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Abstract 

Objective 

Amaryllis is one of the ornamental bulbous plants, whose reproduction occurs slowly in 

natural conditions. Therefore, using tissue culture technique can be a suitable way to 

increase the multiplication rate of this ornamental plant.  

 

Material and methods 

In this study, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 

5 replications. The effect of different concentrations of BA and Kin (0, 0.5, 1 and 2 mg/L) 

in combination with 0.1 mg/L NAA on regeneration of different twin scale type of 
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amaryllis was evaluated. Explants were divided as twin scales and classified in 4 groups, 

so that the outermost twin scales was grouped in class 1 and the innermost twin scales was 

grouped in class 4. 

  

Results 

The results showed that the diameter of produced bulblet was influenced by the position of 

the twin scales in the mother bulb. The twin scale group one, which was made from the 

outer layers of the bulb, produced thicker bulblets, while the twin scales group four showed 

the minimum average of this trait. However, the explants cultured in a culture medium 

containing 0.5 mg/l BA in combination with 0.1 mg/l NAA had the highest bulblet 

diameter.  

 

Conclusion 

Generally, the application of twin scales group 1 and MS medium containing 0.5 mg/l BA 

in combination with 0.1 mg/l NAA is recommended for regeneration and proliferation of 

Amaryllis twin scale explants. 

Key words: bulb diameter, BA hormone, culture medium, explants. 
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 × Hippeastrum( یلیسآمارپیاز فلسی هاي مختلف الیهارزیابی پتانسیل باززایی 

johnsonii(  هاي رشد مختلفکنندهتنظیمتأثیر تحت 
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 چکیده

کاربرد تکنیک کشت گیرد. لذا صورت می آماریلیس یکی از گیاهان زینتی پیازي است که تکثیر آن در شرایط طبیعی به کندي هدف:

  تواند راهکار مناسبی جهت افزایش ضریب تکثیر این گیاه زینتی باشد. بافت می

مشاهده در هر  5و تکرار  3و در قالب طرح کامال تصادفی با ) 4×2×4(آزمایشی بصورت فاکتوریل بدین منظور  :هاروشمواد و 

گرم در میلی 1/0گرم در لیتر) در ترکیب با میلی 2و  Kin )0 ،5/0 ،1و  BAهاي مختلف هورمون غلظتاثر  طراحی گردید تاتکرار 
نمونه فلس جفتی  4به ها ریزنمونهمورد ارزیابی قرار گیرد.  فلس جفتی آماریلیسمختلف هاي ریزنمونهبر میزان باززایی  NAAلیتر 
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هاي فلس ترین نمونههاي فلس جفتی و در گروه چهار، داخلیترین نمونهخارجیکه در گروه یک، طوريبندي شدند، بهو گروه تقسیم

  .جفتی قرار گرفتند

هاي جفتی گروه رفت. فلسگموقعیت فلس جفتی در پیاز مادري قرار تأثیر نتایج نشان داد که قطر پیازچه تولید شده تحت  نتایج:

هاي جفتی گروه ی است که فلسهاي قطورتري را تولید نمودند، این در حالچهتر پیاز تهیه شده بودند، پیازهاي خارجییک که از الیه
 5/0ط کشت حاوي هاي کشت شده در محیاز سوي دیگر ریزنمونه چهار، کمترین میانگین این صفت را به خود اختصاص دادند.

شده را به خود اختصاص  ، بیشترین قطر پیازچه باززاNAAگرم در لیتر هورمون میلی 1/0به همراه  BAگرم در لیتر هورمون میلی
  دادند. 

 1/0مراه به ه BA هورمون گرم در لیترمیلی 5/0حاوي  MSکاربرد فلس جفتی گروه یک و محیط کشت لذا  نتیجه گیري:

  گردد.توصیه میآماریلیس هاي فلس جفتی تکثیر ریزنمونهجهت  NAA هورمون گرم در لیترمیلی

  ، محیط کشت، ریزنمونه.BAقطر پیازچه باززا شده، هورمون  کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

شود. عرضه می ینتیبا ارزش ز اهیگ کیعنوان  هب ایباشد که در اکثر نقاط دنمی يازیپ ینتیز اهانیاز گ یکی ،1آماریلیس اهیگ
 ،هیپستروم (آماریلیس) با داشتن ساقه گل دهنده بلند. ) 1997De Bruyn( 3و جنس هیپستروم 2گیاهی است از خانواده آماریلیداسه

زیادي به  . امروزه نیز توجهشودمیل شاخه بریده پرورش داده عنوان گیاه زینتی گلدانی، فضاي باز و گبهرنگارنگ  و هاي بزرگگل

 Ye & Shiباشد (ی مطرح میعنوان یک گیاه پیازي زینتی مشهور در سطح بین المللهدر طی چند سال اخیر بو شود این گیاه می

اند هاي جدید و تکثیر تجاري این گیاه زینتی برداشتههاي بلندي در اصالح واریته). هلند و سایر کشورهاي توسعه یافته گام2008
)Chakrabarty et al. 2007.( ) کشد تا گل دهد) و پر زحمت است، سال طول می 4تا  3اگرچه فرایند پرورش این گیاه طوالنی

). بنابراین با De Bruyn 1997هاي گیاهان گلدار کمیاب و تا حدي گران است (با این وجود پیاز آماریلیس نسبت به دیگر واریته
توجه به اهمیت این گیاه زینتی، پرورش آن چه براي فروش در بازار داخلی و یا خارجی، سود زیادي را براي تولیدکنندگان آن به 

ارقام  دینداشته و اغلب به منظور تول يبذر جنبه تجار قیاز طر ریتکث ای یشیزا ریتکث طه با این گیاه زینتی،رابدر  همراه خواهد داشت.
کشت بذر،  قیآماریلیس از طر ضهقابل عر اهانیگ دیتول يمدت زمان الزم برا نیرود. همچنیبه کار م یاصالح هايبرنامه ایو  دیجد

 یجنس ریآماریلیس را با استفاده از روش تکث يتجار دیباشد که تولسال می 4تا  3و بوده  ادیز ،را داشته باشند یگلده ییکه توانا

                                                
1 . Amaryllis 

2 . Amaryllidaceae 
3 . Hippeastrum 
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). Clemson 1995; Brown & Black 2007از سوي دیگر گیاهان تکثیر شده نیز شبیه گیاه مادري نیستند (کند. محدود می

  ).  1977Seabrook & Cummingباشند (و فاقد بذر می 4همچنین برخی از هیبریدهاي جدید این گیاه، تریپلوئید
 یعیطب طیشراگیرد. در پاجوش انجام می يهاپیازچه دیو تول یرجنسیغ ریتکث يهابا استفاده از روش عمومی این گیاه ریتکث

. به عبارتی هر باشدمی ادیازد يبرا يروند کند يکنند که از نظر تجاریم دیپیازچه پاجوش تول یآماریلیس فقط تعداد کم يازهایپ

 Clemsonدهند (ها پس از دو تا سه سال گل میپیازچه .)Dohare 1989نماید (پیازچه در یک فصل رشد تولید می 3تا  2پیاز تنها 

1995; Brown & Black 2007; De Bruyn 1997.( لبته برخی از ارقام نیز فاقد توانایی تولید پیازچه میا) باشندSmith 

et al, 1999که با احتساب طوريبه ،باشدمی ریروش تکث نیا پایینآماریلیس بازده  یتسن ریتکث بیمعا ترینمهماز  یک). بنابراین ی
رود، یم نیاز ب زین يمادر ازیپ یسنت ریتکث يهامسئله که در اغلب روش نیبا در نظر گرفتن ا نیشده و همچن دیتول يهاتلفات پیازچه

 ریتکث طیها، با توجه به شراروش نیدر ا نیهمچن .نباشد یجهبالغ، رقم قابل تو ازیشده از هر پ دیتول يهاپیازچهرسد تعداد به نظر می
 شی، احتمال افزایشیرو ریتکث کیتحر يها برازخم ریوجود دارد و حضور اجتناب ناپذ ادیازد طیدر مح ییباال یکه رطوبت نسب

 نیگردد. عالوه بر ا اهیگ 5منجر به دژنره شدن گردد و شتریب ریتواند در هر دوره تکثوجود دارد که می ییایو باکتر یقارچ يهایآلودگ
 . باشدمی ادیشوند، زمی یدگیدچار پوس یسنت ریکه در تکث افتهیبرش  یفلس يهاقلمه ای ازهایتعداد پ

 نیوجود دارند. در ا زیاي نشیشهدرون ادیازد يهامانند روش ریتکث نینو يهاروش ،آماریلیس یسنت ادیازد يهاکنار روش در
توان برطرف متر را میک ریتکث بیها و ضریآلودگ لیاز قب یسنت ریمشکالت تکث یکمتر، برخ نهیها عالوه بر صرف زمان و هزروش

 & Seabrook( داد شیزااف زان زیاديبه می توانآماریلیس را می ادیها ازدروش نیبا استفاده از ا هااز گزارش یکرد. طبق برخ

Cumming 1977; Witomska et al. 2008 .( یزنمونه گلپایه تنها از یک رنتایج پژوهشی بر روي گیاه آماریلیس نشان داد که
متر میلی 2بارتی از هر عاي ایجاد کرد. به شیشهعدد پیازچه در شرایط درون 114توان دهنده جوان) گیاه آماریلیس، می(ساقه گل

 نیبهتر ن است که. گزارشات حاکی از ای)Witomska et al. 2008( گرددعدد پیازچه تولید می 6ریزنمونه گلپایه نزدیک به 
). استفاده Sharifi et al. 2010باشند (میجوان گلپایه  ای ی وجفت يهافلس ،اي گیاه آماریلیسشیشهدرونکشت  جهت زنمونهیر

نوع ریزنمونه همیشه در دسترس  رود، اما اینداراي این مزیت است که پیاز مادري طی فرایند تکثیر از بین نمیاز بافت گلپایه جوان 
  ).De Bruyn 1997(نیست. زیرا از ریزنمونه گلپایه زمانی باید استفاده نمود که گیاه در مرحله رشد رویشی فعال باشد 

 Alkema( تر استنسبت به تک فلس متداول یبا فلس جفت ریثروش تکهاي فلسی، در رابطه با تکثیر از طریق قلمه

1975; Hanks & Rees 1979هاي فلسی مهمی در میزان باززایی ریزنمونه ). از سوي دیگر حضور بافت صفحه پایگاهی نقش
نشان داد  جی. نتاگرفتقرار  یابیارز مورد 6گیاه آماریلیس ازیپ ییباززا زانیبر م زنمونهیاثر نوع راي در مطالعه).  1993Okuboدارد (

                                                
4. Triploid 
5. Degeneration 
6. Hippeastrum × chmielii chm. 
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پیازچه  دیتول ه،یگلپا زنمونهیکه در ردهد، درحالیرخ می زیکشت فاقد هورمون ن طیدر مح تولید پیازچه، جفتی فلس زنمونهیکه در ر

در تحقیق انجام  .)Witomska et al. 2008( باشد  NAAو BA هورمون يکشت حاو طیافتد که محیاتفاق م یتنها در صورت
نین به اکسین جهت القاء تولید یافزایش نسبت هورمون سیتوکشده بر روي گیاه نرگس (از خانواده آماریلیداسه)، گزارش گردید که 

اثر اندازه   .Siddique et al (2006)طی پژوهشی ).Santos et al. 2002باشد (میمؤثر هاي فلس جفتی از ریزنمونه پیازچه

ها اي آماریلیس مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق آنشیشههاي رشد را بر کشت درونجفتی و غلظت تنظیم کنندهریزنمونه فلس 
گرم در میلی 5/0در ترکیب با  BAPگرم در لیتر حاوي یک میلی MSنشان داد که بیشترین میزان تشکیل پیازچه در محیط کشت 

 ییباززا ییتوانامتر مشاهده شد. در پژوهش دیگري متر و عرض یک سانتیسانتی 5/2و ریزنمونه فلس جفتی با طول  NAAلیتر 
 يحاو MSکشت  طیمح کاربرد گرفت. نتایج نشان داد کهقرار  یابیمورد ارزاي شیشههاي فلسی آماریلیس در شرایط درونزنمونهیر

ي فلسی هازنمونهیدر ر تشکیل پیازچه يالقا جهت NAAگرم در لیتر هورمون میلی 1/0همراه با  BA هورمون تریدر ل گرمیلیم 4
 هورمون تریدر ل گرمیلیم 5 يوحاMS  کشت طیمح ها،پرآوري شاخساره جهت یهورمون بیترک نیبهترباشد. همچنین مناسب می

BA  گرم در لیتر هورمون میلی 1/0در ترکیب با NAA) معرفی گردیدAslam et al. 2012(بر روي گیاه  . در مطالعه انجام شده
جهت القاء تولید  NAAگرم در لیتر میلی 2/0گرم در لیتر هورمون کینتین به همراه کاربرد محیط کشت حاوي یک میلی لیلیوم،

محیط کشت حاوي در پژوهش انجام شده بر روي گیاه الله واژگون، . )Lian et al. 2009گردید (هاي فلسی توصیه پیازچه از نمونه
 .Rahimi et al( انتخاب گردیدالله واژگون  گیاه فلسی هاي ریزنمونهاز  پیازچه تولیدجهت  BAلیتر هورمون  گرم درمیلی 2/0

بر روي گیاه برانسویجیا آندوالتا (از خانواده آماریلیداسه) نشان داد که اثر موقعیت Rice et al.  (2011)نتایج پژوهش  ).2014

باشد. این در حالی است که نتایج مطالعه انجام شده بر روي گیاه دار نمیفلس جفتی در پیاز مادري بر تعداد پیازچه باززا شده معنی
Eucrosia stricklandii  باشد و میهاي دختري پیازچهمعنی دار این پارامتر بر میزان باززایی تأثیر (از خانواده آماریلیداسه) بیانگر

تاکنون گزارشات اندکی  از آنجا کههاي فلسی از خود نشان دادند. ریزنمونهپتانسیل باالتري جهت باززایی  ،هاي پیازالیهترین داخلی
تجاري این گیاه زینتی  دیو در عین حال تول ارائه شده استرسی در مقاالت و منابع فااي این گیاه زینتی شیشهمبنی بر تکثیر درون

اي نزدیک به است تا بتوان در آینده یراه ،ریتکث نینو يهادر کشور با استفاده از روش اهیگ نیا ریتکثلذا باشد، می تیاهمز یحا
از سوي دیگر با توجه به وجود  .نمودکمک  زینتی در ایران اهیگ نیتولیدکنندگان این گیاه زینتی با ارزش در جهت تولید انبوه ا
این عوامل جهت  سازيبهینهنیاز به موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري، گزارشات متفاوت در رابطه با ترکیب هورمونی محیط کشت و 

بر  Kinو  BAهاي متفاوت هورمون باشد. لذا این آزمایش با هدف بررسی اثر غلظتزده تکثیر در شرایط این ویترو میافزایش با
   صورت گرفت.هاي مختلف پیاز آماریلیس هاي فلسی تهیه شده از الیهباززایی ریزنمونه
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  هامواد و روش

اریلیس پیازهاي آمدر آزمایشگاه بیوتکنولوژي گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد انجام شد.  پژوهشاین 

(Hippeastrum × johnsonii) گردیدند آورياي در شهرستان کاشمر جمعگلخانه هاي هوایی گیاه ازبعد از خشک شدن قسمت .
 هاي آسیب دیده و آلوده حذف گردیدند و سپس پیازهاپس از انتقال پیازها به آزمایشگاه به منظور ضدعفونی مواد گیاهی، ابتدا فلس

 آن سطح از دیگر زاید مواد همچنین و گردوغبار تا شدند داده شستشو رایج شویندهمایع قطره چند و جاري آب زیر دقیقه 30 مدت به

هاي باکتریایی استفاده شد و پس درصد به مدت یک دقیقه براي از بین بردن آلودگی 70پس از این مرحله، از اتانول  .گردد برطرف
 5/1هاي قارچی از محلول از انتقال بشر حاوي پیازها به زیر هود المینار و آبکشی با آب مقطر استریل، براي از بین بردن آلودگی

 گندزدا، ماده و پیاز تماس سطح افزایش و سطحی کشش کاهش منظور قیقه استفاده شد. بهد 30سدیم به مدت  درصد هیپوکلریت
 تماس بهبود منظور به و ضدعفونی مدت طی. شد اضافه ضدعفونی محلول به 20 توین قطره 3 تا 2 گندزدا محلول حجم به بسته

 3 المینار هود زیر در استریل شرایط تحت هاریزنمونه ضدعفونی، مدت پایان در. شد داده تکان دست با محلول گندزدا، ماده با گیاه
 بر دیش پتري داخل در پیازها شستشو،اتمام  از پس شدند. آبکشی استریل مقطر آب با دقیقه 15 و 10 ،5 زمانی هايبازه در مرتبه
 با پیازها و جدا بودند دیده آسیب گندزدا ماده با مواجه در که هاي خارجی پیازهافلس. گرفتند قرار شده، استریل صافی کاغذ روي

. بود صفحه پایگاهی بخش داراي قطعه هر کهطوريشدند، به داده مساوي برش يقطعه 12صورت شعاعی به  به اسکالپل از استفاده

گروه بندي شدند، و  نمونه فلس جفتی تقسیم 4در پیاز مادري، قطعات برش خورده به  به منظور بررسی اثر موقعیت فلس جفتی سپس
  .هاي فلس جفتی قرار گرفتندترین نمونههاي فلس جفتی و در گروه چهار، داخلیترین نمونهکه در گروه یک، خارجیطوريبه

 4هریک شامل  Kinو  BAهاي هورمونی حاوي ترکیب MS (Murashige & Skoog 1962)جامد  کشتمحیطاز 

 =7/5pHگرم در لیتر آگار،  8درصد ساکارز،  NAA ،3گرم در لیتر میلی 1/0گرم در لیتر) در ترکیب با میلی 2و  1، 5/0، 0سطح (
گراد درجه سانتی 121دقیقه در دماي  15لیتر توزیع گردیدند و به مدت میلی 15هایی به میزان ها در ویالمحیط کشتاستفاده شد. 

 گرادسانتی درجه 25±1 دماي در) لوکس 2500-3000( روشنایی ساعت 16 نوري شرایط به هاریزنمونه کشت، از پسشدند.  اُتوکالو
و قطر پیازچه باززایی شده  در پایان آزمایش صفاتی همچون ارتفاع گیاهچه، تعداد برگ، طول و تعداد ریشه، تعداد. گردیدند منتقل

 4( نوع ریزنمونه عامل شامل 3 با کامالً تصادفی طرح قالب در) 4×2×4( فاکتوریل آزمایش بصورت آزمایش گیري شد. ایناندازه

  .، انجام شدمشاهده در هر تکرار 5و  تکرار 3 با) سطح 4( نینیسیتوک هورمون سطح) و غلظت 2نین (ینوع هورمون سیتوک ،)سطح
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، 2، 1(به ترتیب از راست به چپ: فلس جفتی گروه   هاي مختلف فلس جفتی در پیاز مادريموقعیت .1شکل 

  )4و  3

Figure 1. Various positional of twin scales in mother bulb )Right-to-left respectively: twin 

scale group 1, 2, 3, and 4 
 

 یانگینم یسهانجام شد. مقا Jump 8افزار ها با استفاده از نرمداده یلو تحل یهو تجز Excelها در برنامه داده يساز آماده
  .یدندرسم گرد Excelبا استفاده از برنامه   یزدرصد انجام شد و نمودارها ن 5در سطح احتمال  LSDبا آزمون  یمارهات

  

  نتایج و بحث

دار نوع هورمون معنیتأثیر ها بیانگر ایج تجزیه واریانس دادهنت : نین بر صفات مورد ارزیابییاثر نوع هورمون سیتوک

، تعداد پیازچه بیشتري در مقایسه با محیط کشت BA). در محیط کشت حاوي هورمون 1جدول بر تعداد و قطر پیازچه باززا شده بود (
هاي تولید شده در این محیط کشت نسبت به محیط کشت حاوي هورمون باززا گردید. همچنین قطر پیازچه Kinحاوي هورمون 

Kin ) در پژوهش انجام شده توسط )2جدول بیشتر بود .Rahimi et al. (2014)  هاي متفاوت هورمونتأثیر نیزBA  وKin  بر
هاي کشت شده نشان داد ریزنمونه هاآنزارش گردید. نتایج پژوهش اي گهاي پیاز الله واژگون در شرایط درون شیشهباززایی فلس

، تعداد پیازچه بیشتري را تولید نمودند که با نتایج Kinنسبت به محیط کشت حاوي هورمون  BAدر محیط کشت حاوي هورمون 
اي نیز نشان داد که بر تکثیر گیاه لیلیوم در شرایط درون شیشه Han et al. (2004)پژوهش حاضر مطابقت دارد. نتایج تحقیقات 

  دهد.هاي فلسی را افزایش میدر محیط کشت، تشکیل پیازچه از ریزنمونه BAحضور هورمون 

دهد که تعداد پیازچه نشان می 3نتایج مندرج در جدول : اثر غلظت هورمون سیتوکینین بر صفات مورد ارزیابی

گرم در لیتر هورمون میلی 2غلظت هورمون سیتوکینین قرار گرفت. بیشترین تعداد پیازچه باززا شده در غلظت  باززا شده تحت تأثیر
گرم در لیتر مشاهده میلی 2و  1هاي داري بین غلظتسیتوکینین حاصل شد. با این حال، از لحاظ تعداد پیازچه باززا شده تفاوت معنی

    داري بر قطر پیازچه باززا شده داشت. ثیر معنینشد. همچنین غلظت هورمون سیتوکینین تأ

  صفحه پایگاهی
Basal plate 

  هاي پیازفلس
Bulb scales 
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. تجزیه واریانس اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکنین و موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري بر میانگین 1جدول 

  مربعات صفات مورد ارزیابی

Table 1. Analysis of variance of the effect of type and concentration of cytokinin and twin 

scale position on the mother bulb on the mean squares of evaluated traits 

  طول ریشه
 تولید شده 

Length of 
produced 

root 

تعداد ریشه 
 تولید شده
No. of 

produced 
root 

ارتفاع گیاهچه 
 باززا شده

Height of 
regenerated 

plantlet 

  تعداد برگ
 تولید شده 

No. of 
produced 

leaf 

  قطر پیازچه
 باززا شده 

Diameter of 
regenerated 

bulblet 

تعداد پیازچه باززا 
 شده

No. of 
regenerated 

bulblet 

درجه 
 آزادي
df 

 منبع تغییرات
S.O.V 

ns 0.150 ns 1.148 ns 0.078 ns 0.980 ** 0.037 * 0.315  1 
 نوع هورمون

(A) type of 
hormon 

* 0.817 ** 3.162 ** 4.799 ns 0.160 ** 0.042 ** 0.313  3 

 غلظت هورمون
 concentration 

of hormone 
(B) 

** 2.324 ** 6.106 ** 3.472 ns  0.080 ** 0.335 ns 0.135  3 

موقعیت فلس جفتی 
 در پیاز مادري
twin scale 

position on the 
mother bulb 

(C) 

ns 0.042 ** 2.210 ns 0.557 ns 0.341 * 0.023 ns  0.105  3 
× نوع هورمون 

 غلظت هورمون
A*B 

ns 0.360 ns 0.650 ns  0.476 ns 0.157 ns  0.002 ns 0.064  9 
× غلظت هورمون 

 موقعیت فلس جفتی
B*C 

ns 0.161 ns 0.085 ns 0.724 ns 0.136 ns 0.003 ns 0.043  3 
× نوع هورمون 

 موقعیت فلس جفتی
A*C 

ns 0.067 ns 0.046 ns 0.338 ns 0.072 ns 0.003 ns 0.033  9 

× نوع هورمون
غلظت 

موقعیت ×هورمون
 فلس جفتی
A*B*C 

  خطا 64 0.072 0.008 0.324 0.544 0.531 0.245
Error 

  دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و عدم معنی دار.به ترتیب معنی ns**، * و 

**, * and ns: significant at 1%, 5% and non-significant, respectively. 
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  اي آماریلیس. اثر نوع هورمون سیتوکینین بر تعداد و قطر پیازچه باززا شده در کشت درون شیشه2جدول 

Table 2. Effect of cytokinin type on number and diameter of regenerated bulblet during in 

vitro culture of Amaryllis 
 )cmپیازچه باززا شده ( قطر

Diameter of regenerated bulblet 

(cm) 

 تعداد پیازچه باززا شده

No. of regenerated bulblet 

 نوع هورمون

Type of hormone  

0.74 a 1.15 a BA 
0.70 b 1.04 b Kin 

  .ندارند داريیدرصد اختالف معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون یکحداقل  يدارا هايیانگینم

Means followed by the same letter within each column are not significantly different at probability 

level of 5% based on LSD test. 

  

هاي باززا شده گردید که از لحاظ منجر به کاهش قطر پیازچهگرم در لیتر، میلی 2به  1از افزایش غلظت هورمون سیتوکینین 
داري را ایجاد نمود. بیشترین قطر پیازچه در محیط کشت فاقد هورمون سیتوکینین و کمترین میزان آن در آماري نیز تفاوت معنی

دهد در شرایطی که نتایج تحقیقات نشان می ).3گرم در لیتر هورمون سیتوکینین مشاهده شد (جدول میلی 2محیط کشت حاوي 
هاي تولیدي یابد و در نتیجه وزن پیازچهها بر سر جذب مواد غذایی کاهش میقابت بین پیازچهتعداد پیازچه کمتري تشکیل گردد، ر

منجر به افزایش سیتوکینین ). در پژوهش حاضر نیز، افزایش غلظت هورمون Memar Mosharrafi et al. 2002یابد (افزایش می

 .Santos et alدر پژوهش  کاهش یافت. هاآنهاي تولیدي، قطر تعداد پیازچه باززا شده گردید که به علت وجود رقابت بین پیازچه
هاي فلس هاي نرگس از ریزنمونهنین به اکسین در محیط کشت، جهت القاء تولید پیازچهیافزایش نسبت هورمون سیتوک، (2002)

و  NAAهاي فلس جفتی نرگس در محیط کشت حاوي هورمون اي دیگر، کشت ریزنمونهگزارش شده است. در مطالعهمؤثر جفتی 
). نتایج تحقیق Hussey 1987عدد) گردید ( 20منجر به تشکیل تعداد زیادي پیازچه (سیتوکینین هاي باالي هورمون کاربرد غلظت

، بیشترین تعداد پیازچه BAگرم در لیتر میلی 2همراه با  NAAدر لیتر  گرممیلی 1/0حاضر نیز نشان داد در محیط کشت حاوي 
  باززا شده تشکیل گردید.

قرار سیتوکینین غلظت هورمون تأثیر گیري ارتفاع گیاهچه باززا شده نشان داد که این صفت نیز تحت نتایج حاصل از اندازه 
درصدي در ارتفاع گیاهچه بازاز شده در مقایسه  30منجر به افزایش  ،سیتوکینینکه کاربرد محیط کشت فاقد هورمون طوريبه، گرفت

بر روي تکثیر درون  El-Naggar et al. (2012)شد. نتایج پژوهش سیتوکینین گرم در لیتر هورمون میلی 2با محیط کشت حاوي 

  کاهش ارتفاع گیاهچه باززا شده گردید.منجر به سیتوکینین اي گیاه لیلیوم رقم پراتو نیز نشان داد که افزایش غلظت هورمون شیشه
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 اي آماریلیسبر صفات مورد ارزیابی در کشت درون شیشه سیتوکینین . اثر غلظت هورمون3جدول 

Table 3. Effect of cytokinin concentration on evaluated traits in in vitro culture of Amaryllis 

  طول ریشه 

 )cmتولید شده (

Length of 

produced root 

  تعداد ریشه

 تولید شده 

No. of 

produced 

root 

  ارتفاع گیاهچه 

 )cmباززا شده (

Height of 

regenerated 

plantlet (cm) 

پیازچه باززا شده  قطر

)cm( 

Diameter of 

regenerated 

bulblet (cm) 

تعداد پیازچه باززا 

 شده

No. of 

regenerated 

bulblet 

غلظت هورمون 

 )mg/l(سیتوکینین 

Cytokinin 

concentration 

(mg/l)  
2.25 a 6.08 a 4.15 a 0.76 a 1.00 b 0  

2.21 ab 5.56 b 3.38 bc 0.75 a 1.00 b 0.5 
1.88 c 4.69 c 3.76 ab 0.73 a 1.19 a 1 

1.96 bc 3.52 d 3.13 c 0.67 b 1.20 a 2 
 .ندارند داريیدرصد اختالف معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون یکحداقل  يدارا هايیانگینم

Means followed by the same letter within each column are not significantly different at probability 

level of 5% based on LSD test. 
  

نین در محیط کشت و همچنین یحضور هورمون سیتوک نشان داد کهتعداد و طول ریشه تولیدي گیري نتایج حاصل از اندازه
افزایش غلظت آن منجر به کاهش تعداد و طول ریشه تولیدي گردید. تعداد ریشه تولید شده در محیط کشت فاقد هورمون بیش از 

ها نیز در ترین ریشهنین بود. طویلیلیتر هورمون سیتوکگرم در میلی 2برابر بیشتر از میزان بدست آمده در محیط کشت حاوي  5/1
گرم در لیتر هورمون میلی 5/0داري با محیط کشت حاوي نین حاصل شد ولی تفاوت معنییکومحیط کشت فاقد هورمون سیت

را  NAAگرم در لیتر هورمون میلی 2/0حاوي  MSمحیط کشت  Siddique et al.  (2007) ).3نین نداشت (جدول یسیتوک
بر روي  که Memar Mosharrafi et al. (2002)در مطالعه  هاي کشت بافتی آماریلیس توصیه نمودند.زایی گیاهچهجهت ریشه

زایی و باعث کاهش درصد ریشهسیتوکینین ریزازدیادي گیاه سوسن چلچراغ انجام شد، مشخص گردید که افزایش غلظت هورمون 
گزارش گردید که با نتایج پژوهش سیتوکینین زایی در محیط کشت فاقد هورمون ن میزان ریشهتعداد ریشه تولید شده گردید و بیشتری

  حاضر مطابقت دارد.

نتایج نشان داد که قطر پیازچه تولید شده تحت : اثر موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري بر صفات مورد ارزیابی

تر پیاز تهیه شده هاي خارجیهاي جفتی گروه یک که از الیهفلس). 1جدول موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري قرار گرفت (تأثیر 

از  داري نداشتند.هاي جفتی گروه دو از این لحاظ تفاوت معنیولی با این حال با فلس هاي قطورتري را تولید نمودندبودند، پیازچه
دند. از لحاظ ارتفاع گیاهچه باززا شده، هاي جفتی گروه چهار، کمترین میانگین این صفت را به خود اختصاص دافلس سوي دیگر،

هاي جفتی گروه دو مشاهده شد. با این حال گردد بیشترین ارتفاع گیاهچه باززا شده در فلسمشاهده می 4همانگونه که در جدول 
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هاي طول ریشهگیري تعداد و هاي به دست آمده از اندازههاي جفتی گروه یک نداشت. دادهداري از این لحاظ با فلستفاوت معنی

هاي تولید شده در دار بین تیمارهاي مختلف بود. طبق این نتایج، بیشترین تعداد و طول ریشهدهنده تفاوت معنیتولید شده نشان
تعداد ریشه تولید شده، در فلس جفتی گروه چهار و کمترین  هاي جفتی گروه یک حاصل شد. از سوي دیگر کمترین میانگینفلس

  .)4مشاهده شد (جدول  3و  4هاي جفتی گروه تولید شده به ترتیب در فلس یشهمیانگین طول ر

  اي آماریلیس. اثر نوع ریزنمونه بر صفات مورد ارزیابی در کشت درون شیشه4جدول 

Table 4. Effect of explant type on evaluated traits in in vitro culture of Amaryllis  
 

طول ریشه تولید شده 
)cm( 

Root length (cm) 

تعداد ریشه تولید 
 شده

Root number 

ارتفاع گیاهچه باززا شده 
)cm( 

Height of plantlet 

(cm)  

قطر پیازچه تولید شده 
)cm( 

Bulblet diameter 

(cm) 

 موقعیت فلس جفتی

Position of twin 

scale  

2.46 a 5.40 a 3.83 ab 0.85 a Twin scale group 1  
2.20 a 5.27 ab 3.98 a 0.80 a Twin scale group 2  
1.85 b 4.92 b 3.46 bc 0.66 b Twin scale group 3  
1.79 b 4.27 c 3.14 c 0.60 c Twin scale group 4  

  .ندارند داريیدرصد اختالف معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون یکحداقل  يدارا هايیانگینم

Means followed by the same letter within each column are not significantly different at probability 

level of 5% based on LSD test 
  

هاي بیرونی، میانی و داخلی) را بر تعداد اثر موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري (فلس Rice et al. (2011)طی پژوهشی 

ها بیانگر عدم اختالف آندوالتا (از خانواده آماریلیداسه) مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آن پیازچه تولید شده در گیاه برانسویجیا
 Riceهاي جفتی میانی نتایج بهتري را در پی داشت. در مطالعه دار بین تیمارهاي مختلف بود، با این حال کاربرد فلسآماري معنی

et al. (2011) هاي نازك و باریک از ذخایر و نسبت به فلسباشند انی پیاز، ضخیم و قطور مییهاي جفتی معنوان گردید که فلس
هاي داخلی و خارجی پیاز لیلیوم نیز گزارش شده باشند. تفاوت در سطوح نیتروژن و قند قابل حل در فلسغذایی بیشتري برخوردار می

هاي پیاز، بسیار نازك و باریک هستند و هترین الیهاي جفتی حاصل از داخلی). فلسTakayama & Misawa 1980است (
یابد ها کاهش میگردد و در نتیجه قابلیت تولید پیازچه در این نوع ریزنمونهها به سرعت خشک میبعلت نازك بودن، سطوح آن

)Rice et al. 2011 با این حال پژوهش .(Colque et al. (2002)  بر روي گیاهEucrosia stricklandii از خانواده) 
هاي پیاز ترین الیههاي حاصل از داخلیکه بیشترین میزان باززایی از ریزنمونهطوريآماریلیداسه) پاسخ متفاوتی را در پی داشت، به

  گزارش گردید.
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(الف: گیاهچه حاصل  هاي کشت بافتی.میزان رشد گیاهچه اثر موقعیت فلس جفتی در پیاز مادري بر .2شکل 

 از فلس جفتی گروه یک، ب: گیاهچه حاصل از فلس جفتی گروه چهار)

Figure 2. Effect twin scale position in the mother bulb on the growth of tissue culture 

plantlets. (A: plantlet derived from twin scale group 1, B: plantlet derived from twin scale 

group 4) 
هاي پیاز ترین الیههاي جفتی حاصل از خارجیحاکی از قابلیت باززایی ضعیف فلس Rice et al. (2011)شواهد پژوهش 

زیرا در مطالعه  هاي پیاز عنوان گردید.نامطلوب کلریدجیوه بر فلستأثیر برانسویجیا آندوالتا (از خانواده آماریلیداسه) بود که دلیل آن 

هاي خارجی پیاز با کلرید ضدعفونی پیازها از ماده گندزداي بسیار قوي (کلریدجیوه) استفاده گردید و تماس مستقیم الیهجهت ها آن
ها کاهش یافت. درحالی که در ها نسبت به سایر الیهها گردید و در نتیجه قابلیت باززایی آنجیوه باعث آسیب شدید به این الیه

نظیر الکل و هیپوکلریت سدیم استفاده گردید. این مواد در مقایسه با کلرید جیوه آسیب کمتري به  پژوهش حاضر، از مواد گندزدایی
ها خواهند داشت. همچنین در این پژوهش، جهت منفی کمتري بر قابلیت باززایی فلستأثیر کنند و در نتیجه هاي پیاز وارد میبافت

هاي فلس در تماس با ماده گندزدا آسیب دیده بود، حذف گردید و سپس ریزنمونهترین الیه پیاز که ها، ابتدا خارجیتهیه ریزنمونه
  جفتی از بخش هاي مختلف پیاز تهیه گردید. 

هاي آزمایش نتایج تجزیه واریانس داده: نین بر صفات مورد ارزیابییاثر متقابل نوع و غلظت هورمون سیتوک

بر قطر پیازچه باززا شده سیتوکینین ا اثرات متقابل نوع و غلظت هورمون نشان داد که در بین انواع مختلف اثرات متقابل، تنه
)05/0≤p(  و تعداد ریشه تولید شده)01/0≤p( معنی) هاي آزمایش نشان داد که ). بررسی مقایسه میانگین داده1جدول دار بود

، بیشترین قطر پیازچه باززا شده را به خود BAگرم در لیتر هورمون میلی 5/0هاي کشت شده در محیط کشت حاوي ریزنمونه

مشاهده شد. در رابطه با  Kinگرم در لیتر هورمون میلی 2اختصاص دادند. کمترین قطر پیازچه باززا شده نیز در محیط کشت حاوي 
گرم در لیتر یمیل 5/0و محیط کشت حاوي  نینیهاي تولید شده، بیشترین میانگین در محیط کشت فاقد هورمون سیتوکتعداد ریشه

ها گردید. باعث کاهش تعداد ریشه تولید شده در ریزنمونهسیتوکینین مشاهده شد. افزایش غلظت هر دو نوع هورمون  BAهورمون 

 ب الف
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داري اختالف معنی که به دست آمد  BAگرم در لیتر هورمون میلی 2حاوي  تولید شده در محیط کشت کمترین میانگین تعداد ریشه
 ).3با سایر تیمارها داشت (شکل 

  

  
نین بر قطر پیازچه باززا شده و تعداد ریشه تولید شده یاثر متقابل نوع و غلظت هورمون سیتوک .3شکل 

 آماریلیس

Figure 3. Interaction between type and concentration of cytokinin on diameter of 

regenerated bulblet and number of produced root in Amaryllis 
 

هاي فلس جفتی گیاه کرینیوم از ترکیبات هورمونی مختلفی جهت تولید پیازچه از ریزنمونه Fennell (2002)در پژوهشی 
مطالعات نشان  هاي جدید تشکیل گردیدند.(از خانواده آماریلیداسه) استفاده نمود و در تمامی ترکیبات هورمونی مورد استفاده، پیازچه

تواند باعث القاء تولید پیازچه باشد که در نتیجه میبه حد کافی باال می هاي فلس جفتیهاي داخلی ریزنمونهدهد میزان هورمونمی
هاي فلس جفتی در تمامی ترکیبات هورمونی عالئم باززایی را از ). در پژوهش حاضر نیز ریزنمونهMaesato et al. 1994گردد (

 2/0گرم در لیتر هورمون کینتین همراه با کاربرد محیط کشت حاوي یک میلی Lian et al. (2009)در پژوهشی  خود نشان دادند.
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هاي خارجی و میانی پیاز لیلیوم توصیه هاي فلسی تهیه شده از الیهرا جهت القاء تولید پیازچه، از نمونه NAAگرم در لیتر میلی

ه واژگون مورد هاي پیاز اللنین بر باززایی فلسیاثر نوع و غلظت هورمون سیتوک Rahimi et al. (2014)در پژوهش نمودند. 
، نسبت به BAگرم در لیتر هورمون میلی 2/0هاي تشکیل شده در محیط کشت حاوي بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پیازچه

سایر ترکیبات هورمونی، قطورتر بودند و همچنین تعداد ریشه بیشتري را نیز تولید نمودند که تا حدودي با نتایج پژوهش حاضر مشابه 

هاي باززا شده نرین (ازخانواده زایی گیاهچهکاربرد محیط کشت فاقد هورمون، جهت ریشه Lee et al. (2004)تحقیق در  باشد.می
نیز از محیط کشت بدون هورمون جهت  Amani et al. (2011)اي توصیه گردید. آماریلیداسه) در شرایط کشت درون شیشه

زایی یکی از عنوان نمودند مرحله ریشه Zakizadeh et al. (2013)هاي آماریلیس استفاده نمودند. با این حال زایی پیازچهریشه
ت اي مناسب، سازگاري گیاهان کشباشد و فقدان سیستم ریشهمراحل حیاتی جهت موفقیت در مراحل پرآوري گیاه آماریلیس می

هاي آماریلیس استفاده زایی نمونهجهت ریشه 2IPو  NAAهاي از هورمون هاآنسازد. در پژوهش بافتی را با مشکل مواجه می
 16و یا  NAAگرم در لیتر هورمون میلی 4اي در محیط کشت حاوي ها نشان داد توسعه سیستم ریشهگردید. نتایج تحقیق آن

زایی صورت گرفت. این درحالی است که شواهد پژوهش حاضر حاکی از باال بودن پتانسیل ریشه بخوبی 2IPگرم در لیتر هورمون میلی
گیرد زایی به خوبی صورت میهاي فلسی آماریلیس، فرایند ریشهباشد. در طی مراحل تکثیر و پرآوري نمونههاي آماریلیس میدر نمونه

باشد. با این زایی از مراحل القاء و تکثیر نمیاال و یا مجزا نمودن مرحله ریشهزایی با غلظت بهاي ریشهو نیازي به استفاده از هورمون
رسد، چرا که این هورمون زایی منطقی به نظر نمیجهت ریشه 2IPها مدنظر باشد، کاربرد هورمون زایی نمونهحال چنانچه تنها ریشه

 باشدمیثر ؤمباشد، بر افزایش پرآوري و تکثیر تأثیرگذار زایی ر ریشهگردد و پیش از آنکه بتواند بها طبقه بندي میجزو دسته سیتوکنین

(Sharifi et al, 2010).  

  

  

  ايهاي آماریلیس در مرحله تکثیري، در شرایط درون شیشهزایی گیاهچهریشه .4شکل 

Figure 4. Rooting of Amaryllis plantlet during in vitro culture and at the reproductive stage 
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 گیرينتیجه

 5/0حاوي  MSطور کلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد فلس جفتی گروه یک و محیط کشت به 

هاي بهترین پاسخ رشدي را از لحاظ تکثیر ریزنمونه NAAگرم در لیتر هورمون میلی 1/0به همراه  BAگرم در لیتر هورمون میلی
  اي ایجاد نمود.فلس جفتی آماریلیس در شرایط کشت درون شیشه
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