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Abstract
Iranian cyclamen (Cyclamen persicum Mill.) is the most
important and valuable pot species of cyclamens because
having variant colors. In order to increase the
propagation rapidity of this plant, seeds as explants were
cultured in MS medium along with a combination of 0,
0.5, 1, 1.5 and 2 mg/l concentrations of both plant
growth regulators NAA and BA. Results showed that the
most leaf number (6.20 per each plant) and the highest
germination percentage (83.50%) were obtained in
explants cultured in medium containing 1 mg/l BA
together with 1 mg/l NAA. The most leaf surface (16.70
mm) and maximum root number (6.15 per each plant)
were observed in treatment of 1.5 mg/l BA together with
1.5 mg/l NAA. Leaf and root length traits were also
calculated. Correlation analysis of measured traits with
each other showed that the most correlation was
observed between leaf number and root number.
Keywords: In vitro propagation, Ornamental plants,
Plant growth regulators, Plant tissue culture.

چکیده

گهای
 ) با داشتن رنCyclamen persicum Mill.( سیکالمن ایرانی

.یشود
  مهمترین و ارزشمندترین گونه گلدانی سیکالمنها محسوب م،متنوع
 بذرها به عنوان ریزنمونهها در محیط،برای افزایش سرعت تکثیر این گیاه

،) به همراه ترکیبی از غلظتهای صفرMS( کشت موراشیک و اسکوگ

یگرم بر لیتر از هر دوی تنظیمکنندههای رشد گیاهی
  میل2  و1/5 ،1 ،0/5
 نتایج.) کشت شدندBA( بنزیل آدنین-6 ) وNAA( نفتالین استیک اسید

 در هر گیاه) و باالترین درصد6/ 20 ( نشان داد که بیشترین تعداد برگ
1  درصد) در ریزنمونههای کشتشده در محیط حاوی83 / 50 ( جوانهزنی
 میل
. به دست آمدندNAA  میلیگرم در لیتر1  همراه باBA یگرم در لیتر
یمتر) و بیشترین تعداد ریشه
  میل61/ 70 بیشترین سطح برگ (با میانگین
1/5  همراه باBA یگرم در لیتر
  میل1/5  در هر گیاه) در تیمار6/ 15 (

 صفات طول برگ و طول ریشه. مشاهده گردیدندNAA یگرم در لیتر
 میل
 تجزیهی همبستگی صفات مورد مطالعه با یکدیگر.نیز اندازهگیری شدند
.نشان داد که بیشترین همبستگی بین تعداد برگ و تعداد ریشه دیده شد
 کشت،ی
 تنظیمکنندههای رش هایگ د یی یی، تکثیر درونشیشهای:کلمات كليدي
. گیاهان زینتی،بافت گیاهی

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران

33- 41  صص،1  شماره،15  دوره،9319 سال

33- 41  صص،1  شماره،15  دوره،9319 سال
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سوماتیک ابزارهای مهم و حالصا رد ی

مقدمه و کلیات
س كي المن یا نگونس  را ( ()Cyclamen persicum Mill.
گ اي هه ه ژوخ هه هاي چن دد دس لا هه ه متعل قق ق ب هه ه خ داونا هه هی
( Myrsinaceaeپامچ ی لا اااا ا  Primulaceaeس و )قبا
یباش  د (( (.)Grey-Wilson, 2003
دارای  22گون م ه یییی 
گون هه هه مالکیس یا نننن ن ،ب دم یحاون یمو ی نارت هههههه های و
اروپای مرکزی میباشند ( )Niel, 2002و در سراسر
نواحی معتدله کشت می ی
یش  دو ( (.)Takamura, 2006
سیکالمن ایرانی یکی از مهمترین محص یتنیز تالو   
است که به عنوان یک گل گلدانی گلدار ب دیلوت یار   
در زمس م شورف هب ناهج رسارس رد نات یییییییییییی یرسد  
( .)Ruffoni et al., 2000این گیاه دارای ژنوتیپهای
فراوان با گلهای زیبا و رنگهای متنوع است ک رد ه
قرن  19به عنوان یک گیاه تجاری مطرح شد .در ب نی
آنها تنها گونه س ب یناریا نمالکی ههه ههههص یراجت ترو   
گسترش یافت ( .)Grey-Wilson, 2003این گونه به
یرس و د دارای
صورت گی م شورف هب ینادلگ ها ییییی ییییی
ی-
رنگهای سفید ،قرمز ،زرد ،صورتی و ارغ م یناو یی یی
باشد ( .)Terakawa et al., 2008در برخی کش اهرو
از سیکالمن ب ش هایگ کی ناونع ه ا ن هدیرب هخ یز        
استفاده میکنن  د ( ( .)Winkelmann et al., 2010این
لهای شمال و ش لام
گیاه دارای غده است و در جنگ 
ن ب یسنج شور ود ه   
غرب ایران میروید .س مالکی ن ن
(بذر) و غیر جنسی (غده) تکثیر میش دو  ..س نمالکی
ایرانی یک محصول زینت هک تسا بوبحم ی

خرن    

تکثی  دراد ییالاب ر (( ((( .)Rode et al., 2011هزینهههی
باالی تولید ،استفاده از تکثیر درونشیشهای را توجیه
میکند .اگرچه این گونه زینتی به طور تجاری توسط
ب م ریثکت رذ یییییی یشو دد د ،کش ینج و تفاب ت نن ن ننن نزایی   

هوبنا ریثکت     

هستند .تکثیر سیکالمن توسط تقسیمکردن ،قلمهههزدن
و پیوندزدن مشکل است ( .)Bian et al., 2010چند
مطالعه روی ریزازدیادی سیکالمن ط ادنا ی مم مممزای و ی
جنی نن نزای هدش ماجنا ی

 تسا (((((((( (Karam and Al-

Majathoub, 2000b; Prange et al., 2010; Jalali
 .)et al., 2012; Kocak et al., 2014در این   

مطالع یظنت زا تا مممم مکنند هه هه یهایگ دشر یا        ،BA
تیدیازورون ( )TDZو زآتین ( )Ztبرای شاخهزای و ی
از  -4 ،2 ،NAAدی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-

 )Dو ایندول بوتیریک اسید ( )IBAبرای ریشهههزایی
استفاده شده است ( ;Mohannad and Karam, 2000

Karam and Al-Majathoub, 2000a; Jalali et al.,
 .)2010a,b; Kocak et al., 2014ریزنمونههای مورد

استفاده برای ریزازدیادی سیکالمن ایرانی؛ غده ،برگ،
دمبر گگ گ ،لپ هه هه ،دمگ لل ل ،گلب و گر

دندوب هشیر       

( Mohannad and Karam, 2000; Seyring et al.,

.)2009; Jalali et al., 2010a,b; Jalali et al., 2012
مطالعه کمی روی ریزازدیادی سیکالمن با اس زا هدافت
بذر انجام شده است .بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر
تهای مختلف تنظیمکنندهه  دشر یا گگ گگگی ها ی ی
ی
اثر غلظ 
( BAو  )NAAبر ریزازدیادی سیکالمن با اس زا هدافت
بذر بود.
فرآیند پژوهش
شرایط آزمایش :این تحقیق طی سالهای - 95 31
 94 31در موسسهی تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم
کشاورزی هیرکان واقع در شهر آمل استان مازندران
به مرحلهی اجرا در آمد.
طرح آزمایش :این آزمایش بهص رد لیروتکاف ترو   
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  2فاکتور اصلی

ریزازدیادی سیکالمن ایرانی 35 ...

( BAو  )NAAو بررسی اثر متقابل این دو فاکتور در

شرایط نگهداری ریزنمونهها :محیطهای کشت

 3تکرار و هر کدام در  5سطح (صفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و

حاوی ریزنمونهها در اتاق رشد تحت فتوپریود 61

اجرا شد.

درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  75 - 80درصد و

 2میلیگرم در لیتر) و در کل در  021پل یشیامزآ ت   

ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ،دمای 24 ± 1

ریزنمونه و ضدعفونی آن :در ای ب زا شیامزآ ن ذذذ ذذذذر

جریان تراکم فتون فتوسنتزی  50میکرومول بر متر

گیاه س اونع هب یناریا نمالکی ن هدافتسا هنومنزیر        

مربع بر ثانیه نگهداری گردیدند.

چکش
گردید .ضدعفونی بذرها با  2گرم در لیتر ق را چ چ

صفات اندازهگیریشده :پس از حدود

بنومی تدم هب ل      

 10دقیق .دش زاغآ ه

زا سپ آ نننننننن ن،

نمونهها  3ب رد ینوفعدض همادا .دندش یشکبآ را   

  

محیط استریل دستگاه هود المینار فلور انجام گرف .ت
ابتدا ب هرذ اا به مدت ت
ت  40ثانیه در الکل

7

دقیقه در کلرید جیوه  0/5درصد ق ندش هداد رار ددددد ،و
پس از  3بار آبکشی بهمدت  10دقیق دیرلکوپیه رد ه   
سدیم (وایتکس)   15درصد ق تیاهن رد .دنتفرگ رار    
برای از بین بردن بقایای مواد شیمیایی در  3مرحله و
هر بار بهم تد

 5دقیق بآ طسوت اهرذب ه

لیرتسا     

آبکشی شدند.
محیط کشت و تیمارها :ابتدا الزم است محیط کشت
پایه تهیه شود .به این منظور ،محیط کشت پایهی MS

) (Mureshige and Skoog, 1962آماده شد .محیط-

تهاي صفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و 2
های کشت با غلظ 
میل 
یگرم در لیتر از هر دوی  NAAو  25 ( BAتیمار)
غنی شدند .اسیدیته ( )pHمحیط کشت قبل از
اتوکالو ،برابر با  ،5/6-5/8آگار  0/7-0/8درصد و
ساکارز  3درصد بود .محیطهای کشت در اتوکالو با
دمای  121درجهی سانتیگراد و فشار یک اتمسفر
بهمدت  30دقیقه ضدعفونی شدند.

پارامترهایی مانند درصد جوانهزنی بذر ،تعداد ریشه،
طول ریشه ،تعداد برگ ،طول برگ و سطح برگ
اندازهگیری شدند .اندازهگیری صفات طولی اندامها با

 70درصد

غوطهور گردیدند ،پ تدم هب هلصافالب نآ زا س     

30

ر وز

خطکش انجام شد .تعداد اندامها با چشم غیرمسلح
شمارش گردید.
تجزیهی دادهها :تجزيه و تحليل دادهها با اس دافت هه از
نرمافزار آماري  SPSSو مقايسه ميانگينها با اس دافت هه
از آزمون چند دامنه دانكن در سطح احتم لا  5و یک
درصد انجام شد.
نتایج و بحث
اثر غلظ 
تهای مختلف  NAAو  BAروی صفات
اندازهگیریشده:
طول برگ :با توجه به جدول تجزیه واریانس
(جدول  ،)1تاثیر غلظتهای مختلف  BA ،NAAو
اثر متقابل این دو تنظیمکننده رشد بر طول برگ
سیکالمن ،به ترتیب در سطح احتمال  ،5یک و یک
درصد معنیدار بود .با توجه به نتایج مقایسه میانگین
ارائهشده در جداول  2تا  ،4بیشترین طول برگ (با
یمتر) در محیط کشت حاوی 0/5
میانگین  39/ 17میل 
میل 
یگرم در لیتر
یگرم در لیتر  NAAهمراه با  1میل 
یگرم در لیتر
 BAحاصل شد .البته تیمار حاوی  2میل 
یگرم در لیتر  BAبا میانگین
 NAAهمراه با  0/5میل 
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یمتر اختالف معناداری را با تیمار مذکور
 39/ 13میل 
نشان نداد .کمترین طول برگ (با میانگین 45 / 47
یمتر) تحت تاثیر محیط کشت حاوی 0/5
میل 
میل 
یگرم در لیتر ( NAAفاقد  )BAمشاهده شد،
اگرچه تیمارهای شاهد (فاقد  NAAو  )BAو محیط
کشت حاوی  1میل 
یگرم در لیتر ( NAAفاقد  )BAو
یگرم در لیتر NAA
محیط کشت حاوی  1/5میل 

(فاقد  )BAاختالف معنیداری را با تیمار کمترین
طول برگ در اثر متقابل غلظتهای مختلف
تنظیمکنندههای رشد  NAAو  BAنشان ندادند
(جدول .)4

سطح برگ :باالترین سطح برگ (  61/ 70میلیمتر در
یگرم در
هر برگ) ،در محیط کشت حاوی  1/5میل 
یگرم در لیتر  BAمحاسبه
لیتر  NAAهمراه با  1/5میل 
گردید (جدول  .)4در محیط کشت حاوی 1/5
میل 
یگرم در لیتر
یگرم در لیتر  NAAهمراه با  1میل 
 BAسطح برگی برابر با  15 / 36میلیمتر به دست آمد.
کمترین سطح برگ در محیطهای کشت فاقد  BAبه
دست آمد .دادههای ارائهشده در جداول  1و  2نشان
میدهد که چنانچه مقایسهای بین اثر غلظتهای
مختلف  BAو  NAAبه تنهایی روی سطح برگ
صورت گیرد مشخص خواهد شد که باالترین سطح

تعداد برگ :نتایج ارائهشده در جدول تجزیه واریانس

یگرم در لیتر
برگ (  14 / 56میلیمتر) در تیمار  1/5میل 

(جدول  )1بهمنظور بررسی تاثیر جداگانه و ترکیبی دو

 BAالقا شد.

هورمون  NAAو  BAبر تعداد برگ سیکالمن حاکی

طول ریشه :جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان

تهای مختلف تنظیمکنندههای
از آن است که غلظ 
رشد مذکور در سطح  5درصد معنیدار شده است.
بیشترین تعداد برگ (  6/ 20در هر گیاه) ،در محیط
کشت حاوی  1میل 
یگرم در لیتر  NAAهمراه با 1
یگرم در لیتر  BAشمارش گردید (جدول .)4
میل 
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در محیطهای
حاوی  1/5 ،0/5 ،0/5و  1/5میل 
یگرم در لیتر  ،BAبه
یگرم در
ترتیب در ترکیب با  0/5 ،1/5 ،0/5و  1میل 
لیتر  BAبیش از  5برگ تولید شد (جدول  .)4کمترین
تعداد برگ در محیطهای کشت فاقد  BAو یا محیط-
های غنیشده با باالترین غلظتهای  BAو  NAAبه
دست آمد .جداول  1و  2نشان میدهد که بین اثر
غلظتهای مختلف  BAو  NAAبه تنهایی روی تعداد
برگ ،بیشترین تعداد برگ ( )5/11در تیمار 1/5
میل 
یگرم در لیتر  BAالقا شد.

تهای مختلف  BA ،NAAو اثر
داد که تاثیر غلظ 
متقابل این دو تنظیمکننده رشد بر طول ریشه
سیکال نمنم  ،به ترتیب در سطح احتمال  ،5یک و 5
درصد معنیدار بود .با توجه به نتایج مقایسه میانگین
ارائهشده در جدول  ،4بیشترین طول ریشه (با
یمتر) در محیط کشت حاوی 1/5
میانگین  87 / 10میل 
میل 
یگرم در لیتر
یگرم در لیتر  NAAهمراه با  1میل 
یگرم در لیتر
 BAحاصل شد .تیمارهای حاوی  1میل 
یگرم در لیتر  ،BAهمچنین 1/5
 NAAهمراه با  1میل 
یگرم در لیتر
یگرم در لیتر  NAAهمراه با  1/5میل 
میل 
 BAطول ریشه بیشتر از  80میلیمتر را القا کردند.
کمترین طول ریشه در گیاهان شاهد دیده شد
(جدول  .)4دادههای موجود در جداول  1و  2آشکار
میکند که چنانچه مقایسهای بین اثر غلظتهای
مختلف  BAو  NAAبه تنهایی روی طول ریشه

ریزازدیادی سیکالمن ایرانی 37 ...

صورت گیرد مشخص خواهد شد که باالترین طول

آمد (جدول  .)4کمترین تعداد ریشه (  2/ 30و  )2/ 40در

ریشه (  73 / 54میلیمتر) در تیمار  1/5میلیگرم در لیتر

محیطهای کشت فاقد  NAAبه دست آمد.

 BAالقا شد.

درصد جوانهزنی :نتایج نش صرد نیرتشیب هک داد نا د     

تعداد ریشه :جدول  1نشان میدهد که تاثیر  NAAبه

تش رد هد
جوانهزنی (  83 / 50درص شک یاهرذب رد )د تتت تتت

تنهایی و در ترکیب با  BAبه ترتیب بر تعداد ریشه

محیطهای غنیشده با  1میلیگرم در لیتر  NAAهم هار
یگرم در لیتر  BAانجام شد (جدول  .)4ج لود
با  1میل 

سیکالمن در سطح  5و یک درصد معنیدار شده است.
هورمون  BAبه تنهایی اثر معنیداری روی تعداد ریشه

یده ریثات هک د         BAب رد و ییاهنت ه
 1نش م نا یییی ی

  

نداشت .جداول  1و  2آشکار میکنند که بین اثر غلظت-

ترکیب  NAAب  بیترت ه ب د ر رصد ناوج  ههههه ههههههزن رذب ی   

های مختلف  BAو  NAAبه تنهایی روی تعداد ریشه،

سیکالمن در سطوح  5و یک درصد معنیدار شده اس .ت

هورمون  NAAبه تنهایی اثر معنیداری روی این صفت

یگرم در لیتر
بیشترین تعداد (  )4/ 50در تیمار  1/5میل 
 NAAالقا شد .بیشترین تعداد ریشه (  6/ 15در هر

نداشت .جدول بررسی همبستگی صفات م علاطم درو هه ههه

یگرم در لیتر
گیاه) ،در محیط کشت حاوی  1/5میل 

با یکدیگر (جدول  )5نشان داد که بیشترین همبس یگت

یگرم در لیتر  BAبه دست
 NAAهمراه با  1/5میل 

بین تعداد برگ و تعداد ریشه وجود دارد.

جدول  -1تجزیه واریانس اثر غلظتهای مختلف  NAAو  BAروی صفات اندازهگیریشده سیکالمن ایرانی در شرایط کشت درونشیشهای
میانگین مربعات
تعداد ریشه

درصد جوانهزنی

*

42 /00ns

طول ریشه

تعداد برگ

*744/6

4/ 76

6/513

2036 /9

4

12 / 01

666 /6

7/230

5/870

5111/2

61

NAA × BA

711/3

1/156

642/4

1/ 99

1/39

183 /2

-

خطا

61/ 31

34 /16

24 /81

33/ 43

10 / 17

17 / 92

-

ضریب تغییرات ()%

*533/3

**

**434/5

4/ 05

*6/00

طول برگ

4

ns

*036/3

سطح برگ

**

1/77

*

*

879/1

*

*5/292

درجه آزادی

منابع تغییرات

**

*

**

*

NAA
BA

ns

یدار
** و * :به ترتیب وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد ،و  :عدم وجود اختالف معن 
جدول  -2مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف  NAAروی صفات اندازهگیریشده سیکالمن ایرانی در شرایط کشت درونشیشهای
مقایسه میانگین
درصد جوانهزنی
67 /33a

تعداد ریشه
b

ab

65 /33a

b

67 /33a

a

68 /00a

b

64 /00a

طول ریشه (میلیمتر)
b

3/ 54

ab

3/ 66

ab

3/ 37

a

4/ 50

ab

3/ 49

58 / 24

تعداد برگ
b
b

60 / 20

a

67 / 32

4/ 12

c

68 / 25

13 / 68

69 / 80

0

69 / 88

0/ 5

ab
a

4/ 10

b

4/ 67

4 / 22 b

70 / 49

سطح برگ (میلیمتر)

طول برگ (میلیمتر)

( NAAمیلیگرم بر لیتر)

a
ab

4/ 02

b
b

13 / 80

ab

12 / 74

ab

13 / 90

a

13 / 76

1

78 /93

1/ 5

77/ 56

2

82 / 04

یدهد.
یدار را نشان م 
حروف مشترک در هر ستون ،عدم وجود اختالف معن 
جدول  -3مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف  BAروی صفات اندازهگیریشده سیکالمن ایرانی در شرایط کشت درونشیشهای
مقایسه میانگین
جوانهزنی
(درصد)
b

62 / 66

71 /33a
a

ab
b

70 / 66

تعداد ریشه
a
a

3 / 77
3/ 25

3 / 39 a

66 / 66

4 / 11 a

60 / 66

3/ 49

a

طول ریشه
(میلیمتر)
c

ab
ab
a
bc

53 / 32
66 / 88
70 / 26
73 / 54
60 / 48

تعداد برگ
b
a
ab

3/ 38
4/ 60
4/ 36

5/ 11 a

ab

3/ 97

سطح برگ

ط و ل بر گ

(میلیمتر)

(میلیمتر)

c

abc
abc
a
ab

12 / 78
13 / 52
13 / 57
14 / 56
13 / 95

c

ab
a
ab
b

BA
(میلیگرم بر لیتر)

56 / 28

0

80 / 60

0/ 5

86 / 76

1

79 / 88

1/ 5

74 / 14

2

یدهد.
یدار را نشان م 
حروف مشترک در هر ستون ،عدم وجود اختالف معن 
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف  NAAو  BAروی صفات اندازهگیریشده سیکالمن ایرانی در شرایط کشت درونشیشهای
مقایسه میانگین
سطح برگ

ط و ل بر گ

(میلیمتر)

(میلیمتر)

BA × NAA
(میلیگرم بر لیتر)

جوانهزنی
50 /00e

3/39abcd

43 / 67 e

3/ 40 cd

12 / 40 bcde

59 / 47 efg

0 ×0

70 /00abcd

4/ 53 abc

51 / 90 cde

2/ 66 d

12 / 70 cde

45 / 47 g

0 ×0/5

(درصد)

تعداد ریشه

طول ریشه
(میلیمتر)

تعداد برگ

60 /00bcde

2/ 90 cd

52 / 13 cde

3/ 43 cd

12 /61de

57 / 10 fg

0 ×1

56 / 66 cde

4/61abcd

56 / 47 cde

56 / 48 cde

3/ 60 bcd
3/ 23 cd

12 / 86 cde

56 / 17 fg

0 ×1/5

70 /00abcd

2/ 30 d

59 / 10 bcde

3/ 86 cd

76 / 66 ab

12 / 80 cde

63 / 23 defg

0 ×2

76 / 66 ab

3/33cd

13 / 76 bcd

66 / 40 cdefg

0/5 ×0

2/ 90 cd

63 / 03 abcde

5/61abc

14 / 83 abc

66 / 71 cdefg

0/5 ×0/5

3/33cd

65 / 90 abcde

4/ 13 abcd

13 / 43 cde

13 / 13 bcde

91 / 30 ab

84 / 47 abcd

0/5 ×1

53 /33de

3/ 73 bcd

75 / 40 abcd

4/ 83 abcd

14 / 43 abcd

94 / 13 a

0/5 ×2

63 /33abcde

2/ 40 d

48 / 97 de

4/ 43 abcd

12 / 63 cde

79 / 87 abcde

1 ×0

80 /00a

76 / 66 ab

60 /00bcde

71 /00abcd

3/ 50 cd

5/ 80 ab

0/5 ×1/5

4/61abcd

16/77abcde

4/ 46 abcd

13 /61bcde

39/ 17 a

1 ×0/5

83 / 50 a

3/ 46 cd

84 / 27 ab

6/ 20 a

13 /61bcde

86 / 83 abc

1 ×1

76 / 66 ab

5/ 66 ab

87 / 10 a

4/ 40 abcd

15 / 36 ab

84 / 40 abcd

1 ×1/5

73 /33abc

3/ 96 abcd

63 / 87 abcde

74 / 20 abcd

4/ 53 abcd
4/ 54 abcd

13 / 53 bcde

72 / 50 abcdef

89 / 57 ab

1/5 ×0

50 /00e

3/ 06 cd

70 / 13 abcde

5/ 06 abc

14 / 50 abc

74 / 80 abcdef

1/5 ×0/5

70 /00abcd

4/ 40 abcd

72 / 63 abcd

5/ 96 ab

13 /33bcde

84 / 03 abcd

1/5 ×1

82 /33abcd

1/5 ×1/5

80 /00a

4/00abcd

76 / 66 ab

56 / 66 cde

84 / 70 ab

6/ 15 a

3/ 23 cd

4/33abcd

76 / 40 abc

4/61abcd

13 / 86 bcd

61/ 70 a

14 / 40 abcd

85 /77abc

1 ×2

1/5 ×2

73 /33abc

4/ 56 abc

74 / 60 abcd

4/ 36 abcd

14 / 73 abc

70 /77bcdef

2 ×0

70 /00abcd

3/ 63 bcd

54 / 17 cde

4/61abcd

13 / 80 bcd

69 / 30 bcdef

2 ×0/5

16/ 67 abcde

4/ 03 abcd

13 / 63 bcde

72 / 70 abcdef

2 ×1

53 /33de

3/ 30 cd

53 / 20 cde

4/00abcd

13 /39bcd

80 / 43 abcde

2 ×1/5

46 / 66 e

2/ 76 cd

50 /00e

3/ 20 cd

58 / 80 bcde

3/33cd

13 / 66 bcde

77/ 50 abcdef

2 ×2

یدهد.
یدار را نشان م 
حروف مشترک در هر ستون ،عدم وجود اختالف معن 
جدول  -5همبستگی بین صفات اندازهگیریشده سیکالمن ایرانی در شرایط کشت درونشیشهای
صفات

طول برگ

طول برگ

1/00

تعداد برگ

0/ 24

1/00

سطح برگ

0/ 13

0/ 01

تعداد ریشه

0/ 19

طول ریشه

0/ 13

درصد جوانهزنی

0/ 06

*

تعداد برگ

**
*

سطح برگ

تعداد ریشه

طول ریشه

درصد جوانهزنی

1/00

0/ 29

-0/ 12

1/00

0/ 24

0/81

0/ 04

1/00

0/ 08

0/ 06

0/ 12

0/ 26

*

1/00

افزودن تنظیمکنندههای رشد گیاهی برونزای خارجی

بذرها نیز در این محیط کشت مشاهده شد .هورمون

در غلظتهای مناسب ،تعداد برگ را در سیکالمن

 BAکارایی باالتری نسبت به  NAAدر تحریک

ایرانی کشتشده در محیط  MSافزایش داد .وقتی که

تولید برگ داشت .ترکیب ،غلظت و نسبت بین

بذرها در محیط کشت حاوی هر دوی  NAAو BA

تنظیمکنندههای رشد گیاهی برای تشکیل سرشاخه

یگرم در لیتر) کشت
در غلظت مساوی (یک میل 

بسیار حائز اهمیت هستند .بررسی مقاله مروری که

شدند ،تعداد برگها در گیاهان تیمارشده حدود دو

توسط نویسنده این مقاله منتشر شده است نشان می-

برابر گیاهان شاهد بود .باالترین درصد جوانهزنی

دهد که  BAو  NAAپرکاربردترین تنظیمکنندههای

ریزازدیادی سیکالمن ایرانی 39 ...

رشد گیاهی سیتوکینینی و اکسینی در ترکیب با

بنابراین ،نوع ریزنمونه نقش بسیار موثری در موفقیت

یکدیگر برای مطالعات عمومی ریزازدیادی است.

ریزازدیادی طی استفاده از تنظیمکنندههای رشد

همچنین پرکاربردترین سیتوکینین برای شاخهزایی،

گیاهی دارد .ریشهزایی مناسب در شرایط کشت

 BAاست ( .)Kaviani, 2015ترکیب غلظتهای

درونشیشهای نقش مهمی در رشد ،نمو و سازگاری

مناسب  NAAبا  ،BAسطح متعادل هورمونی را برای

با شرایط برونشیشهای گیاهان ریزازدیادیشده دارد.

شاخهزایی و ریشهزایی در کشت سیکالمن ایرانی

تهای
افزودن تنظیمکنندههای رشد گیاهی در غلظ 

ایجاد کرد .نسبت مناسب ترکیب هورمونی اکسین و

مناسب ،تعداد و طول ریشه را در سیکالمن ایرانی

سیتوکینین در محیط کشت برای القای تقسیم سلولی،

کشتشده در محیط  MSافزایش داد .بذرهایی که در

تمایز سلولی ،اندامزایی و در نهایت برای دستیابی به

محیط کشت حاوی هر دوی  NAAو  BAدر غلظت

گیاه کامل موثر است (.)Ahmadloo et al., 2015

مساوی ( 1/5میلیگرم در لیتر) کشت شدند ،تعداد

یافتههای ما توسط برخی محققان در سیکالمن و

ریشه بیشتری نسبت به سایر تیمارها و شاهد تولید

بسیاری از گیاهان زینتی دیگر تایید شد .به عنوان

کردند .همچنین بیشترین طول ریشه در محیط ترکیبی

مثال ،مطالعه  )0002( Mohannad and Karamروی

به دست آمد .هورمون  NAAکارایی باالتری نسبت

ریزازدیادی سیکالمن با استفاده از سیتوکینینهای

به  BAدر تحریک تولید ریشه و رشد آن داشت.

 TDZ ،BAو  Ztبا ریزنمونه غده نشان داد که

پرکاربردترین تنظیمکنندهی رشد گیاهی اکسینی برای

باالترین درصد تشکیل شاخه و شاخهزایی در محیط

ریشهزایی NAA ،است ( .)Kaviani, 2015همچنین

کشت غنیشده با  2میلیگرم در لیتر  BAبه دست

پرکاربردترین سیتوکینین برای شاخهزایی BA ،است

آمد .در مطالعهی دیگر روی ریزازدیادی سیکالمن با

( .)Kaviani, 2015نتایج به دست آمده در این تحقیق

استفاده از  BA ،NAAو  TDZو ریزنمونههای برگ

با بسیاری از نتایج به دست آمده روی سیکالمن و

و دمبرگ مشخص شد که باالترین درصد شاخهزایی

بسیاری از گیاهان زینتی دیگر مطابقت دارد .به عنوان

(  74درصد) ،در محیط کشت حاوی  0/220میلیگرم

مثال ،بررسی روی ریزازدیادی سیکالمن با استفاده از

در لیتر  TDZبه دست آمد (Karam and Al-

سیتوکینینها و اکسینهای  IBAو  NAAآشکار کرد

 .)Majathoub, 2000bاین محققان بیان کردند که

که باالترین درصد تشکیل ریشه در محیط کشت

 BAبرای تحریک شاخهزایی در این ریزنمونهها

حاوی  0/5یا یک میلیگرم در لیتر از هر یک از این

مناسب نیست .این یافته با یافتههای مطالعهی حاضر

دو هورمون به دست آمد ( Mohannad and Karam,

مغایرت دارد .از طرف دیگر ،با استفاده از ریزنمونه-

 .)2000برخالف نتایج بررسیهای ما ،این محققان

های گلبرگ و دمگل ،باالترین شاخهزایی در محیط

نقش مثبت سیتوکینینها در تحریک تولید و رشد

یشده با  0/1میل 
کشت غن 
یگرم بر لیتر  NAAهمراه

ریشهها را نشان ندادند .مطالعهیKaram and Al-

با  0/220میلیگرم در لیتر  TDZبه دست آمد.

) Majathoub (2000bروی سیکالمن نشان داد که
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 موجب تشکیلNAA  میلیگرم در لیتر1 غلظت
 مطالعات دیگر.باالترین ریشه روی شاخساره گردید

- میلی2/5  تا0/1  در غلظتNAA آشکار کردند که
) ریشهزایی راKin( گرم در لیتر با یا بدون کینتین
) درIAA( استیک اسید-3 ، ایندول.تحریک کرد
  میل0/5  تا0/1 غلظت
Kin یگرم در لیتر همراه با
 میلیگرم در لیتر با یا2/5 تشکیل جوانه و در غلظت
Jalali et (  تشکیل ریشه را تحریک کردKin بدون
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 ) ریشهها را روی996 1(  و همکارانDillen .هستند
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