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Abstract
Purpose
The genetic improvement of carnation (Dianthus Caryophyllus), as one of the most important cut
flowers in the world, is of utmost significance. For this purpose, the use of in vitro breeding
techniques is very important. One of the most crucial in vitro breeding needs of carnation is
accessibility to a regeneration method with maximum productivity and minimum genetic
modification probability. The present study aimed to determine an optimal and fast method for
the direct regeneration of carnation cultivars by employing various regulators and adenine hemisulfate for the first time in these cultivars.
Materials and Methods
For the determination of the optimal level of the culture medium compositions toward the direct
regeneration of carnation cultivars (Skimo, Tibor, and Labret), an experiment with a completely
randomized design was designed and implemented in an MS culture medium, in different

concentrations of growth regulators, including four levels of TDZ (0.5, 1, 2, and 3mg/L), two
levels of IAA (0.5 and 1mg/L), and four levels of adenine hemi-sulfate (0. 20, 40, and 80mg/l),
were used.
Results
The model used for this experiment was significant at the level of 1%, where R2=96% and CV=22,
indicating the acceptable accuracy of the analysis. With respect to the results, it was observed
that, in the leaf explants of different carnation cultivars, the utilization of the MS culture medium
in light conditions with TDZ 2 mg/L+ IAA 0.5 mg/L occurred the direct regeneration of the leaf
explants. It is worth mentioning that the addition of 40mg/L of adenine hemi-sulfate to the culture
medium increased the regeneration mean from 66% to 94% among different cultivars. In addition,
the mean shoot number per explant increased from 12 to 36 shoots.
Conclusion
Generally, the results of the experiments showed that the mixing of the MS base medium, leaf
explants in light conditions, and the TDZ 2 mg/L+ IAA 0.5 mg/L+As 40 mg/L regulator
composition significantly led to the leaf regeneration of carnation cultivars. Briefly, the results of
this study proved that the use of adenine hemi-sulfate significantly impacted the upsurge of the
direct regeneration rate of carnation cultivars.
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چکیده
هدف :اصالالالح ژنتیکی میخک به عنوان یکی از مهمترین گلهای شالالا ه بریده دنیا ،از اهمیت باالیی بر وردار میباشالالد .به این
منظور استفاده از تکنیکهای اصالح درون شیشهای بسیار ضروری است .یکی از مهمترین ملزومات اصالح درون شیشهای میخک،
د ستر سی به یک روش باززایی با بهرهوری باال و کمترین احتمال تغییر ژنتیکی میبا شد .در پژوهش حا ضر به منظور تعیین رو شی
بهینه و با سالالالرعت باال ،برای باززایی مسالالالتقیم ارقام می خک با اسالالالتفاده از تنظیمکنندههای مختلف از جمله اسالالالتفاده از آدنین
همیسولفات ،برای اولین بار در ارقام میخک طراحی و اجرا شد.
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مواد و روشها :به منظور تعیین سطح بهینۀ ترکیبات محیط کشت جهت باززایی مستقیم ارقام میخک (اسکیمو ،تیبور و البرتی)،
آزمای شی با ا ستفاده از محیط ک شت  MSبه همراه غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای ر شد شامل تیدیازورون ( )TDZدر چهار
سطح ( IAA ،)0.5, 1, 2, 3 mg/Lدر دو سطح ( )0.5,1, mg/Lو آدنینهمی سولفات در چهار سطح ( 0, 20, 40, 80
 )mg/Lبه صورت طرح کامالً تصادفی طراحی و اجرا شد.
نتایج :مدل ا ستفاده شده برای این آزمایش ،در سطح یک در صد با  R2= 96%و  CV=22معنیدار شد که ن شاندهندۀ دقت
قابل قبول آزمایش میباشد .با توجه به نتایج ،مشاهده شد که در ریزنمونههای برگی ارقام مختلف میخک ،استفاده از محیط کشت
 MSدر شرایط نوری به همراه  TDZ 2 mg/L+ IAA 0.5 mg/Lبه طور مطلوبی سبب باززایی مستقیم از ریزنمونههای برگی
شد .قابل ذکر است ،با اضافهکردن 40میلیگرم در لیتر آدنینهمی سولفات به محیط کشت ،میانگین باززایی در بین ارقام مختلف ،از
 66درصد به  94درصد و میانگین تعداد شا ه در هر ریزنمونه از  12شا ه به  36شا ه افزایش یافت.
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج آزمایش ن شان داد که ا ستفاده از ترکیب محیط پایه  ،MSریزنمونه برگی در شرایط رو شنایی و
همچنین اسالالالت فاده از ترک یب تنظیمکن نده  TDZ 2mg/L+ IAA 0.5 mg/L+ Adenine sulfate 40 mg/Lبه طور
معنیداری سبب باززایی از برگ ارقام میخک شد .به طور الصه نتایج این پژوهش گواه این بود که استفاده از آدنینهمی سولفات
تأثیر معنیداری در افزایش نرخ باززایی مستقیم ارقام میخک دارد.
کلیدواژهها :اصالح درون شیشهای ،کوفاکتورها  ،تنظیمکنندههای رشد ،اندامزایی مستقیم ،کشت بافت
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :صباغی حمیدرضا ،شریفی سیرچی غالمرضا ،آزادی پژمان ،عظیمی محمدحسین ( )1400بررسی اثر آدنین همی سولفات و
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مقدمه
می خک گ یاهی اسالالالت دو لپه ،از انوادۀ  Caryophyllaceaeبا نام علمی  Dianthus caryophyllus L.و در زبان
انگلی سی به آن  Carnationگفته می شود .جنس  Dianthusحدود  300گونه دارد و بومی اروپا و آ سیا ست و گونههای اندکی از
آن بومی آفریقای شمالی و یک گونه  D. repensبومی آمریکای شمالی ا ست .اغلب این گیاهان دارای سا تار شبی ،برگها
ساده ،کامل ،غالباً متقابل ،معموال گو شوارکدار یا بی شتر مواقع بدون گو شوارک میبا شند (در قبیله  Poronychiaeگو شوارک
غشایی وجود دارد) .جنس میخک عموماً دارای گیاهان دیپلوئید ( )30=2xمیباشد که گونههایی بهصورت تتراپلوئید ( )60=4xهم
شالالناسالالایی شالالدهاسالالت .به طورکلی اکثر ارقام تجاری میخک که در گلخانهها کشالالت و کار میشالالوند نرعقیم و در پیآن دگرگشالالن
میباشند و بهطور معمول ،ارقام مختلف این گیاه بهراحتی با قلمهزنی تکثیر می شوند .گل میخک به رنگهای سفید ،صورتی ،قرمز،
ارغوانی ،زرد و نارنجی در ترکیبات مختلف دیدهمیشالود ( .)Siddique and Yadav 2021بر اسالاس میزان فروش در بازار گل
هلند ،میخک یکی از  10گل برتر شالالا ه بریده جهان اسالالت و ازاینرو اصالالالح آن بهمنظور بهبود صالالفات کیفی و کمّی این گیاه
ارز شمند ،از اهمیت ویژهای بر وردار میبا شد ( .)Zia et al. 2020قابل ذکر ا ست ،در اکثر ارقام میخک مشکالت زیادی بر سر
راه اصالح به روشهای کالسیک از جمله هیبریداسیون و دورگگیری وجود دارد .در این رابطه عنوان میشود که ،در اکثر گونههای
میخک م شکالت کروموزومی ،انواع نا سازگاریها ،عدم تولید گرده فعال و همچنین م شکالت پس از لقاح وجود دارد ( Dyaberi

 .)et al. 2015این م شکالت سبب می شود که تمرکز بر تولید ارقام جدید بیشتر بر ا ساس روشهای نوین ا صالحی ،از جمله
روشهای اصالح درون شی شهای باشد .بر همین اساس استفاده از روشهای کشت بافت گیاهی سبب کاهش بسیاری از مشکالت
و افزایش چشالالمگیر کارایی روشهای اصالالالحی شالالدهاسالالت ( .)Datta 2014به طورکلی یکی از کاربردهای مهم کشالالت بافت،
اندامزایی از بافتهای مختلف گیاهی به منظور تسهیل فعالیتهای اصالحی بعدی میباشد .به این منظور یافتن ترکیب بهینه جهت
باززایی با نرخ باال و منا سب برای هر رقم ،در گیاه میخک از اهمیت باالیی بر وردار میبا شد ( .)Shen et al. 2008با ا ستناد به
تحقیقات گذشالالته در زمینه باززایی ارقام مختلف میخک ،میتوان عنوان کرد که اسالالتفاده از سالالایتوکینین در ترکیب با غلظت پایین
اک سین بهطور سودمندی سبب باززایی بهینه واهد شد ( .)Prasad et al. 2016در همین رابطه ،پژوهشهای زیادی بهمنظور
اندامزایی ارقام میخک طراحی و اجرا شدهاست ،نتایج این پژوهشها گواه این بود که بنزیل آمینو پورین ( )BAPو توفوردی (2,4-
 )Dبه طور معنیداری سالالال بب باززایی در ارقام مختلف می خک میشالالالود ( ;Jain et al. 2001; Dyaberi et al. 2015

 .)Iantcheva 2016; Mujib 2015پژوهش دیگری در همین رابطه به منظور کالوسزایی و باززایی در میخک انجام شالالد ،در
این پژوهش از ریزنمونههای برگ و میانگره با ا ستفاده از غلظتهای مختلف هورمونی ا ستفاده شد؛ محققین در پژوه شی دریافتند
که بهترین نتیجه باززایی حاصل از ریزنمونه برگی میخک بههمراه ترکیبات هورمونی سایتوکینین و اکسین میباشد ( Arif et al.

 .)2010قابل ذکر است ،تحقیقات بسیاری در زمینه تعیین بهترین تیمار برای باززایی ارقام مختلف میخک صورت گرفته که در اکثر
این پژوهشها ،ترکیب سایتوکین و اکسین استفاده شدهاست ،اما باید توجه داشت که میزان واکنش ارقام مختلف به تنظیمکنندههای
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رشالالد متفاوت اسالالت ،لذا یافتن بهینهترین تیمار در هر رقم ،امری ضالالروری و غیر قابل انکار میباشالالد ( ;Azadi et al. 2018

 .)Lukatkin et al. 2017; Siddique and Yadav 2021; Thakur and Kanwar, 2018ا شاره به این مطلب ب سیار
اهمیت دارد که بهمنظور افزایش کارایی روشهای اصالالالحی درون ش الیشالالهای ،بررس الی سالالایر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ باززایی،
اهمیت بسیار باالیی دارد .بر همین اساس در پژوهشی غلظتهای مختلف ساکاروز و مانیتول به منظور تولید کالوسهای جنینزا در
ریزنمونههای گلبرگ می خک مورد آزمون قرار گرفت ،نتی جه این تحقیق ب یانگر این موضالالالوع بود که با افزایش میزان مانیتول ،به
طور معنیداری میزان تولید جنین سوماتیکی افزایش مییابد .به طور الصه بهترین تیمار در این پژوهش ،استفاده از محیط کشت
 MSبا میزان سالالاکاروز  3درصالالد و مانیتول  12درصالالد بود ( .)Karami et al. 2008پژوهشگران ا یراً در اکثر ارقام گیاهی
دریافتهاند که استفاده از محرکها و عناصر مؤثر بر رشد سلولی به طور معنیداری سبب افزایش نرخ باززایی در ارقام مختلف واهد
شالالالد ( .)Lukatkin et al. 2017; Phillips and Garda 2019یکی از مهمترین محرکهای مؤثر بر افزایش نرخ باززایی
آدنینهمیسالالولفات میباشالالد .آدنینهمیسالالولفات از مشالالتقات نوکلوباز میباشالالد و با طیف گسالالتردهای از نقشهای شالالیمیایی و
بیوشالالالیمیایی ،یک مولکول تنظیمکننده و جزء دی ان ای ( ، )DNAآر ان ای ( ،)RNAکوفاکتورهای ان ای دی ( ، )NADاف
دی ای ( )FADو از همه مهمتر در باززایی جزء مولکولهای سیگنالینگ  cAMPا ست ( Naaz et al. 2014; Silue et al.

 .)2017در همین رابطه در گیاه شاه اشرفی تحقیقی بهمنظور بررسی اثر آدنینهمی سولفات بر افزایش نرخ باززایی انجام شد ،نتایج
تحقیق ن شان داد ا ستفاده از این ترکیب بهطور معنیداری سبب افزایش نرخ باززایی می شود ( .)Jaberi et al. 2017در پژوهش
حا ضر به منظور تعیین یک روش بهینه و با سرعت باال ،جهت باززایی م ستقیم با ا ستفاده از تنظیمکنندههای مختلف ،و همچنین
برر سی اثر آدنینهمی سولفات برای اولین بار در میخک ،بر روی سه رقم تجاری میخک شا ه بریده (ا سکیمو ،تیلور و الیبرتی)،
آزمایشی به صورت طرح کامالً تصادفی ،با استفاده از محیط کشت  MSو سطوح غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد طراحی
و اجرا شد.

مواد و روشها
مکان و نمونۀ گیاهی :این پژوهش در آزمایشالالگاه کشالالت بافت گیاهی پژوهشالالکده ملی گل و گیاهان زینتی شالالهرسالالتان
محالت ،با م شخ صه جغرافیایی (عرض 33´: 53˚ :شمالی ،طول 29´: 50˚ :شرقی وارتفاع  1622متر با سطح آبهای آزاد) در
تابسالالتان و پاییز  95انجام شالالد .مواد گیاهی مورد اسالالتفاده در این پژوهش شالالامل سالاله رقم میخک شالالا ه بریده (اسالالکیمو ،تیبور و
الیبرتی) متعلق به شالالرکت  HilverdaFloristهلند و از نوع اسالالتاندارد بود .به منظور القای باززایی مسالالتقیم ،از ریزنمونه برگی
گیاهان استریل آزمایشگاه کشت بافت پژوهشکده گل وگیاهان زینتی محالت استفادهشد (شکل  .)a1گیاهان مادری با کشت جوانۀ
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جانبی در محیط ک شت  MSبا ترکیب هورمونی  KIN 1 mg/l and NAA 0.1 mg/Lو ا سیدیته در سطح  5/8تکثیر و و
تحت شرایط دمایی  24درجه و شرایط نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی نگهداری شدند.
تهیه ریزنمونه و تیمارهای باززایی :ریزنمونه برگی بهطول تقریبی  5الی  7میلیمتر از ق سمت یک سوم انتهایی برگ
گیاهان استریل مادری درون شیشهای ،که در شرایط دمایی ،نوری و هورمونی یکنوا ت نگهداری شدهبودند تهیه و بهصورت افقی
روی محیط کشالالت قرار گرفتند .جهت تعیین سالالطح بهینه ترکیبات محیط کشالالت جهت باززایی مسالالتقیم ارقام میخک ،از محیط
کشت  MSبه همراه  32ترکیب از غلظتهای تنظیمکنندههای رشد شامل  TDZدر چهار سطح (IAA ،)0.5, 1, 2, 3 mg/L

در دو سالالطح ( )0.5,1, mg/Lو آدنینهمیسالالولفات در چهار سالالطح ( )0, 20, 40, 80 mg/Lبه صالالورت طرح کامالً تصالالادفی
طراحی و اجراء شالالالد ( .)Alexander et al. 2017; Thakur and Kanwar 2018به طور کلی تعداد  20ریزنمونه در هر
پتریدیش  8سالالالانتیمتری و  5تکرار برای هر تی مار در نظر گرفتهشالالالد .تی مارها در محیط کشالالالت  MSبا غلظت های مختلف
تنظیمکنندههای رشد و اسیدیته در سطح  5/8کشت ،و تحت شرایط دمایی  24درجه و شرایط نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی ،انجام گرفت .پس از تولید شالالا ه در ریزنمونههای برگی میخک ،به منظور پرآوری و طویلسالالازی شالالا هها ،گیاهچههای
باززایی شده به محیط  MSبه همراه( )GA3 0.3+ BA 0.3 mg/Lبه مدت سه هفته منتقل شدند .پس از طویل شدن شا هها
به سینیکا شتهای با حفرههای  17سی سی منتقل و جهت سازگاری و ری شهزایی به گلخانه منتقل شدند ( Kumari et al.

.)2017; Agnieszka et al. 2016
دادهبرداری و آنالیز دادهها :سه هفته پس از کشت ،عالیم باززایی در ریزنمونهها مشاهده شد و به سرعت پس از گذشت
حدود دو هفته برگچههای قابل مشاهده ظهور پیدا کردند .و در آ ر ،پس از  8هفته ریزنمونهها از نظر نرخ باززایی مورد بررسی قرار
گرفتند .به این منظور ،گیاهچههای باززاشالالده شالالمارش و با تقسالالیم بر تعداد کل ریزنمونه در هر پتریدیش ،میانگین نرخ باززایی
گزارش شد .همچنین در صد باززایی برا ساس تعداد ریزنمونههای تولیدی یک شا ه ن سبت به کل ریزنمونهها محا سبه شد .حدود
یک سال قبل از این پژوهش پیش تیمارهای زیادی انجام و به کلیه حاالت ممکن تنظیم کنندههای ر شد مورد برر سی قرار گرفتند و
در آزمایش حاضر  32ترکیب مختلف از تنظیم کنندههای رشد گیاهی با استفاده نرم افزار  SASنسخه  9.4آنالیز مورد سنجش قرار
گرفتند .به دلیل اینکه تعداد تیمارها در این آزمایش زیاد بود ،و در بیشالالتر تیمارها باززایی معنیداری مشالالاهده نشالالد پس از آزمون
مقای سه میانگین ،تعداد  10تیمار که بی شترین نرخ باززایی را ن شان دادند به عنوان تیمارهای گزینش شده انتخاب و بهمنظور یافتن
بهترین ترکیب ،با اسالالتفاده نرم افزار  SASنسالالخه  9.4مقایسالاله میانگین با اسالالتفاده از آزمون چنددامنهای دانکن آنالیزانجام و نتایج
گزارش شد.
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نتایج و بحث
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  SASبر اساس  32تیمار انجام شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد طرح انتخاب
شده برای این آزمایش ،در سطح معنیدار یک درصد با  𝑅 2 = 96%و  CV=22معنیدار شد ،که نشاندهندۀ دقت قابل قبول
آزمایش میباشد.

جدول  .1جدول تجزیه واریانس بر ا ساس  32تیمارمختلف باززایی م ستقیم در ریزنمونه بر گی ارقام میخک
بر اساس طرح کامال تصادفی ،با توجه به جدول مشاهده می شود که اثرات تیمارها در هر دو صفت در سطح
یک درصد معنیدار شد که با عالمت ستاره مشخص شده است.
Table 1. Analysis of variance table based on 32 different regeneration treatments in
Carnation leaf explant based on a completely randomized design. According to the table,
significantly different at the 99 percent confidence in both traits was observed, which is
marked with an asterisk.

میانگین مربعات مجموع مربعات
درصد باززایی

درصد باززایی

MS of

SS of

regeneration regeneration

میانگین مربعات تعداد شا ه در مجموع مربعات تعداد شا ه

درجه

منابع تغییر

هر ریزنمونه

در هر ریزنمونه

MS of number of shoot

SS of number of

in each explant

shoot in each explant

6798.5

31
64

طا Error

95

کل Total

percentage

percentage

**2103.99

65221.6

**209.306

32.98 ns

2111.3

2.94ns

188

--

67332.9

--

6986.5

آزادی

S.O.V

df

تیمار
Treatment

در این آزمایش از گیاهان مادری درون شیشه استفاده شد (شکل .)a 1به این منظور ریزنمونههای برگی ارقام میخک (شکل1
 )b , cکشتشده در شرایط کنترلشده در غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد پس از گذشت سه هفته عالئم باززایی را نشان
دادند (شالالکل  .)d , e 1در نهایت پس از گذشالالت هفتۀ هشالالتم ،ریزنمونهها به طور کامل باززا شالالده و به اندازهای که بتوان آنها را
شمرد ر شد کردند و دادهبرداری از ریزنمونهها پس از این مرحله آغاز شد .تعداد قابل قبولی شا ه در تیمارهای برگزیده مشاهده شد
( شکل  .)f , g 1به طور کلی برا ساس نتایج این پژوهش ،م شخص شد که ا ستفاده از ترکیب هورمونی و محرکهای ر شد ،جهت
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بهینه سازی باززایی مستقیم ارقام میخک بسیار مؤثر میباشد .بهعالوه مشاهده شد که در ریزنمونههای برگی ارقام مختلف میخک،
سرعت باززایی و تعداد تولید شا ه در هر ریزنمونه در تیمارهای برگزیده ن سبت به سایر تیمارها و شاهد ،بهطور معنیداری افزایش
یافتهاسالالت .در این رابطه با توجه به نتایج ،مشالالخص شالالد که اسالالتفاده از محیط کشالالت  MSدر شالالرایط نوری به همراه TDZ 2

 mg/L+ IAA 0.5 mg/Lدر همه ارقام بهطور قابل قبولی سبب باززایی مستقیم بهینه از ریزنمونه¬های برگی می شود .در این
شرایط میانگین باززایی در بین ارقام مختلف  66در صد و میانگین تعداد شا ه در بین ارقام  12عدد بود ،این میزان باززایی ،بهطور
معنیداری ن سبت به شاهد افزایش دا شت .به عالوه در تیمارهایی که آدنینهمی سولفات ا ضافه شد به طور معنیداری نرخ باززایی
افزایش یافت .در تیماری که  40میلیگرم در لیتر آدنین¬همی¬ سولفات ا ضافه شد باززایی بهطور معنیداری افزایش یافت ( شکل
 .)2به نحوی که در این تیمار میانگین باززایی در بین ارقام مختلف  94درصد و میانگین تعداد شا ه در هر ریزنمونه در ارقام به 36
شا ه افزایش یافت (جدول .)2
نتایج میانگین ارقام نشانداد که ،تعیین غلظت بهینه تنظیمکنندههای ر شد تأثیر به سزایی در باززایی مستقیم دارد ،بخصوص
زمانی که غلظتهای باالی اک سین ا ستفاده شد ،در صد باززایی و تعداد شا ه بهطور معنیداری کاهش ن شان داد؛ به نحوی که در
تیمار شماره  7زمانی که غلظت  1میلیگرم در لیتر  IAAاستفاده شد ،تعداد شا ه باززا شده در هر ریزنمونه به  6عدد کاهش یافت
(جدول  .)2به عالوه با توجه به نتایج باززایی ،مشالالاهدهشالالد که در تیمارهای با غلظت باالی سالالایتوکنین ،به ویژه در تیمارهای با 3
میلیگرم در لیتر سایتوکنین  ،علیرغم کاهش نرخ باززایی ،شاهد افزایش تولید گیاهچههای شی شهای بودیم (جدول  .)2بهطور کلی
تیمار شماره یک در بین ارقام مورد ا ستفاده در این پژوهش بهطور معنیداری سبب افزایش نرخ باززایی در ریزنمونههای برگی شد.
در بین ارقام ،رقم تیبور بیشترین واکنش را به غلظتهای مختلف تنظیم کنندههای رشد نشان داد (شکل.)2
در پژوهش حاضالالالر به منظور افزایش راندمان باززایی شالالالا سالالالاره از ریزنمونه های برگی می خک از غلظت های مختلف
هورمونهای  TDZو  IAAبه همراه آدنینهمی سولفات ا ستفاده شد .پژوهشهای زیادی در رابطه با ا ستفاده از تنظیم کنندههای
ر شد درباززایی میخک صورت گرفته ،اما در پژوهش حا ضر از محرک آدنینهمی سولفات به منظور افزایش نرخ باززایی م ستقیم
ا ستفاده شد .با توجه به منابع ،م شخص شد که ا ستفاده از آدنینهمی سولفات با ن شاندادن فعالیت سایتوکینینی به طور معنیداری
سبب افزایش اندامزایی در ریزنمونههای تک جوانه می شود ( .)Gatica et al. 2010برا ساس گزارش محقیقن محرکهای ر شد
گیاهی عاملی تعیین کننده در میزان باززایی گیاه میخک است ( )Teixeira da Silva and Dobra´nszki 2016و با توجه به
منابع مختلف و نتایج این پژوهش ،مشخص شد که در ارقام میخک ،سایتوکنینها با افزایش میزان تقسیم سلولی در محیط کشت
بافت از مهمترین محرکهای اندامزایی به شمار میروند (.)Siddique and Yadav 2021;Kanwar and Kumar 2009
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) گیاهانa( . مراحل کامل باززایی م ستقیم ریزنمونههای برگی گیاهان درون شی شهای ارقام میخک.1 شکل
 با ترکیبات مختلف تنظیم کنندههایMS ) تهیۀ ریزنمونه برگی و ک شت در محیطb( ،مادری درون شی شهای
) ظهور عالیم باززایی در ریزنمونهها پس ازd( ، لوکس2000 ) نگهداری در شرایط رو شنایی با نورc( ،ر شد
) باززایی کاملg  وf( ،) اندامزایی و شروع ر شد شاخ سارهها پس از پنج هفته در ریزنمونههاe( ،سه هفته
.ریزنمونه پس از حدود دو ماه
Figure 1. The direct regeneration stages in leaf explants of in-vitro carnation cultivars. (a)
in-vitro mother plant, (b) leaf explant preparation and cultured in MS with different
component, (c) kept in controlled condition with 2,000 lux lights, (d) appearance of
regeneration symptom after three weeks, (e) organogenesis initiation and start to shoot
growth after five weeks, (f & g) complete regeneration after two months.
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جدول  .2اثر غلظتهای مختلف  IAAو  TDZو آدنینهمی سولفات بر در صد باززایی و نرخ تولید شاخه در
ریزنمونههای برگی ارقام استاندارد میخک.
Table 1. The effect of different concentrations of IAA and TDZ and Adenine hemi sulfate
on regeneration percentage and rate of shoot induction in leaf explant of carnation cultivars.

Regeneration%

Shoot mean per Explant

19

0.5

2

40

*94±3.56a

36±3.09a

3

0.5

2

0

66±2.83c

12±2.83d

11

0.5

2

20

72±4.24b

16±2.36c

23

1

2

40

66±2.16c

22±2.92b

27

0.5

2

80

d

52±3.74

8±0.82

18

0.5

1

40

48±2.83e

24±4.34b

7

1

2

0

52±2.16e

6±1.63g

15

1

2

20

48±4.34e

10±1.63e

24

1

3

40

f

b

20

0.5

3

40

24±3.74f

IAA mg/L

Treatments number

As mg/L

شماره تیمار

TDZ mg/L

درصد باززایی

میانگین تعداد شا ه در هر ریزنمونه

32±1.63

g

22±0.94

16±1.70c

* هرحرف نشاندهنده یک گروه متفاوت در گروهبندی بر اساس آزمون دانکن میباشد.

در این را ستا ،دان شمندان در تحقیقی بر روی باززایی م ستقیم گیاه زینتی میخک با انواع مختلف هورمونهای گیاهی به این
نتیجه د ست یافتند که از بین هورمونهای مورد ا ستفاده ،کاربرد  TDZبی شترین اثر را باززایی این گیاه دا شت به طور کلی در این
پژوهش مشالالالاهدهشالالالد که اسالالالتفاده ترکیبی از سالالالایتوکینین و اکسالالالین به طور معنیداری در باززایی ارقام میخک مؤثر اسالالالت
( )Alexander et al. 2017که این نتایج با یافتههای  )2010( Arif et al.مطابقت دارد .در این پژوهش ،زمانی که غلظتهای
باالی تنظیم کنندههای ر شد ا ستفاده شد ،اثر کاه شی بر نرخ باززایی دا شت که با توجه به نتایج تحقیقات گذ شته ،م شاهده شد که
هرچند اسالالتفاده از اکسالالینها و سالالایتوکینینها سالالبب تحریک باززایی در ارقام مختلف میشالالود ،اما باید دقت کرد که اسالالتفاده از
غلظتهای باالی اکسین سبب سرکوبکردن اندامزایی و کاهش چشمگیر نرخ باززایی در ارقام مختلف میشود ( Siddique and

 .)Yadav 2021در مورد اک سینها ،در این پژوهش م شاهده شد زمانی که غلظت  IAAاز  0.5میلیگرم بر لیتر به  1میلیگرم بر
لیتر افزایش یافت نه تنها نرخ باززایی به طور چشالالالمگیری کاهش نشالالالان داد ،بلکه اکثر ریزنمونهها به سالالالمت تولید کالوس از لبۀ
برگها پیش رفتند که با نتایج  )2017( Alexander et al.مطابقت دارد.

181
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

)1400  پاییز،3  شماره،13 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره

درصد باززایی
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 نمودارهای ستونی اثر ترکیبات مختلف بر در صد باززایی و میانگین تعداد شاخه در ریزنمونههای.2 شکل
برگی ارقام میخک؛ نمودار باال مربوط به اثر تیمارهای مختلف بر درصددد باززایی و نمودار پایین مربوط به اثر
 اعداد عمودی سمت چپ در نمودار باال.تیمارهای مختلف بر میانگین تعداد شاخه در هر ریزنمونه میبا شد
.ن شان دهنده در صد باززایی و در نمودار پایین ن شان دهنده میانگین تعداد شاخه در هر ریزنمونه میبا شد
 ستونها، در هر دو نمودار. را نشان میدهد1 اعداد ستون افقی در هر دو نمودار شماره تیمار بر اساس جدول
.با رنگ مشابه نشاندهنده یک رقم میباشد که در زیر نمودار به آن اشاره شده است
Figure 2. Diagram of the effect of different combinations on regeneration percentage and
average of shoot number in leaf explants of Carnation cultivars; the above graph is related
to the effect of different treatments on regeneration percentage and the lower graph is
related to the effect of different treatments on the average of shoot number in each explant.
The vertical numbers on the left in the graph above indicate the percentage of regeneration
and in the graph below indicate the average of shoot number per explant. The horizontal
column numbers in both graphs showed the treatment number according to Table 1. In both
diagrams, columns with the same color represent a Carnation Cultivar, which is indicated
in diagram legend.
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همچنین در مورد سالالایتوکینها ،زمانی که غلظت  TDZاز  1میلیگرم بر لیتر بیشالالتر شالالد ،عالوه بر اینکه نرخ باززایی به طور
معنیداری کاهش یافت در اکثر شا ههای تولید شده م شکل شی شهای شدن م شاهده شد (جدول  .)2با توجه به نتایج ،در میان
تیمارهای مختلف ،تیمارهای حاوی  2میلیگرم در لیتر  TDZپاسالالالخ بهتری به اضالالالافهکردن محرکهای رشالالالدسالالاللولی از جمله
آدنینهمی سالالولفات نشالالان دادند .بهعالوه با توجه به نتایج ،مشالالاهده شالالد که بهطور کلی در تیمارهای با غلظت  2میلیگرم در لیتر
سایتوکنین و غلظتهای پایینتر اک سین ،شا ههایی با کیفیت باال ،سازگار و م ستعد ری شهزایی تولید شدند .گرچه تحقیقات زیادی
بهمنظور بهینهسالالازی پروتکلهای کالوسزایی و باززایی ارقام میخک در دنیا صالالورت پذیرفته ،اما بهینهسالالازی روشهای موجود و
افزایش نرخ باززایی با ا ستفاده از ترکیبات جدید از جمله آدنینهمی سولفات ب سیار مهم و ضروری میبا شد ( Lukatkin et al.

 .)2017; Naaz et al. 2014استفاده از ترکیبات محرک تقسیم سلولی نرخ باززایی را بهطور قابل قبولی در بسیاری از گونههای
گیاهی افزایش میدهد .یکی از مهمترین محرکهای افزایش نرخ باززایی ،آدنینهمی سولفات میباشد (.)Hegazy et al. 2009
بهطور کلی آدنین همی سولفات با تحریک تق سیم سلولی و پس از آن با تحریک اندامزایی ،سبب افزایش راندمان باززایی می شود
( .)Gatica et al. 2010همانطور که اشالالاره شالالد ،در این پژوهش از آدنین همیسالالولفات برای اولین بار در باززایی مسالالتقیم
ریزنمونههای برگی ارقام میخک استفاده شد .در پژوهش حاضر استفاده از آدنین همی سولفات به طور معنی داری سبب افزایش نرخ
باززایی شالالد که این نتایج با نتایج  )2017( Jaberi et al.در رابطه با گیاه شالالاهاشالالرفی مطابقت دارد .در این رابطه نتایج آزمایش
باززایی م ستقیم ارقام میخک ن شان داد که ا ضافه کردن آدنین همی سولفات 40 mg/lسبب افزایش معنیدار نرخ باززایی و تعداد
شا ه در ارقام مختلف شد ،که این نتایج با نتایج سایر پژوهشگران در دیگر گیاهان نیز مطابقت دارد ( ;Varshney et al. 2013

 .)Jaberi et al. 2017; Thakur and Kanwar 2018; Siddique and Yadav 2021همچنین با توجه به نتایج (جدول
 ،)2مشاهده شد که استفاده از آدنین همی سولفات برروی افزایش تعداد تولید شا ه مؤثرتر از افزایش درصد شا هزایی بود به نحوی
که در تیمار شمارۀ  4علیرغم اینکه در صد باززایی در گروهبندی ،در رتبه سوم قرار گرفت اما میانگین تعداد شا ه در هر ریزنمونه
در رتبه دوم قرار گرفت .به عالوه قابل ذکر اسالالت ،تیمار شالالمارۀ  4و شالالمارۀ  7از نظر ترکیبات هورمونی با هم مشالالابه بودند و تنها
تفاوت در غلظت آدنین همیسولفات بود ،به نحوی که تیمار  7بدون آدنین همیسولفات و تیمار  4حاوی  40میلیگرم در لیتر آدنین
همی سولفات بود .نتایج ن شان داد که ا ضافه کردن  40میلیگرم در لیتر آدنین همی سولفات سبب می شود بهطور میانگین در ارقام
مختلف تعداد شا ه در هر ریزنمونه از  6عدد به  22عدد افزایش یابد .در آ ر عنوان میگردد که استفاده از ترکیب محیط پایه ،MS
ریزنمونه برگی در شالالرایط روشالالنایی و همچنین اسالالتفاده از ترکیب تنظیم کننده TDZ 2mg/L+ IAA 0.5 mg/L+As 40

 mg/Lبه طور معنیداری سبب باززایی از برگ ارقام میخک شد .همچنین ،در روش باززایی م ستقیم با توجه به اینکه با کمترین
تغییر ژنتیکی نسالالبت به گیاه مادری اندامزایی انجام میشالالود ،لذا در پروژههای اصالالالح درونش الیشالالهای ارقام میخک از نتیجۀ این
پژوهش با بهرهوری باال میتوان اسالالتفاده کرد .به عالوه اشالالاره به این موضالالوع اهمیت دارد که از آنجایی که دسالالترسالالی به جامعۀ
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 لذا امید ا ست این. افزایش نرخ باززایی ب سیار مهم میبا شد،آماری باال در پروژههای ا صالحی از اهمیت باالیی بر وردار میبا شد
.پژوهش با کارایی باال بتواند سبب بهرهوری بیش ازپیش پروژههای اصالح درون شیشهای ارقام مختلف میخک شود
 از معاونت محترم پژوه شی دان شگاه هرمزکان و همچنین پژوه شکده ملی، پژوه شگران و نگارندگان این پژوهش:سپا سگزاری
.گل و گیاهان زینتی محالت کمال تشکر و قدردانی را مینمایند
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