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   با استفاده از ريزنمونه برگ) .Narcissus tazetta L(بررسي ريزازديادي نرگس شيراز 
  3كالنتري سيامك و 2كالته جاريسپيده ، *1ايران پاكنسيم 

  

  
  )r-iranpak@yahoo.com( تهران علوم باغباني واحد علوم تحقيقات دانشجوي كارشناسي ارشد باغباني، گروه: نويسنده مسؤول - *1

  تهران استاديار گروه علوم باغباني واحد علوم تحقيقات -2

  ، دانشگاه تهراناستاديار علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج -3

  13/2/91 :تاريخ پذيرش    7/3/90  :تاريخ دريافت

  

  چكيده

ي ها ريزنمونه. هاي برگ استفاده شد از ريزنمونه نرگس شيراز ريزازديادي به منظور بررسي در اين تحقيق

   NAAيا IBA غلظت هاي مختلفي از همراه با  MSپايه  ، جهت استقرار به محيط كشتپس از گندزدايي برگ

شاخساره در هر ريزنمونه و  3نتايج نشان داد كه بيشترين تعداد شاخساره با ميانگين  .منتقل شدند BAبا  همراه

همراه با يك  BAميلي گرم در ليتر  2ميلي متر در محيط كشت داراي  24طويل ترين شاخساره ها با طول تقريبي 

در اين . به دست آمد NAAميلي گرم در ليتر  25/0همراه با  BAميلي گرم در ليتر  4و  IBAميلي گرم در ليتر 

ريزنمونه ها در محيط كشت پايه در مرحله پرآوري، . نه ها شاخساره توليد كردند ريزنمو% 100دو تيمار هورموني 

MS  داراي غلظت هاي مختلفي ازBA  در تركيب باNAA  ياIBA بهترين تيمار هورموني جهت  .كشت شدند

ميلي گرم در  1به ميزان  IBAميلي گرم در ليتر همراه  2به ميزان  BAپرآوري شاخساره هاي نرگس، تركيب 

و طويل ترين ) عدد 3ميانگين (، بيشترين تعداد شاخساره %)100(ليتر بود كه باالترين درصد باززايي ريزنمونه ها 

  .در هر واكشت، در بين تيمارها توليد كرد ميلي متر 20شاخساره ها را با ميانگين 

   

  برگريز نمونه  ريزازديادي، ،نرگس، : كليد واژه ها

  

  مقدمه

نرگس يكي از گياهان پيازي زينتي مناطق معتدل  گل

راسته متعلق به  لپه ايها،  از زير رده تك نرگس. است

Asparagales دودسان و ( آماريليداسه مي باشدتيره  و

در ناحيه  N. tazettaمنشا گياه  )1997، 1همكاران

در  .مي باشد ، آفريقاي شمالي، آسيا و اروپا مديترانه

اكثر مناطق جنوبي  شمال كشور ودر  اين گياه ايران

ناصري، (بخصوص فارس، بهبهان و بوشهر مي رويد 

 گل امروزه اهميت نرگس در درجه اول به عنوان). 1377

شاخه بريده مي باشد و سپس به عنوان گياه گلداني 

گل نرگس به ). 1992، 2هرت و همكاران(كاربرد دارد 

                                                 
1 - Dodson et al. 
2- Ehret et al.  

 توليد عطر به خاطر ي و در برخي ژنوتيپ هاخاطر زيباي

آن  از سوخ. برخوردار مي باشد از ارزش اقتصادي بااليي

، آبسه و بيماري هاي پوستي و همچنين در درمان تب  نيز

بي از جمله آلزايمر استفاده در درمان بيماري هاي عص

تكثير نرگس به دو صورت ). 1386سليماني ، ( مي شود

روش . شدمي با) تقسيم سوخ(و غير جنسي ) بذر(جنسي 

ارقام  توليد به منظور ياصالح اهداف براي تنها جنسي

از طريق روش غير جنسي و  استفاده مي شود جديد

پيازچه ها كه هر ساله در پاي پياز مادري تشكيل مي شود 

از معايب تكثير غير جنسي احتمال  انتقال . انجام مي گيرد

 به پيازهاي ،بيمارزا از پيازهاي مادري عوامل بيماري 

دختري، سرعت تكثير كم و توليد تعداد كمي پياز جديد 

  را  و هزينه نسبتا زياد از پياز مادري در واحد زمان 
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امروزه تكثير درون شيشه اي نرگس . مي توان نام برد

 يرا با استفاده از اين روشبسيار مورد توجه مي باشد ز

، توليد زمان سازي گياه، كوتاه كردن  امكان همگروه

هاي نيز ايجاد پايه  و كوتاه زيادي گياه در زمانتعداد 

و سوري و  1377ناصري، ( عاري  از بيماري مي باشد

كه توليد  ه استنشان داد هش هاپژو. )1999ّ، 1همكاران

 كشت در محيط در ريزنمونه هاي برگ نرگس شاخساره

MS  افزايش  ميلي گرم در ليتر 300فسفات پتاسيم حاوي

در پژوهشي براي توليد ). 1993 ،2چو و همكاران(يافت 

گياه نرگس، از بين شاخساره از كشت قاعده برگ 

 NAA غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد

ميلي گرم در  1/0به مقدار  NAAتنها تركيب    BAPو

چو ( ليتر مناسب بودميلي گرم در  1به مقدار BAP و ليتر

در بررسي غلظت هاي مختلف .  )1993و همكاران، 

IBA  در تركيب باBAP قاعده  براي توليد شاخساره از

ميلي گرم در ليتر  6/0 تركيب هورموني ،رگ ليليومب

IBA  ميلي گرم در ليتر  1وBAP  نتايج مطلوبي به

 اين تحقيق .)2008، 3لينگ في و همكاران( همراه داشت

مختلف جهت  هاي هورموني با هدف بررسي تركيب

برگ نرگس شيراز و  استقرار و پرآوري ريزنمونه هاي

شيشه  معرفي بهترين تركيب هورموني جهت تكثير درون

 .اي اين گياه انجام شد

  

  مواد و روش ها

از يك توليد كننده  در خرداد ماه سوخ هاي گياه نرگس

منتقل آزمايشگاه تجاري در شيراز خريداري شد و به 

نگهداري  c˚4دماي  خانه درسرد  در سوخ ها .گرديد

در گلدان  ابتدا سوخ ها جهت انجام آزمايش .شدند

را نه برگي ريزنموتهيه تا برگ كافي جهت  ندكشت شد

گلدان ها در  ها، برگ جهت رويش و رشد .توليد كنند

بعد از اينكه سوخ ها . قرار گرفتند c˚25دماي  نور و

برگ توليد كردند از گلدان خارج شده و مورد استفاده 

                                                 
1- Suri et al. 
2- Chow et al. 
3- lingfei et al. 

ابتدا سوخ ها از  ريزنمونه برگيجهت تهيه  .قرار گرفتند

برگ وسط سوخ همراه با  4-3د و شدن دادهوسط برش 

براي  .ندضدعفوني شد شده و  از سوخ جدا طبق،

 30ها در آب و صابون به مدت ابتدا برگ  ضدعفوني،

شستشو داده شدند و  با آب سپسو  ندغوطه ور شد دقيقه

نتقل جهت ضدعفوني در شرايط استريل به زير المينار م

به % 72در زير المينار برگ ها ابتدا در اتانول . شدند

  %1/0سپس در كلريد جيوه ثانيه قرار گرفته  30مدت 

دقيقه استريل  2به مدت  ،20همراه با دو قطره توئين 

دقيقه با آب مقطر  10و نهايتا سه مرتبه و هر بار  شدند

خشك شدن سپس جهت  .استريل شستشو داده شدند

ريزنمونه ها با  .صافي استريل قرار گرفتندروي كاغذ 

برگي همراه با قسمتي از طبق به  2اسكالپل به قطعات 

 ابعاد يك سانتي متري تقسيم شدند و جهت استقرار در

د تنظيم كننده رشد همراه با موا MSمحيط كشت پايه 

تيمارهاي هورموني شامل غلظت هاي  .قرار گرفتند

 ).1جدول ( بود BA همراه با NAA و  IBAمختلفي از

  8ساكارز و گرم در ليتر  30 به همه محيط هاي كشت 

 6/5 - 7/5روي  pHآگار اضافه شد و گرم در ليتر 

 cc 40داخل شيشه هاي حاوي  ريزنمونه ها. تنظيم شد

ارزيابي ريزنمونه ها يكماه بعد  .محيط كشت قرار گرفتند

صفات  .از قرار گرفتن آن ها در شرايط استقرار انجام شد

شاخساره از هر  درصد باززايي شامل مورد ارزيابي

. بود در هر ريزنمونه ، تعداد شاخه و طول شاخهريزنمونه

حاوي  MSدر محيط كشت  جهت پرآوري ريزنمونه ها

 NAA و IBAغلظت هاي مختلفي از هورمون هاي 

تركيب هورموني و مقادير . قرار گرفتند BA همراه با

ريزنمونه ها در اين . آمده است )2جدول (هورمون ها در 

مرتبه  3هفته يكبار واكشت شدند و واكشت  4مرحله هر 

شامل درصد باززايي  نتايج حاصل از رشد آنها .انجام شد

شاخساره از هر ريزنمونه، تعداد و طول شاخساره در هر 

ك ماه ارزيابي و در هر مرحله واكشت، بعد از ي ريزنمونه

جهت نگهداري ريزنمونه   شرايط اتاقك رشد. . ثبت شد

 8ساعت و  16 درجه سانتي گراد، روشنايي 25ماي ها د
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لوكس بود كه با  10000ساعت تاريكي با شدت نوري 

اين آزمايش  .المپ هاي فلورسنت سفيد تامين مي شود

يزنمونه در ر 3تكرار و  4با طرح پايه كامال تصادفي در 

مايش هر تكرار انجام گرديد و در مرحله پرآوري آز

فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با دو فاكتور 

و واكشت  تيمار و واكشت انجام شد و اثر متقابل تيمار

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم  .نيز محاسبه شد

انجام گرفت و  MSTATCو  SASافزار آماري 

مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانكن 

  .انجام گرفت% 5و % 1احتمال در سطح 

  

 MSبرگ هاي نرگس شيراز در محيط كشت  ي مختلف تنظيم كننده هاي رشد در مرحله استقرارغلظت ها -1جدول 

  )ميلي گرم در ليتر( تنظيم كننده هاي رشد 

        0        +    0       شاهد                      

mgl̄ ¹ BA  +  0/1 mgl̄¹  NAA 1   

mgl̄ ¹ BA +  0/5  mgl̄¹ NAA            1  

BA   +  0/1 mgl̄¹  NAA  mgl̄ ¹ 2   

mgl̄ ¹ BA  +  0/12 mgl̄¹ NAA 2   

mgl̄ ¹ BA   + 0/25 mgl̄¹  NAA2  

mgl̄ ¹ BA  +  0/5 mgl̄¹   NAA2   

mgl̄ ¹ BA  + 1 mgl̄   NAA2   

mgl̄ ¹ BA  + 1 mgl̄¹ IBA2   

mgl̄ ¹ BA  + 0/1 mgl̄¹ NAA4   

mgl̄ ¹ BA  + 0/12  mgl̄¹ NAA      4   

mgl̄ ¹ BA  + 0/25 mgl̄¹ NAA4   

mgl̄ ¹ BA  +  0/5 mgl̄¹ NAA4  

mgl̄ ¹ BA  + 1 mgl̄¹ NAA4   

mgl̄ ¹ BA  + 1 mgl̄¹ IBA4   

mgl̄ ¹ BA  + 2 mgl̄¹ IBA4  

  

پرآوري نرگس شيراز غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد مورد استفاده در مرحله -2جدول   

  )ميلي گرم در ليتر(تنظيم كننده هاي رشد 

 
mgl̄ ¹BA + 0/12 mgl̄¹ NAA     ٢     

NAA mgl̄ ¹   0/25  BA + mgl̄ ¹ ٢    
mgl̄ ¹  BA  + 0/5 mgl̄¹ NAA  ٢                                            
mgl̄ ¹  BA + 0/1 mgl̄¹ NAA     ٢                                                            
 mgl̄ ¹  BA   + 1 mgl̄¹  IBA٢                                             
 mgl̄ ¹  BA  + 1 mgl̄¹ IBA          �  
mgl̄ ¹  BA + 0/12 mgl̄¹ NAA �                              
mgl̄ ¹  BA +0/25 mgl̄¹ NAA �    
mgl̄ ¹BA + 0/5 mgl̄¹ NAA      �                                              

¹  BA +  1  mgl̄¹  NAA       mgl̄ �                              
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 نتايج و بحث

  : استقرار مرحله

با توجه به مقايسه ميانگين ها، محيط هاي كشت 

ميلي گرم در ليتر  IBA  +2ميلي گرم در ليتر  1حاوي 

BA ،25/0  ميلي گرم در ليترNAA  +4  ميلي گرم در

ميلي گرم  NAA  +2ميلي گرم در ليتر  25/0و  BAليتر 

بيشترين ميزان باززايي شاخه را از ريزنمونه  BAدر ليتر 

البته غلظت هاي مختلفي ). 1شكل ، 3جدول (ها داشت 

جهت استقرار ريزنمونه ها  BAدر تركيب با  IBAاز 

ميلي گرم در  1استفاده شد كه از بين آنها تنها غلظت 

باعث  BAميلي گرم در ليتر  2در تركيب با  IBAليتر 

قيه غلظت ها هيچ شاخساره اي باززايي شاخساره شد و ب

.  را در ريزنمونه هاي برگي كشت شده ايجاد نكردند

نيز هيچ شاخساره اي ) شاهد(محيط كشت فاقد هورمون 

را در ريزنمونه ها توليد نكرد كه اين امر به لزوم استفاده 

از فيتوهورمون ها جهت استقرار ريزنمونه هاي برگي 

. )1999همكاران، سوري و ( نرگس شيراز اشاره مي كند

در ريزازديادي ريزنمونه هاي سوخ نرگس 

bulbocodium Narcissus    باززايي به ميزان

همراه با هورمون هاي  MSرا در محيط كشت % 100

ميلي گرم در ليتر  NAA  +2ميلي گرم در ليتر  12/0

BA ،12/0  ميلي گرم در ليترNAA  +4  ميلي گرم در

ميلي گرم در  IBA  +2ر ميلي گرم در ليت 1و  BAليتر 

در تحقيق حاضر همان طور . گزارش نمودند BA ليتر

مشاهده مي شود در تركيب هورموني  1كه در شكل 

BA+NAA  ميلي گرم در ليتر  12/0، غلظتNAA 

در ) ميلي گرم در ليتر 25/0(نسبت به غلظت باالتر آن 

باززايي كمتري  BAميلي گرم در ليتر  4يا  2تركيب با 

نمود اما نتايج مربوط به درصد باززايي در تركيب ايجاد 

با  BAميلي گرم در ليتر  IBA  +2ميلي گرم در ليتر 1

  . نتايج تحقيق مذكور مطابقت داشت

 گزارش نمودند كه  اكسين) 1993( چو و همكاران

NAA مقادير باالي  وBA  تاثير زيادي بر القاء اندام

داشتند  Keverneو  Hawera هوايي گياه نرگس رقم 

ولي در مقادير مختلف اكسين  القاء اندام هوايي تفاوت 

نتايج اين آزمايش نيز نشان داد كه . معني داري نداشت

اثر بيشتري بر باززايي  BAمقادير بيشتر هورمون 

شاخساره ها داشت وليكن در اين آزمايش مقادير 

نيز در ميزان باززايي موثر بود بطوريكه  NAAهورمون 

ي كمتر اين هورمون ميزان باززايي بيشتري در غلظت ها

مطابقت ندارد ) 1993(و همكاران  داشت كه با نتايج چو

علت اين امر را مي توان در تفاوت ارقام مورد آزمايش 

دانست و مقادير داخلي هورمون هاي گياهي در ارقام 

در كشت برگ هاي  دو رقم . مختلف متفاوت است

ي با تركيب هورموني آلسترومريا در كشت درون شيشه ا

تا % 88يكسان مشاهده شد كه درصد باززايي شاخساره از 

در دو رقم متفاوت بود كه اين امر بيانگر پاسخ % 43

متفاوت ارقام نسبت به تيمار هورموني يكسان و محيط 

. كشت مشابه در شرايط كشت درون شيشه اي است

ي بنابراين با استفاده از يك روش كشت مشابه با تيمارها

هورموني يكسان، پاسخ هاي متفاوتي در گونه ها و ارقام 

مختلف در شرايط كشت درون شيشه اي مشاهده مي 

شود كه نشانگر اين است كه هر ژنوتيپي به تيمار مناسب 

جهت باززايي در شرايط كشت درون شيشه اي نيز دارد 

 ). 1988، 1ناگاساوا و فينر(

به اينكه ميزان هورمون هـاي درونـي گياهـان    با توجه 

مختلف با يكديگر متفاوت است لذا در بين غلظت هـاي  

هورمــوني مختلــف در محــيط كشــت تنهــا غلظــت هــا و  

هورمون هـاي داخلـي ريزنمونـه     با تركيبات هورموني كه

سازگاري و تعادل داشته باشند، اثرات موثر و مطلوبي در 

 ).2000، 2و همكـاران  لـين (ريزازديادي ايجاد مـي كننـد   

مقايســات ميــانگين اثــر تيمارهــاي هورمــوني مختلــف در 

بـر تعـداد شـاخه حاصـل از ريزنمونـه       MSمحيط كشت 

هاي برگ نـرگس شـيراز نشـان داد كـه در محـيط هـاي       

ميلي گـرم در  BA + 1ميلي گرم در ليتر  2كشت حاوي 

                                                 
1- Nagasawa & Finer  
2- Lin et al.  
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  92، زمستان 4شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 
 

باززايي قاعده  بر ميزان MSاثر تيمارهاي هورموني در محيط كشت  )ميانگين مربعات( تجزيه واريانس -3جدول 

  برگ نرگس 

 منابع تغييرات درجه آزادي طول شاخه تعداد شاخه درصد باززايي

42/4613 ** 55/0 ** 25/6  تيمار هورموني 10 **

30/143  02/0  14/0  خطاي آزمايشي 33 

 كل 43 _ _ _

  %1سطحمعني دار در  =                      **

  

ميلي  BA  +25/0ميلي گرم در ليتر  IBA ،4ليتر 

 BA  +25/0ميلي گرم در ليتر  NAA ،2گرم در ليتر

+ BAميلي گرم در ليتر  4و  NAAميلي گرم در ليتر 

بيشترين تعداد شاخه با   NAAميلي گرم در ليتر 12/0

در ). 2شكل (شاخه در هر ريزنمونه ايجاد شد  3ميانگين 

اين آزمايش تعداد بيشتري شاخه در غلظت هاي باالتر 

BA )2 نسبت به غلظت كمتر آن ) ميلي گرم در ليتر 4و

در غلظت هاي باالي . مشاهده شد) ميلي گرم در ليتر 1(

BA ا توجه به ب. تقسيم سلولي بيشتري انجام مي شود

نقش سيتوكنين در تقسيم سلول و توليد جوانه جانبي 

توليد تعداد بيشتر شاخه در غلظت هاي باالتر سيتوكينين 

 با اثر شناخته شده براي سيتوكينين مطابقت دارد

   ).1379حجازي، (

گزارش نمودند كه مقادير  )1988( فينرناگاساوا و 

 1و اكسين با غلظت  BAميلي گرم در ليتر  2  باالي

ميزان باززايي و تعداد اندام  NAAميلي گرم در ليتر 

  Allium sativumهاي هوايي را در قاعده برگ 

افزايش داد كه نتايج اين آزمايش نيز با نتايج تحقيق فوق 

مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي هورموني بر . مطابقت دارد

در محيط  طول شاخه نشان داد كه طوالني ترين شاخه ها

ميلي گرم  BA +1ميلي گرم در ليتر  2هاي كشت حاوي 

ميلي  BA  +25/0ميلي گرم در ليتر  4و  IBAدر ليتر 

با توجه به ). 3شكل(توليد شدند  NAAگرم در ليتر 

اينكه يكي از اثرهاي شناخته شده و بارز غلظت هاي 

باالي سيتوكينين در محيط كشت، كاهش طول شاخساره 

حال اكسين موجب افزايش طول سلول و است و در عين 

در نتيجه افزايش طول اندام هاي هوايي گياه مي باشد 

شايد بتوان نتيجه اين تحقيق را ) 1379حجازي و آرتكا، (

در مورد افزايش طول شاخه اينطور توجيه نمود كه 

در ) ميلي گرم در ليتر BA )4غلظت باالي سيتوكينين 

يا غلظت ) NAA )25/0تركيب با غلظت نسبتا بيشتر

در تركيب با غلظت ) ميلي گرم در ليتر BA )2باالي 

بر اثر تحريك ) ميلي گرم در ليتر 1(نسبتا زياد اكسين 

تقسيم سلولي ناشي از حضور سيتوكينين و اكسين در 

غلظت هاي مناسب و تحريك رشد طولي سلولها موجب 

البته تحقيقات . افزايش طول شاخساره ها شده است

در زمينه اثر سيتوكينين بر طول شاخساره  ديگري كه

گياهان مختلف انجام شده داللت بر كاهش طول 

شفيعي و (شاخساره با افزايش غلظت سيتوكينين دارد 

  ).1388و جعفري و همكاران،  1387همكاران، 

  
اثر تيمارهاي هورموني بر ميزان  باززايي  -1شكل 

  شاخساره از قاعده برگ نرگس شيراز

  MSاستقرار در محيط كشت در مرحله 
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 ...بررسي ريزازديادي نرگس شيراز: ايران پاك و همكاران

  

  
اثر تيمارهاي هورموني بر تعداد شاخه از  -2شكل 

ريزنمونه قاعده برگ نرگس شيراز در مرحله استقرار در 

  MSمحيط كشت 

  :مرحله پرآوري

در مرحله پرآوري شاخساره هاي حاصل از مرحله 

حاوي هورمون هاي  MSاستقرار در محيط كشت 

مرتبه و هر چهار هفته يكبار واكشت شدند و  3مختلف، 

نتايج حاصل از رشد آنها در هر مرحله واكشت بعد از 

بر اساس جدول تجزيه . يكماه ارزيابي و ثبت شد

واريانس مشخص گرديد كه اثر تيمارهاي هورموني، 

واكشت و اثرات متقابل آنها بر ميزان باززايي، تعداد و 

  ).4جدول(معني دار بود % 1شاخه در سطح  طول
  

  

اثر تيمارهاي هورموني بر طول شاخه حاصل از  -3شكل 

قاعده برگ نرگس شيراز در مرحله استقرار درمحيط 

  MSكشت 

  

نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد كه در بين 

تيمارهاي هورموني مورد استفاده جهت واكشت 

، در %)100( شاخه ريزنمونه ها، بيشترين  باززايي 

ميلي  BA +1ميلي گرم در ليتر  2تيمارهاي هورموني

  BA  +25/0ميلي گرم در ليتر  IBA ،4گرم در ليتر 

+  BAميلي گرم در ليتر  2و  NAAميلي گرم در ليتر 

مشاهده شد و كمترين  NAAميلي گرم در ليتر  25/0

 ميلي گرم در ليتر  1/0، مربوط به %)20( باززايي شاخه 

NAA +1 ميلي گرم در ليترBA  4شكل، 4جول (بود .(

تاثير  NAAنتايج اين آزمايش نشان داد كه غلظت 

زيادي در باززايي شاخساره هاي درون شيشه اي داشت 

ميلي گرم در ليتر بيشترين ميزان  25/0بطوريكه در غلظت 

باززايي شاخساره مشاهده شد وليكن در غلظت هاي 

  1, 5/0، 1/0(يا بيشتر از آن  ميلي گرم در ليتر 12/0كمتر 

. ميزان باززايي شاخه كاهش يافت) ميلي گرم در ليتر

نيز در باززايي شاخساره موثر بود و  BAهمچنين غلظت 

ميلي گرم در  4و2(باززايي بيشتري در غلظت هاي باالتر 

ميلي گرم در ليتر 1نسبت به غلظت هاي كمتر آن ) ليتر

  .مشاهده شد

نتايج مقايسه ميانگين در مورد اثر تيمارهاي هورموني 

بر طول شاخه در مرحله پرآوري نشان داد كه  بيشترين 

ميلي  2ميلي متر مربوط به تيمار هورموني 24طول شاخه 

بود كه   IBAميلي گرم در ليتر  BA  +1گرم در ليتر 

 ساير تيمارهاي هورموني داشتتفاوت معني دار با 

در بررسي بين واكشت نتايج مقايسات ميانگين ). 6شكل(

ها نشان داد كه  ببيشترين ميزان باززايي اندام هاي هوايي 

، مربوط به واكشت اول و دوم بود وليكن در %80با 

 واكشت سوم ميزان باززايي كاهش يافت البته با وجود

باززايي از مرحله كاهش باززايي در واكشت سوم، 

 استقرار بيشتر بود و ميزان باززايي در مرحله استقرار

 3(بيشترين تعداد شاخه ). 7شكل(كمترين مقدار بود 

، مربوط به واكشت اول بود كه با ساير واكشت ها و )عدد

).8شكل (مرحله استقرار تفاوت معني دار وجود داشت 
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  92، زمستان 

  اثر تيمارهاي هورموني، مقايسه واكشت ها در قاعده برگ نرگس

 تعداد شاخه طول شاخه

    

41/801 ** 26/12 ** 

68/369 ** 11/10 ** 

85/43 ** 83/0 ** 

13/2  29/0  

    

رشدي نداشتند وليكن تيمار فوق اثر مطلوبي در رشد 

ريزنمونه ها داشت بطوريكه ريزنمونه ها ظرفيت پرآوري 

. مرحله واكشت همچنان حفظ كردند 

تيمارهاي مقايسه ميانگين بر همكنش واكشت و 

هورموني بر تعداد شاخه نشان داد كه تعداد شاخه ها در 

  .هاي هورموني مختلف متغير بودبين واكشت ها در تيمار

  
اثر تيمارهاي هورموني بر ميزان باززايي در 

از قاعده برگ نرگس در محيط كشت 
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، زمستان 4شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 

اثر تيمارهاي هورموني، مقايسه واكشت ها در قاعده برگ نرگس )ميانگين مربعات( واريانستجزيه 

  

تعداد شاخه  درصد باززايي

درجه 

 منابع تغييرات آزادي

       

88/11340  تيمار هورموني 10 **

56/6434 ** 3 

61/863  واكشت×تيمار هورموني 30 **

70/223  خطاي آزمايشي 132 

   175 

                                                              %1معني دار در سطح 

طول شاخه ها بتدريج با افزايش واكشت ها كاهش 

طول (شاخه ها در مرحله استقرار كوچك بودند 

ازه آنها افزايش وليكن در واكشت ها اند

ر واكشت هاي د ميلي متر 25 و 24

در مقايسه ميانگين بين تيمارهاي ). 

، %100هورموني و واكشت، بيشترين ميزان باززايي 

 BA +1ميلي گرم در ليتر 2 ورموني

IBA   ميلي گرم در ليتر  4وBA  +1 

IBA  در اين تيمارها ميزان . بود

مرحله واكشت انجام شده در اين  

در ساير تيمارها . آزمايش ثابت بود و كاهش نيافت

شود باززايي  مالحظه مي 10همانطور كه در شكل 

بطور كلي . بتدريج با افزايش واكشت ها كاهش يافت

تيماري كه موجب شود در بين واكشت ها ثبات سرعت 

پرآوري مثل درصد باززايي، طول و تعداد شاخه حفظ 

شود تيمار برتر جهت پرآوري ريزنمونه ها محسوب مي 

شود زيرا ريزنمونه ها توانايي رشد و باززايي را در طي 

سوري و همكاران، (مچنان حفظ مي نمايند 

ميلي گرم در  4ا در تيماردر اين آزمايش ريزنمونه ه

 ،، در مرحله استقرارIBAميلي گرم در ليتر 

رشدي نداشتند وليكن تيمار فوق اثر مطلوبي در رشد 

ريزنمونه ها داشت بطوريكه ريزنمونه ها ظرفيت پرآوري 

 3خود را بعد از 

مقايسه ميانگين بر همكنش واكشت و 

هورموني بر تعداد شاخه نشان داد كه تعداد شاخه ها در 

بين واكشت ها در تيمار

  

اثر تيمارهاي هورموني بر ميزان باززايي در  -4شكل 

از قاعده برگ نرگس در محيط كشت  مرحله پرآوري

c

cd

d

 

تجزيه  -4جدول 

منابع تغييرات

تيمار هورموني

 واكشت

تيمار هورموني

خطاي آزمايشي

 كل
  

  

معني دار در سطح =               **

  

طول شاخه ها بتدريج با افزايش واكشت ها كاهش 

شاخه ها در مرحله استقرار كوچك بودند . يافت

وليكن در واكشت ها اند) ميلي متر 20

24 ،22بترتيب با (يافت 

). 9شكل) (اول تا سوم

هورموني و واكشت، بيشترين ميزان باززايي 

ورمونيه مربوط به تيمارهاي

IBAميلي گرم در ليتر  

IBAميلي گرم در ليتر 

 3باززايي شاخه ها در 

آزمايش ثابت بود و كاهش نيافت

همانطور كه در شكل 

بتدريج با افزايش واكشت ها كاهش يافت

تيماري كه موجب شود در بين واكشت ها ثبات سرعت 

پرآوري مثل درصد باززايي، طول و تعداد شاخه حفظ 

شود تيمار برتر جهت پرآوري ريزنمونه ها محسوب مي 

شود زيرا ريزنمونه ها توانايي رشد و باززايي را در طي 

مچنان حفظ مي نمايند واكشت ه

1999 .(  

در اين آزمايش ريزنمونه ه

ميلي گرم در ليتر  BA  +1ليتر 



 ...بررسي ريزازديادي نرگس شيراز

  
شاخه در مرحله اثر تيمارهاي هورموني بر طول 

  MS    پرآوري از قاعده برگ نرگس در محيط كشت

  

  

  
  

مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله پرآوري با 

مرحله استقرار بر ميزان باززايي در كشت قاعده برگ 

  نرگس
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بررسي ريزازديادي نرگس شيراز: ايران پاك و همكاران

  
اثر تيمارهاي هورموني بر تعداد شاخه در مرحله 

  MSپرآوري از قاعده برگ نرگس در محيط كشت 

  

  

ميلي  2غلظت هاي مختلف  ي هورموني كه از

ميلي  IBA ،4ميلي گرم در ليتر 

 NAA، 2ميلي گرم در ليتر   25/0

، NAAميلي گرم در ليتر  25/0+ 

BA  +12/0  ميلي گرم در ليتر

در ميلي گرم  BA  +12/0ميلي گرم در ليتر 

استفاده شد تركيب موثري جهت افزايش 

 در تيمارهاي. تعداد شاخساره ها در اين گياه بود

تلف ـت هاي مخـه در واكشـاخـي فوق تعداد ش

نسبتا ثابت بود و از نظر آماري تفاوت معني داري در بين 

واكشت هاي مختلف وجود نداشت وليكن در بقيه 

. تيمارها با افزايش واكشت تعداد شاخه ها كاهش يافت

نيز  BAميلي گرم در ليتر  1همچنين با كاهش غلظت 

 افزايش سرعت). 11شكل(تعداد شاخساره كاهش يافت 

داد شاخه بيشتر در هر ريزنمونه در 

BA توسط ساير محققان نيز گزارش 

در مورد اثر ). 1387شفيعي و همكاران، 

ساره ـول شاخـاي هورموني بر ط

  تايج نشان داد كه طول شاخساره در تيمارهاي 

اثر تيمارهاي هورموني بر طول  -6شكل 

پرآوري از قاعده برگ نرگس در محيط كشت

مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله پرآوري با  -7شكل 

مرحله استقرار بر ميزان باززايي در كشت قاعده برگ 
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اثر تيمارهاي هورموني بر تعداد شاخه در مرحله  -5شكل 

پرآوري از قاعده برگ نرگس در محيط كشت 

ي هورموني كه ازتيمارها

ميلي گرم در ليتر  BA +1گرم در ليتر 

BA  +25گرم در ليتر 

+  BAميلي گرم در ليتر 

BAميلي گرم در ليتر  4

NAA  ميلي گرم در ليتر  2و

استفاده شد تركيب موثري جهت افزايش  NAA ليتر

تعداد شاخساره ها در اين گياه بود

ي فوق تعداد شـونـورمـه

نسبتا ثابت بود و از نظر آماري تفاوت معني داري در بين 

واكشت هاي مختلف وجود نداشت وليكن در بقيه 

تيمارها با افزايش واكشت تعداد شاخه ها كاهش يافت

همچنين با كاهش غلظت 

تعداد شاخساره كاهش يافت 

داد شاخه بيشتر در هر ريزنمونه در پرآوري با تشكيل تع

BAغلظت هاي باالي 

شفيعي و همكاران، (شده است 

اي هورموني بر طـواكشت ها و تيماره

تايج نشان داد كه طول شاخساره در تيمارهاي ا،ـه

  

c

c
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  92، زمستان 

نظر آماري تفاوت معني داري نداشت و شاخه ها در اين 

در تيمارها رشد مطلوبي را در مرحله پرآوري داشتند البته 

ميلي گرم در ليتر  BA  +1ميلي گرم در ليتر 

شاخساره ها در مرحله استقرار رشدي نداشتند 

وليكن در واكشت ها شاخساره ها به خوبي رشد كرده و 

در طي واكشت ها نيز توانايي رشد خود را حفظ كردند 

ولي در ساير تيمارهاي فوق بين واكشت ها با مرحله 

 4ني داري وجود نداشت و در هر استقرار تفاوت مع

مرحله كشت بيشترين طول شاخه وجود داشت بخصوص 

در واكشت اول طول شاخه ها نسبت به واكشت هاي 

در نهايت نتايج مرحله ). 12شكل. (

پرآوري ريزنمونه ها نشان داد كه بهترين تيمارهاي 

هورموني جهت پرآوري ريزنمونه هاي نرگس تيمارهاي 

ميلي گرم در ليتر  BA +1ميلي گرم در ليتر 

ميلي گرم در  BA  +25/0ميلي گرم در ليتر 

هر چند در تيمارهايي كه غلظت  مي باشند

ميلي گرم در ليتر بود در تركيب با غلظت هاي 

نيز نتايج مطلوبي به دست آمد  IBAيا 

كه نتايج مشابهي  BAوليكن غلظت هاي كمتر هورمون 

با غلظت هاي باالتر داشت، به دليل صرفه اقتصادي 

  نتيجه گيري

ريزازديادي در گياهان پيازدار روشي متداول جهت 

بر افزايش تكثير رويشي محسوب مي شود زيرا عالوه 

سرعت تكثير، گياهاني عاري از بيماري نيز توليد مي 

گردد اما با توجه به اينكه برگ اندام هوايي است و نسبت 

به سوخ آلودگي كمتري دارد و در كشت بافت 

ضدعفوني راحت تري دارد و با توجه به اينكه دركشت 

بافت به منظور ازدياد از هر سوخ چندين ريزنمونه برگي 

 ي آيد كه گياهان حاصل از اين ريزنمونه ها

شبيه به گياه مادري مي باشد لذا مطابق با نتايج حاصل از 

اين مقاله، ريزازديادي نرگس شيراز از طريق ريزنمونه 

  برگ مي تواند به عنوان روشي موثر قابل انجام باشد البته

، زمستان 4شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 

  
مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله پرآوري با 

 مرحله استقرار بر تعداد شاخه در كشت قاعده برگ

  نرگس

  
مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله  پرآوري با 

  مرحله استقرار بر طول شاخه دركشت قاعده برگ نرگس

ميلي گرم در  BA  +1ميلي گرم در ليتر 

ميلي گرم در  BA +1ميلي گرم در ليتر 

ميلي گرم   BA  +25/0ميلي گرم در ليتر 

ميلي  BA  +25/0ميلي گرم در ليتر 

 BA  +12/0ميلي گرم در ليتر  4و 

NAA   در واكشت هاي مختلف از

نظر آماري تفاوت معني داري نداشت و شاخه ها در اين 

تيمارها رشد مطلوبي را در مرحله پرآوري داشتند البته 

ميلي گرم در ليتر  4تيمار

IBA   شاخساره ها در مرحله استقرار رشدي نداشتند

وليكن در واكشت ها شاخساره ها به خوبي رشد كرده و 

در طي واكشت ها نيز توانايي رشد خود را حفظ كردند 

ولي در ساير تيمارهاي فوق بين واكشت ها با مرحله 

استقرار تفاوت مع

مرحله كشت بيشترين طول شاخه وجود داشت بخصوص 

در واكشت اول طول شاخه ها نسبت به واكشت هاي 

. (ديگر بلندتر بود

پرآوري ريزنمونه ها نشان داد كه بهترين تيمارهاي 

هورموني جهت پرآوري ريزنمونه هاي نرگس تيمارهاي 

ميلي گرم در ليتر  2ورمونيه

IBA  ميلي گرم در ليتر  2و

مي باشند  NAAليتر 

BA ،4  ميلي گرم در ليتر بود در تركيب با غلظت هاي

يا  NAAمختلف 

وليكن غلظت هاي كمتر هورمون 

با غلظت هاي باالتر داشت، به دليل صرفه اقتصادي 

  .توصيه مي شود

  

ريزازديادي در گياهان پيازدار روشي متداول جهت 

تكثير رويشي محسوب مي شود زيرا عالوه 
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به سوخ آلودگي كمتري دارد و در كشت بافت 
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مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله پرآوري با  -8شكل 

مرحله استقرار بر تعداد شاخه در كشت قاعده برگ

  

مقايسه اثر واكشت ها بين مرحله  پرآوري با  -9شكل 

مرحله استقرار بر طول شاخه دركشت قاعده برگ نرگس

  

ميلي گرم در ليتر  4 نهورموني

ميلي گرم در ليتر  IBA  ،2ليتر 

ميلي گرم در ليتر  IBA ،4ليتر 

ميلي گرم در ليتر  NAA، 2در ليتر 

و  NAAگرم در ليتر 

NAAميلي گرم در ليتر 
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 MSبر ميزان باززايي شاخساره از كشت قاعده برگ نرگس شيراز در محيط كشت  هاواكشت  ارهاي هورموني واثر متقابل تيم -10 شكل

24
  

ك و همكاران
ايران پا

 :
س 

ي نرگ
بررسي ريزازدياد

شيراز
...
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 MSبر تعداد شاخه از كشت قاعده برگ نرگس شيراز در محيط كشت 

  92، زمستان 4شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 

بر تعداد شاخه از كشت قاعده برگ نرگس شيراز در محيط كشت  هاواكشت  يمارهاي هورموني واثر متقابل ت -
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 MSاثر متقابل تيمارهاي هورموني و واكشت ها بر طول شاخه از كشت قاعده برگ نرگس شيراز در محيط كشت  -12شكل 
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  92، زمستان 4شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الف                                                                       ب                                                              

ميلي گرم در  IBA 2+  ميلي گرم در ليتر1 تيمار هورموني) گياهچه هاي حاصل شده از قاعده برگ نرگس الف -13شكل 

  BAميلي گرم در ليتر NAA  + 2 ميلي گرم در ليتر 25/0 ر هورمونيتيما) ب BAليتر 

  

  

تا كنون در ايران تحقيقي مبني بر تكثير درون شيشه اي 

در . اين گياه از طريق ريزنمونه برگي انجام نشده است

 اين تحقيق از برگ همراه با قسمتي از طبق جهت

ريزنمونه استفاده و آزمايش به منظور ريزازديادي و اندام 

با توجه به نتايج به دست آمده . زايي مستقيم انجام شد

ميلي گرم در  2بهترين تيمار هورموني در مرحله استقرار 

ميلي گرم در  IBA ،4ميلي گرم در ليتر  BA +1ليتر 

در محيط  NAAميلي گرم در ليتر   BA  +25/0ليتر 

را با ) عدد3(بود كه بيشترين تعداد شاخساره  MSكشت 

ميلي متر و ميزان باززايي صددرصد توليد  20طول 

) ميلي گرم در ليتر 4و BAP   )2غلظت باالي . كردند

تاثير زيادي بر ميزان باززايي، تعداد و طول شاخه داشت 

با غلظت هاي  NAAو  IBAو نوع هورمون اكسين  

بهترين تيمار هورموني . تندكمتر بيشترين باززايي را داش

ميلي  BA  +1ميلي گرم در ليتر  2در مرحله پرآوري 

 BA  +25/0ميلي گرم در ليتر  2و  IBAگرم در ليتر 

بودند كه بيشترين تعداد  NAAميلي گرم در ليتر 

  ميلي متر 24و  25را با طول به ترتيب ) عدد 3(شاخساره 

  .صددرصد توليد كردندزان باززايي و مي
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