور معنی داری بهره وری تشکیل پیاز را که با نسربت پیازهرای تشرکیل شرده خروب برر تعرداد 

بیان می شود افزایش داد. نتایج نشان داد که توانایی ارقام برای تولید پیراز متفراوت اسرت  بره طوریکره ارقرام  100خه ضربدر شا

Prominance  و   Blendaرق   در مقایسه باBlue Parrot 27) پیاز بیشتری تولید کردند،. 

-میلی 01/0کمتر از  NAAهورمون  Lilium. concolor var. Partheneionکه در کشت فلس  کردبیان   ،1996جونگ )

تشکیل سوخک را افرزایش داده و   MSبا غلظت کمتر از یک میلی گرم در لیتر در محیط کشت BAگرم در لیتر در ترکیب با 

 .L  در آمرد. بره دسرت  BAمیلری گررم در لیترر  1/0و   NAA میلری گررم در لیترر 01/0بهترین نتیجه در محیط کشت حاوی 

amabile    لیتر  میلی گرم در 01/0بهترین نتیجه در تیمار هورمونی NAA میلی گررم در لیترر 01/0 و BA آمرد و  بره دسرت

 .،8)های رشد در غلظت باال نمو سوخک را مهار کرد ولی تشکیل سوخک افزایش یافتتنظی  کننده

با اسرتفاده از  (Lilium longiflorum) ای فلس گل سوسن به منظور بررسی باززایی درون شیشه ،2009چمنی و همکاران )

، آزمایشی بصرورت فاکتوریرل در قالرب MSپایه  در محیط کشت (IAA) و ایندول استیک اسید (BA) های رشدتنظی  کننده

هرر  BAو   IAA  هرایتکرار انجام گردید. تیمارهای اعمال شده در این پژوهش شرامل تنظری  کننرده 4طرح کامالً تصادفی با 

در محریط میلی گرم در لیتر، در این محیط کشت  بود.  بررسری نترایج حاصرل  نشران داد  2و 1، 5/0، 0ر سطح )یک شامل چها

های تولید شده افزایش پیدا کرد  به طوری کره در غلظرت میلی گرم در لیتر تعداد پیازچه 2تا   BAبا افزایش غلظتَ  MSکشت 

هرا کاسرته شرد. همچنرین تعرداد ریشرهدار گردید و  بر عکس از طرول و معنی  %5این افزایش در سطح  BAمیلی گرم در لیتر  2

IAA  1) میلی گرم در لیتر به طور معنی داری طول و تعداد شاخساره را افزایش داد 2باغلظت،. 
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Ulrich     ر، مایکرو موال 2/22و  9/8، 4/4،  0) غلظتهای مختلف بنزیل آدنین به منظور بررسی اثرات 1999و همکاران در سال

با استفاده از قطعرات در گیاه کرینوم  بر تشکیل پیازچه های درون شیشه ای مایکروموالر، 3/5و  7/2،  0) و نفتالین استیک اسید

این آزمایش نشان داد که همه غلظتهرای بنزیرل آدنرین بردون همراهری نفترالین اسرتیک  نتایجآزمایشی را انجام دادند  سه فلسی،

 مرایکرو مروالر 2/22ر مقایسه با شاهد افزایش داد بیشترین تعداد شاخساره از محریط کشرت حراوی اسید، تشکیل شاخساره را د

 .،33) تولید شد نفتالین استیک اسید بنزیل آدنین و بدون

Santos     محریط هرایبه منظور تولید پیازچه های درون شیشه ای گل نرگس  آزمایشی با استفاده   1998 سال در همکاران و 

میلری گررم در  BAP  +12/0میلری گررم در لیترر  NAA ، 4میلی گرم در لیترر BAP  +12/0میلی گرم در لیتر  2بی )کشت ترکی

انجرام   ،IBAمیلی گرم در لیتر BAP +1میلی گرم در لیتر  2 و NAAمیلی گرم در لیتر BAP  +1میلی گرم در لیتر  NAA، 2لیتر

ر نفتالین استیک اسید، اندازه نهایی پیازچه به طور معنی داری افزایش نداد دادند نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که حضو

لیکن باعث توسعه مناسب سیست  ریشه ای گردید نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که اولین آغازش شاخ و برگ در محیط 

میلری گررم در  BAP +1لیترر  میلری گررم در 2 و NAAمیلری گررم در لیترر BAP  +12/0میلری گررم در لیترر  4کشتهای حاوی 

 ،.25)و همچنین این دو محیط کشت برای پرآوری زیاد شاخه ها نیز بسیار مناسب بود آمد به دست IBAلیتر

Ozel      تاثیر غلظتهای مختلف 2008و همکاران در سال ،NAA (5/0  ،1  میلی گرم در لیتر، و  2وBAP (1 ،2  میلی گررم  4و

براززایی  کره بیشرترینبا اسرتفاده از قطعرات دو فلسری نشران دادنرد شه ای کارآمد در گل ارنیتوگالوم در لیتر، بر تکثیر درون شی

 و  NAA میلری گررم در لیترر BAP  +5/0میلری گررم در لیترر  2حاویکشت  محیط هایترکیب  پیازچه های درون شیشه ای از

نتیجره ایرن پرژوهش همچنرین  دآم به دست NAAمیلی گرم در لیتر BAP  +1میلی گرم در لیتر  2 سپس در محیط کشت حاوی

  NAA میلی گرم در لیترر BAP  +2میلی گرم در لیتر  1حاوی از محیط کشت حاوی %، 25) نشان داد که کمترین تعداد پیازچه

 ،.19) آمد به دست
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Kumar  ترکیبرات ب،میلری گررم برر دسری مترر مکع 1و  5/0، 1/0، 05/0غلظتهای مختلرف )تاثیر  ،2007و همکاران در سال

، تیوره آ و تیدیازورون، را بر تشکیل پیازچه رشد در گل سوسن مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند کره اوره نیتروژنه )اوره

نتایج آزمایش همچنین نشان داد که تیدیازورون در مقایسه با شراهد  ،موثرترین تیمار در تولید پیازچه های درون شیشه ای بود

نشان داد که احتماال ترکیبات نیتروژنه با افرزایش سرطح پرروتتین در نتایج همچنین را تا سه برابر افزایش داد وزن تر پیازچه ها 

در سرال  Tanimotoو   Ishiokaبره طوریکره  ،.10)ریز نمونه ها در طی تمایز یابی منجر به افزایش تعرداد پیازچره مری گرردد

شده را در ریزنمونه های فلس پیرازی گرل سوسرن پیردا کردنرد  وارشتهگزارش کردند که سه باند اصلی از پروتتینهای  1993

می شود به عنوان افزونه ایده آل به  پیازچه های تولید شده در شرایط درون شیشه ای ویژگی های خاصی دارند که باعث ،.6)

رفته شده باشرند عراری از بیمراری جابجا، منتقل و انبار شده و اگر از گیاهان عاری از عوامل بیماریزا گ به راحتینها آطوریکه 

 ،.12نیز خواهند بود )

 

 :هدف از اجرا

یک امر تجاری بزرگی درآمده و درکشور ما نیز گامهای اساسری در  به عنواناز آنجا که امروزه صنعت گل در دنیا     

ی بسریاری از تحقیقات کاربردی در ایرن زمینره مری توانرد راهگشرا این روجهت گسترش این صنعت برداشته شده، از 

مشکالت موجود در زمینه تولید، برداشت ، فروش و بخصروص صرادرات ایرن صرنعت باشرد. از آنجرا کره تکثیرر گرل 

عردد،  6/1نرگس با استفاده از پیازچه های آن انجام می شود و با در نظر گرفتن تعداد بسیار اندک پیازچه در هر پیراز )

یرافتن راهکارهرای الزم بررای تولیرد  این روشود از  ر هلند وارد میو اینکه در حال حاضر پیازهای گل نرگس از کشو

آن از یک طرف و تولید پیازچه های آن در سطح زیاد از طرف دیگرر ضرمن جلروگیری از واردات آن مری توانرد در 

یمرت صرفه جویی ارزی نیز بسیار مفید باشد. و از طرف دیگر تولید کنندگان ایرن گرل مری تواننرد پیازهرای آن را برا ق

 تر در داخل کشور تهیه نمایند. ارزان
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 شرح اجرای آزمایش

از گلخانه ای در اطراف تهران خریداری و به همراه پیرت  Junki جهت انجام این آزمایش پیازهای گل نرگس رق      

ه در گیاهان درحرال رشرد فعرال بودنرد بره گلردان مرطوب به گلخانه دانشکده کشاورزی منتقل گردید. با توجه به اینک

منتقل گردیدند اما پس از مدتی پیازها وارد مرحله خواب شردند. بررای از برین برردن خرواب پیازهرا، پیازهرا در داخرل 

درجه سرانتی گرراد سررمادهی شردند و  6-4هفته در دمای  6-4گلدان محتوی پیت مرطوب در داخل یخچال به مدت 

ددا در داخل گلدان کشت گردیدند. از آنجا که در طری آزمایشرهای اولیره مشرخ  گردیرد کره پس از سرمادهی مج

در بقیره مراحرل آزمرایش  ایرن روپیازهای در حال رشد پوک شده و به همرین دلیرل دارای آلرودگی زیرادی بودنرد از 

نمونره بررداری اسرتفاده همواره از پیازهایی که خواب آنها تازه برطرف شده و هنوز شروع بره رشرد نکررده انرد جهرت 

 گردید.

انتخاب و فلسهای بیرونی آن به طور کامل جدا شدند. پیراز  Junkiبرای انجام آزمایش پیازهای مادری گل نرگس رق  

از وسط به دو قسمت تقسی  و نیمه پایینی آن که شامل صفحه پایگاهی نیز بود مورد استفاده قررار گرفرت. سرپس نیمره 
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شسته شرده و سرطح  شوینده )ریکا،دقیقه در ماده  15قسمت به مدت  4شده و هر کدام از این  قسمت تقسی  4پایینی به 

دقیقه با هیپوکلریت سدی  استریل شد. پس از آن با آب دو برار  30و سپس به مدت  %70ثانیه در الکل  45آنها به مدت 

قسمت دیگر   3-2بریده شده  در نهایت به  دقیقه، شسته شدند. هر کدام از این چهار بخش 15و  5، 2بار ) 3تقطیر شده 

، نیز نمونه تهیه شد. پس از این مراحرل، Clumpعالوه بر استفاده از این فلسها از قسمت گلوگاه پیاز )  تقسی  می شوند.

 گرم در لیترر، نفترالین  اسرتیک اسرید برا 90و  60، 30ریز نمونه های تهیه شده تحت تاثیر تیمارهای ساکارز با غلظتهای 

میلری گررم در لیترر در شررایط  2و  1، 5/0میلی گرم در لیتر و تیدیازورون با نسبتهای صفر،  2و  1، 5/0غلظتهای صفر، 

درصرد از دیفکرو براکتو  8/0درون شیشه ای جهت ارزیابی قرار داده شدند. به منظور جامد کردن محیط کشت مقردار 

اتوکالو شده و پس از آن  C121°دقیقه در دمای  20به مدت آگار )نوعی آگار، استفاده شد محیط کشتهای تهیه شده 

pH  تنظی  گردید. محیط کشت پایه در ایرن آزمرایش از محریط کشرت پایره موراشریگ و  7/5محیط کشت در حدود

 اسکوگ استفاده بود.

 16و  s2-molm50-60 μ-1تحرت شردت نرور  C°±2 24هرای کشرت در دمرای  تمامی کشتهای انجام شرده در اتاقرک

  ساعت تاریکی  قرار داده شدند. 8عت روشنایی و سا

،،  میرزان آلرودگی، درصرد Vitrificationدر این آزمایش صفاتی نظیر تعداد پیازچه های تولید شده، شیشه ای شردن )

)با اندازه گیری طول تمام ریشه های موجود در یک لوله آزمایش و  ریشه زایی،  تعداد برگهای تولید شده، طول ریشه

 اندازه گیری شد. آمد، به دست  آن بر تعداد ریشه ها تقسی

تجزیره تکررار برود.  5آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایره کرامال تصرادفی اجررا شرد. و هرر تیمرار شرامل 

ای شد و مقایسه میرانگین داده هرا برا اسرتفاده از آزمرون چنرد دامنره انجام  SASواریانس داده ها با استفاده از نرم افزار 

 عین گردید.ت LSDدانکن انجام گرفت و حداقل تفاوت معنی دار بین آنها با استفاده از آزمون 



 16 

 

 دستورالعمل کلی زیر جهت انجام تمامی کشتها مورد استفاده قرار گرفت

 تهیه محیط کشت٭

 . mgl5-1ر به مقدا BAو هورمون  mgl 1-1 به مقدار NAAو اضافه کردن هورمون  MSتهیه محیط کشت بر اساس  -1

 میلی لیتر محیط کشت در هر لوله. 30-20توزین  -2

 .KP05/1و فشار   C˚ 121 دقیقه در 15اتوکالو کردن محیط کشت به مدت  - 3

 (Twin scalingمراحل آماده سازی پیاز نرگس برای ریز ازدیادی به صورت دوفلسی )٭

 هفته. 6-4به مدت  C˚ 15یا در دمای هفته  4-2به مدت  C˚ 7-2 از بین بردن خواب پیاز در دمای -1

 ،.v/v% فرمالین ) 5/1ساعت به همراه با  3به مدت   C˚ 5/43قرار دادن پیازها در -2

 حذف فلس قهوه ای، ریشه ها و صفحه پایگاهی قهوه ای بدون ایجاد زخ  در آنها. -3

 ن.شستن پیازها به طور کامل ) حداکثر تا یک ساعت، با آب شیر در حال جریا -4

 به مدت یک الی دو دقیقه. %70شستشو با الکل  -5

 ،.از این مرحله به بعد ادامه کار در زیر المینار ایر فلودقیقه )  20% به مدت  5خیساندن در هیپوکلریت سدی   -6

 دقیقه. 15و  5، 2به ترتیب  زیر هودشستشو با آب مقطر دو بار استریل در سه بار -7

 و یک سوم پایینی به همراه با صفحه پایگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. دو سوم پیاز بریده شده  -8

 بخش،. 4حذف الیه نازکی از صفحه پایگاهی به همراه با دو فلس بیرونی) در برخی منابع تقسی  آنها به  -9

 دقیقه، 3 0به مدت  C˚60-55 * )در برخی منابع در این مرحله قرار دادن پیازها در

 دقیقه و سه بار شستشو با آب مقطر دوبار استریل. 15% به مدت 1هیپوکلریت سدی   خیساندن در -11

 میلی متر از صفحه پایگاهی. 2و  mm 7×7بخش و سپس تهیه دو فلسی از آن به اندازه 4تقسی  نمونه به   -12

 ریل.دقیقه و شستشو کامل با آب مقطر دوبار است 5% به مدت 25/0خیساندن در هیپوکلریت سدی   -13

 قرار دادن ریز نمونه ها در محیط کشت. -14
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 :و بحث نتایج

 تاثیر نوع ریزنمونه بر باززایی پیازچه های درون شیشه ای -3-1

دند لریکن در مراه اراهر مری شر 3پس از استقرار ریز نمونه ها، بر طبق مقاالت موجرود پیازچره بایسرتی پرس از         

ماه شروع شد و مدت دو ماه پس از اهورشان، آزمایش به مرحله ای رسید که  4آزمایش ما، اهور پیازچه ها بعد از 

امکان مقایسه بین شاهد ها و سایر تیمارهرا ممکرن گردیرد و شراید یکری از علرل اهرور پیازچره در تیمارهرای بردون 

ط کشت بود ولی علی رغ  اهور پیازچه در شاهد ها، تعداد و سایر هورمونی، استقرار بلند مدت ریزنمونه ها در محی

 .قابل توجهی ک  بود به طورمشخصات آنها با تیمارهای انجام شده 

، سره ،2-3)شرکل  نتایج آزمایشات اولیه با ریزنمونه های مختلف نشان داد که باززایی پیازچه از قطعات دو فلسی     

از نظر تعداد با همدیگر متفاوت بوده، لیکن همه انواع ریزنمونه ها قادر به تولید ، اگرچه Chipفلسی و قطعات قاشی )

 درشرتدر مقایسه با قطعات دو فلسی و سه فلسی، تعرداد پیازچره هرای  ،1-3)شکل پیازچه ها بودند اما قطعات قاشی



 19 

فلسری پیازچره هرای  قطعرات دو تری را در مدت زمان کمتر تولید کردند. همچنین قطعرات سره فلسری در مقایسره برا

تری در مدت زمان کمتر تولید کردند )داده ها نشان داده نشرده اسرت،.  نترایج ایرن مقایسره نشران داد کره برا  تشدر

افزایش مقدار زخ  در قطعات ریزنمونه ای، میزان باززایی کاهش یافته و تولید پیازچه به زمان بیشتری نیازمند اسرت. 

ای در البه الی فلسها بوجود می آمدند هر چه تعرداد فلسرهای براقی مانرده روی  رون شیشهده که پیازچه های چاز آن

هرای وارد  قطعات ریزنمونه بیشتر می شد تعداد پیازچه بیشتری تولید می گردید که این امر نشان دهنده کاهش زخر 

یرز بره ایرن دلیرل مری شده به فلسها و حفاات فلسهای درونی از آسیب بیشتر می باشد و علت افزایش تعداد پیازچره ن

گردید مدت زمان بیشتری جهرت تولیرد پیازچره مرورد نیراز برود کره ایرن نیرز بره دلیرل  باشد و هر چه زخ  بیشتر می

نیازمندی به انرژی بیشتر جهت حفاات زخمها بود و تامین این انرژی و حفاات زخمهای ایجاد شده بدلیل کوچکی 

اما با وجود نیاز به مدت زمان بیشتر جهت باززایی  یادی را می طلبید.قطعات ریز نمونه و ک  انرژی بودن آن، مدت ز

پیازچه، تعداد پیازچه های حاصل از یک پیاز در روش استفاده از قطعرات دوفلسری، بیشرتر از سرایر ریرز نمونره هرای 

  جهت استفاده گردید.، 4-3)شکل حاصله بود. بر این اساس درپژوهش حاضر، از روش دوفلسی 
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Abstarct 

      An experiment was conducted to evaluate the effects of sucrose (3, 6 and 9 %), 1-naphthylacetic acid 

(0, 0.5, 1 and 2 ppm) and thidiazuron (0, 0.5, 1 and 2 ppm) on in vitro bulblet production using twin 

scales as explants in narcissus (Narcissus ‘Junki’ L). Experiment was conducted in completely 

randomized designs with factorial arrangement and seven replications. The result of experiment revealed 

that all types of explants (twin scale, tri scale and chip) were produced bulblet. But higher in vitro 

bulblets production were occurred by twin scaling. In vitro bulblets production were significantly (P > 

0.05) increased in MS media supplemented with 6 and 9% sucrose compared to medium containing 3% 

sucrose. No significant differences were found between 6 and 9% sucrose treatments. With increasing 

sucrose concentration in the media, Leaf and root number and root length were significantly decreased. 

The results also revealed that MS media containing 1 ppm 1-naphthylacetic acid had highest and 

significant effects on in vitro bulblet and leaf production. The highest root numbers and lengths were 

produced in MS media supplemented with 2 ppm 1-naphthylacetic acid. MS media containing 1 ppm 

thidiazuron had highest and significant effects on in vitro bulblet and leaf production and also at 0.5 ppm 

were produced the highest root numbers and lengths. MS media supplemented with 1 ppm 1-

naphthylacetic acid and 2 ppm thidiazuron had highest and significant effects on in vitro bulblet and leaf 

production. The highest root numbers were produced by 2 ppm 1-naphthyacetic acid and 1 ppm 

thidiazuron. MS media containing 2 ppm 1-naphthylacetic acid and 1 ppm thidiazuron was also produced 

the highest root lengths.  

 
 

 

 

 

 

 


