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چکیده
ژربرا یکی از مهمترین گیاهان زینتی میباشد که بهصورت گل بریده و گیاه گلدانی مورد استفاده قرار میگیرد.
روشهای معمول تکثیر کارایی تامین تقاضای جهانی برای این گیاه زینتی را ندارد .لذا عمومیتررین سیسرتم بررای
ازدیاد تجاری ژربرا ،ریزافزایی میباشد .در این پژوهش ،اثر تیمارهای هورمونی مختلف و رقم بر تکثیر و ریشهزایری
ریزنمونه نوک شاخساره پانزده رقم ژربرا مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله تکثیرر از میریک کشرت  MSحراوی 1
میلیگرم در لیتر  BAو یا  KINدر ترکیب با  0/1میلیگرم در لیتر هورمون  IAAو یا مییک کشت فاقد هورمون3 ،
درصد ساکارز 8 ،گرم در لیتر آگار استفاده گردید و جهت ریشهزایی گیاهچههای تکثیر شده از مییک کشت ½ MS
حاوی  1میلیگرم در لیتر  2IP ،IAA ،IBAو یا مییک کشت  ½ MSفاقد هورمون 3 ،درصد ساکارز 8 ،گرم در لیتر
آگار استفاده شد .نتایج نشان داد که در مرحله تکثیر ،در کلیه ارقام مورد مطالعه ،مییک کشت حاوی هورمون بنزیرل
آدنین منجر به بیشترین پرآوری شاخساره گردید .همچنین نتایج نشان داد که ریشهزایی شاخسارههرای ژربررا تیرت
تأثیر رقم قرار گرفت و ترکیب هورمونی مناسب جهت ریشهزایی پانزده رقم ژربرا متفاوت بود .با این حال نکته قابل
توجه در مرحله ریشهزایی ،قابلیت سازگاری مناسب گیاهچههای تکثیر شده میباشد .در مییک کشت  ،½ MSتعداد
و طول ریشههای تولیدی در حد متوسک سایر تیمارها قرار داشت ولی با این حال گیاهچههای تولید شرده در ایرن
مییک کشت ،قابلیت سازگاری مطلوبی داشتند و عالوه بر این ،هزینه مازاد جهت مصرف هورمرونهرای ریشرهزایری
مصرف نگردید و هزینه تولید تجاری کاهش یافت .لذا کاربرد این مییک کشت جهت ریشهزایی ارقام مختلف ژربررا
توصیه میگردد .در نهایت سازگاری گیاهچههای تولید شده در بستر کشت حاوی کوکوپیت و پرلیت با موفقیت 59
درصد انجام شد.

کلید واژهها :بنزیل آدنین ،تکثیر ،ریشهزایی ،مییک کشت ،نوک شاخساره

مقدمه

و در صنعت گل به دلیل سازگاری با صنعت حمل و نقل،

ژربرا با نام علمی  ،Gerbera jamesoniiاز جمله

ماندگاری خوب و قیمرت مناسرج جایگراه ویرژهای دارد

گیاهان زینتی است که در حال حاضر بیشترین سطح زیرر

( )Kanwar and Kumar, 2008سطح زیر کشرت

کشت آن مربوط به غرب اروپرا مریباشرد ایرن گیراه بره

گیرراه ژربرررا در فلسررطین اش ر الی ،از  06هکتررار در سررال

صورت گل بریدنی و گلدانی مورد استفاده قرار میگیرد

1665به  55هکتار در سال  2440افزایش یافت و در سرال
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خرازی و همکاران :اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده

 31 ،2445میلیررون شرراخه گررل ژربرررا در ایررن کشررور تولیررد

پایههای گیاهی ابتدا برگها و سایر قسرمتهرای زادرد گیراه

گردید آمریکا نیز در سرال  ،2413حردود  66میلیرون شراخه

حذف شدند و سپس به مدت  34دقیقه در زیر آب جاری و

گل ژربرا تولید نمود سطح زیر کشرت ایرن گیراه زینتری در

چند قطره مایع شوینده رایر شستشرو داده شردند ترا گررد و

سال  ،2412در آلمان  10هکتار ،ژاپن  62هکتار و هلنرد 174

غبار و همچنین مواد زادد دیگر از سطح آن برطررف گرردد

هکتار بوده اسرت ( )Hubner, 2014روشهرای معمرول

در مرحله بعد نمونههای مورد نظر ابتدا به محلول حراوی 1/5

تکثیر (تقسیم بوتره و قلمرهزدن) کرارایی تريمین تقاضرای

درصد هیپوکلریت سدیم به مدت  5دقیقره و سرپس محلرول

جهانی برای این گیراه زینتری را نردارد از برذر نیرز بررای

حرراوی  4/1درصررد کلریررد جیرروه برره مرردت  5دقیقرره منتقررل

تکثیر این گیاه استفاده نمی شود ،زیرا عرووه برر طرو نی

گردیدند به منظور کاهش کشش سطحی و افرزایش سرطح

بودن دوره رشد ،باعث تولید جمعیتهرای هتروزیگروت

تماس گیاه و ماده گندزدا ،بسته به حجم محلول گندزدا  2ترا

بررا رنرر ،گررل ،انرردازه و فرررم متنررو مرریشررود و گیاهران

 3قطره توین  24به محلول ضردعفونی اضرافه شرد در پایران

به دست آمده مشابه گیاه مادری نیستند لذا عمرومیتررین

مدت ضدعفونی ،ریزنمونهها تحت شررایط اسرتریل در زیرر

سیسرتم بررای ازدیرراد تجراری ژربررا ریزافزایرری مریباشررد

هود مینار  3مرتبه در بازههرای زمرانی  14 ،5و  15دقیقره برا

(Gerado, 2002؛ )Kanwar and Kumar, 2008

آب مقطرر اسررتریل آبکشری شرردند پرس از آن نمونررههررا در

از ریزنمونهها (نوك شاخه ،جوانه گل ،برگ ،ساقه ،کاپیتول

داخل پتریدیش روی کاغذ صافی استریل قرار داده شردند

و ) و محیط کشتهرای مختلفری جهرت ریزافزایری ژربررا

قسررمتهررای جررانبی آسرریج دیررده بافررت ،جرردا گردیدنررد و

استفاده شده است اما در تکثیر تجاری بیشتر از دو ریزنمونره

ریزنمونههای نوك شاخساره به طرول  4/5ترا  4/7سرانتیمترر

نوك شاخه و کاپیتول نابالغ جهت تکثیر به روش شاخهزایی

تهیه شدند و به محیط کشت حاوی تنظریمکننردههرای رشرد

جانبی و ایجاد جوانه استفاده میشود و از خصوصریات مهرم

گیاهی منتقل گردیدند

این روش توانایی تکثیر تعداد زیاد گیاهچره برا خصوصریات

آزمایش اول :تکثیر ریزنمونههای نوک شاخساره

یکسران مریباشرد ( )Reynoird et al., 1993از سروی

به منظور بررسی اثر ترکیج هورمونی و رقم بر تکثیر

دیگر ،ارقام مختلف عکسالعملهای متفاوتی به براززایی در

درون شیشه ای ریزنمونه های نوك شاخساره پرانزده رقرم

شرایط درون شیشهای نشان میدهند بهطوریکه زم اسرت

ژربرا ،ریزنمونه هرای ارقرام مختلرف ژربررا (کره در ادامره

ترکیج هورمونی محیط کشت بررای هرر رقرم بهینره شرود و

اسامی آنها ذکر خواهد شد) در محیط کشت نیمهجامرد

بررای هرر رقررم دسرتورالعملی جداگانرره تهیره شررود لرذا ایررن

موراشی ،و اسکوگ ( )MSحاوی  1میلیگرم در لیترر

پژوهش با هدف بهینه سازی شررایط کشرت درون شیشرهای

 BAو یررا  KINدر ترکیررج بررا  4/1میلرریگرررم در لیتررر

برای تکثیر و ریشهزایی پانزده رقم ژربرا صورت گرفت

هورمون  IAAو یا محیط کشت فاقد هورمون 3 ،درصد

مواد و روشها

ساکارز 5 ،گرم در لیتر آگار pH=5/7 ،کشت گردیدند

انتخاب و ضدعفونی ریزنمونهها

محیط کشتها در ویال هایی (با حجم  144میلیلیترر) بره

ایررن پررژوهش در سررال  1365-1360در آزمایشررگاه

میزان  15میلی لیتر توزیع گردیده و به مدت  15دقیقره در

بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی واحرد خراسران

دمای  121درجه سانتیگراد و فشار  1/5اتمسفر اُتروکوو

رضرروی اجرررا گردیررد برره منظررور انتخرراب و ضرردعفونی

گردید پس از کشت ،نمونهها به شرایط نوری  19ساعت

ریزنمونه نوك شاخساره ،ابتدا گیاهان شراداب ،عراری از

روشنایی ( 2544-3444لروکس) در دمرای  25±1درجره

بیمرراری و در مرحلرره رشررد فعررال انتخرراب و جهررت تهیرره

سررانتیگررراد منتقررل شرردند پررس از گذشررت چهررار هفترره

ریزنمونه بره آزمایشرگاه منتقرل شردند بررای ضردعفونی

عکسالعمل ریزنمونرههرا (تعرداد و طرول شاخسرارههرای
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تکثیر شده ،تعداد و طول ریشره هرای تولیرد شرده) مرورد

درصد انجام گرفت تبدیل دادههای درصدی برا اسرتفاده

ارزیابی قرارگرفت ارقام مورد اسرتفاده در ایرن آزمرایش

از فرمول (( )ArcSin Sqrt )X/100صورت گرفت

به شرح زیر می باشند:
،Cacharelle :0 ،Mayfair :3 ،Barones :2 ،Aventura :1
،Panama :6 ،Goldy :5 ،Dalma :7 ،Sorbet :9 ،Real :5
،Blinddate :13 ،Bellavue :12 ،Dune :11 ،Lancaster :14
Sunway :15 ،Applause :10

آزمایش دوم :ریشهزایی شاخسارههرای حاصرل از
ریزنمونههای نوک شاخساره
بررررای سرررازگار نمرررودن گیاهچرررههرررای حاصرررل از
کشت بافت با شرایط برون شیشهای ،دارا بودن ریشههرای
مطلوب و با کیفیت امری ضروری است در این بخش از
پژوهش به بررسی اثر ترکیجهای مختلف محریط کشرت
بر ریشه زایی پانزده رقم مختلف ژربرا پرداخته شد بررای
انجام ایرن آزمرایش ،شاخسرارههرای حاصرل از آزمرایش
قبل ،در محیط های کشت نیمرهجامرد  ½ MSحراوی 1
میلیگرم در لیتر  2IP ،IAA ،IBAو یرا محریط کشرت
 ½ MSفاقد هورمون 3 ،درصد ساکارز 5 ،گرم در لیترر
آگار pH=5/7 ،کشت گردیدند پس از کشت ،ریزنمونرههرا
برره شرررایط نرروری  19سرراعت روشررنایی (2544-3444
لوکس) در دمای  25±1درجه سانتی گراد منتقرل شردند
پس از  34روز پارامترهایی نظیر تعداد و طول ریشرههرای
تولید شده ،تعداد ریشههای ثانویره ،تعرداد بررگ و طرول

نتایج و بیث
آزمایش اول :تکثیر ریزنمونههرای نروک شاخسراره
پانزده رقم ژربرا
نتای تجزیه واریانس حاصرل از ایرن آزمرایش نشران
داد که اثر ساده رقم و تیمار هورمونی و همچنرین اثررات
متقابل آنها در سطح احتمال  1درصرد برر تمرامی صرفات
مورد ارزیابی معنریدار برود (جردول  )1در ارزیرابی اثرر
تیمار هورمونی محیط کشت و رقرم برر تعرداد شاخسراره
پرآوری شده ،برین ارقرام مرورد بررسری در ترکیرجهرای
هورمونی مختلف تفاوت معنی دار بود بیشترین پررآوری
شاخسررراره در ارقرررام ’ ‘Lancasterو ’‘Blinddate
بهترتیج با میانگین  7/97و  7/54در محیط کشت حراوی
 1میلرریگرررم در لیتررر هورمررون  BAو  4/1میلرریگرررم در
لیترهورمون  IAAمشاهده گردید کمترین تعرداد تولیرد
شاخساره در ارقرام ’ ‘Dune’ ،‘Goldyو ’‘Applause
در محیط کشت  MSفاقد هورمرون ،برا میرانگین  1عردد
گیاهچه مشاهده گردید بهطورکلی در کلیه ارقام ،تعرداد
شاخساره تولید شده در محیط کشت حاوی بنزیل آدنرین
نسبت به سایر محیط کشتها بیشتر بود (جدول )2
در رابطه با طول شاخساره تولید شرده ،عکرسالعمرل

شاخساره مورد ارزیابی قررار گرفتنرد در نهایرت گیاهران

ارقررام در ترکیبررات مختلررف محرریط کشررت متفرراوت

ریشه دار شده به گلدان های حاوی پرلیت :کوکوپیت بره

بررود بررهطرروریکرره بیشررترین طررول شاخسرراره در رقررم

نسبت  1:2منتقرل شردند و مراحرل سرازگاری در شررایط

’ ‘Sunwayو پرررس از آن رقرررم ’ ‘Blinddateو در

محیطی  19 ،23 ± 2ساعت روشنایی و  5ساعت تراریکی

محرریط کشررت  MSفاقررد هورمررون مشرراهده گردیررد

با میزان موفقیت  65درصد صورت گرفت و سرپس گیاهران

از سرروی دیگررر کمترررین ارتفررا گیاهچرره تولیررد شررده

سازگار شده به شرایط گلخانه انتقال یافتند
تجزیه و تیلیلهای آماری
آزمایشهای اول و دوم بهصورت فاکتوریل در قالج

در رقرررم ’ ‘Blinddateو در محررریط کشرررت حررراوی
 1میلیگرم در لیتر  BAو  4/1میلیگرم در لیتر هورمرون
 IAAمشاهده شرد در اکثرر ارقرام ،گیاهچرههرای تولیرد

طرررح کرراموا تصررادفی بررهترتیررج بررا  9و  5تکرررار بررود

شررده در محرریط کشررت فاقررد هورمررون بیشررترین ارتفررا

آمادهسازی داده ها در برنامره  Excelو تجزیره و تحلیرل

را داشررته و گیاهچررههررای تکثیررر شررده در محرریط کشررت

دادهها با استفاده از نرمافرزار  JMP8انجرام شرد مقایسره

حرراوی هورمررون سرریتوکنین ،ارتفررا کمتررری داشررتند

میررانگین تیمارهررا بررا آزمررون ترروکی در سررطح احتمررال 5

(جدول )3
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‘Sunway’  رقم:‘ و تصویر سمت چپLancaster’  رقم: تصویر سمت راست، اثر رقم بر گیاهچههای تکثیر شده ژربرا-1 شکل
Figure 1. Effect of cultivar on proliferated plantlet of gerbera, Right image: 'Lancaster' cultivar
and left image: 'Sunway' Cultivar
) تجزیه واریانس اثر تیمار هورمونی و رقم بر میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی (مرحله باززایی-1 جدول
Table 1. Analysis of variance the effect of hormonal treatment and cultivar on mean square of
evaluated traits (regeneration phase)
تعداد ریشه

ارتفاع گیاهچه

تعداد گیاهچه

درجه آزادی

Root number

Plantlet height

No. of plantlet

df

منبع تغییرات
S.O.V

رقم

2.44**

6.34**

9.77**

14

66.90**

48.36**

463.73**

2

1.90**

3.72**

5.38**

28

0.32

0.25

0.69

225

Cultivar
تیمار هورمونی
Hormonal treatment
رقم × تیمار هورمونی
Cultivar × hormonal treatment
خطا
Error
 درصد میباشد1 ** نشانگر معنیداری در سطح احتمال

** Indicate significance at 1%.

 اثر تیمار هورمونی مییک کشت و رقم بر پرآوری شاخساره ژربرا-2 جدول
Table 2. Effect of medium hormonal treatment and cultivar on shoot proliferation of Gerbera

MS

1.33no
1.25no
1.50mno
2.00l-o
1.50mno
1.33no
1.67l-o
1.00o
1.33no
1.17no
1.00o
1.33no
1.50mno
1.00o
1.17no

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
MS + 1 mg/l KIN + 0.1 mg/l IAA
MS + 1 mg/l BA + 0.1 mg/l IAA

2.00l-o
5.33c-g
3.33h-m
2.75i-o
4.33f-j
3.00i-n
2.25k-o
4.17f-k
5.50c-f
6.00a-f
4.17f-k
2.83i-o
5.00d-h
2.50j-o
3.50g-l

4.67e-i
5.50c-f
4.60e-i
5.33c-g
5.75a-f
6.67a-d
5.60b-f
5.50c-f
7.00abc
7.67a
6.67a-d
2.50j-o
7.50ab
6.50a-e
6.67a-d

رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

 درصد اختوف معنیداری ندارند5 میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).
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 در2/53 در همین تیمار هورمونی محیط کشرت برا میرانگین

پانزده رقم مختلف ژربرا عکس العمل متفاوتی نسبت بره

 وجرود هورمرون،رتبه دوم قررار گرفتنرد در تمرامی رقرمهرا

تیمار هورمونی محیط کشت از لحاظ تعداد ریشههای تولیرد

بنزیل آدنین در ترکیج محیط کشت از ریشهزایی گیاهچهها

شده از خود نشان دادند بیشترین تعداد ریشههای تولید شرده

 در برخری،جلوگیری نمود و در محیط کشت حاوی کینتین

‘Barones’  فاقرد هورمرون و رقرمMS در محیط کشرت

)0 از ارقام ریشهزایی به میزان ناچیزی مشاهده گردید (جدول

‘Blinddate’ ‘ وReal’ ) مشاهده شد و رقرمهرای3/44(

) اثر ترکیب هورمونی و رقم بر طول شاخساره پرآوری شده (میلیمتر-3 جدول
Table 3. Effect of hormonal composition and cultivar on proliferated shoot length (mm)

MS
ijk

3.00
3.13ijk
4.50d-g
2.50jk
4.83b-f
4.33e-h
3.80f-i
4.50d-g
5.75abc
5.50a-d
5.17a-e
4.67c-f
5.83ab
4.83b-f
6.17a

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
MS + 1 mg/l KIN + 0.1 mg/l IAA
MS + 1 mg/l BA + 0.1 mg/l IAA
ij

3.17
2.92ijk
5.17a-e
3.25hij
4.92b-f
5.50a-d
3.50g-j
4.33e-h
4.75b-f
3.42g-j
4.33e-h
3.83f-i
2.83ijk
2.50jk
4.67c-f

ijk

3.03
2.52jk
2.98ijk
3.17ij
3.35g-j
3.93f-i
3.20hij
3.88f-i
2.50jk
3.00ijk
3.25hij
3.50g-j
2.00k
3.08ijk
3.20hij

رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

 درصد اختوف معنیداری ندارند5 میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).

 اثر تیمار هورمونی مییک کشت و رقم بر تعداد ریشه تولید شده-4 جدول
Table 4. Effect of medium hormonal composition and cultivar on number of produced root

MS

1.83a-d
3.00a
0.50efg
0.00g
2.83a
0.17fg
0.83c-g
0.67d-g
2.00abc
2.33ab
1.33b-f
1.33b-f
2.83a
1.50b-e
2.17ab

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
MS + 1 mg/l KIN + 0.1 mg/l IAA
MS + 1 mg/l BA + 0.1 mg/l IAA

0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.50efg
0.00g
0.67d-g
0.00g
0.83c-g

0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g
0.00g

رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

 درصد اختوف معنیداری ندارند5 میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).
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آزمایش دوم :ریشهزایی گیاهچههای حاصرل از

’ ‘Cacharelleو ’ ‘Blinddateمشاهده شرد و کمتررین

ریزنمونههای نوک شاخساره

میررزان ایررن صررفت ( )2/44در رقررم ’ ‘Dalmaو در محرریط

بر اساس نتای بهدست آمده اثرر متقابرل رقرم و ترکیرج

کشت  ½ MSحاوی  1میلیگرم در لیتر  2ipمشاهده شرد

هورمونی محیط کشت بر تعداد ریشه تولیرد شرده در پرانزده

در محریط کشرت  ½ MSفاقرد هورمرون ،کمتررین تعرداد

رقم ژربرا در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول )5

ریشه ( )2/94در رقم ’ ‘Aventuraدیده شد نتای منردر

بررسی مقایسه میانگین دادههای آزمرایش نشران داد کره

در جدول ( )9نشان میدهد که در اکثر ارقام ،بیشترین تعداد

بیشترین تعرداد ریشره تولیرد شرده ( )5/44در محریط کشرت

ریشرره تولیررد شررده در محرریط کشررت  ½ MSحرراوی 1

 ½ MSحرراوی  1میلرریگرررم در لیتررر  IBAو در ارقررام

میلیگرم در لیتر  IBAحاصل شده است

جدول  -9تجزیه واریانس اثر تیمار هورمونی و رقم بر میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی (مرحله ریشهزایی)
Table 5. Analysis of variance the effect of hormonal treatment and cultivar on mean square of evaluated
)traits (rooting phase
منبع تغییرات

درجه آزادی

تعداد ریشه اصلی

طول ریشه اصلی

تعداد ریشه ثانویه

S.O.V

df

No. of main root

Root length

No. of secondary root

رقم
Cultivar
تیمار هورمونی
Hormonal Treatment
رقم × تیمار هورمونی
Cultivar × hormonal treatment
خطا
Error

14

**10.53

**28.97

**43.34

3

**140.90

**4.33

**15.59

42

**2.73

**6.06

**8.19

240

0.99

0.42

0.74

** نشانگر معنیداری در سطح احتمال  1درصد میباشد

** Indicate significance at 1%.

جدول  -6اثر تیمار هورمونی مییک کشت و رقم بر تعداد ریشه تولید شده (مرحله ریشهزایی)
Table 6. Effect of medium hormonal composition and cultivar on number of produced root (rooting
)phase
رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
½ MS

½ MS + 1 mg/l IBA

½ MS + 1 mg/l IAA

2.60kl
4.00f-l
5.00b-k
3.80g-l
5.20b-k
4.30f-l
3.00i-l
5.00b-k
3.50h-l
4.00f-l
3.50h-l
3.00i-l
4.60d-l
4.20f-l
4.00f-l

6.20a-g
7.40abc
7.20a-d
8.00a
7.00a-e
7.00a-e
5.00b-k
7.00a-e
7.00a-e
5.00b-k
5.20b-k
7.00a-e
8.00a
4.80c-k
7.60ab

3.20i-l
5.00b-k
5.00b-k
6.50a-f
5.20b-k
4.50e-l
3.00i-l
6.50a-f
6.00a-h
5.00b-k
4.80c-k
4.30f-l
5.60a-i
5.00b-k
5.40a-j

½ MS + 1 mg/l 2IP

3.40h-l
3.40h-l
2.80jkl
3.80g-l
3.00i-l
4.00f-l
2.00l
5.00b-k
6.00a-h
3.50h-l
3.20i-l
3.40h-l
3.80g-l
3.00i-l
2.80jkl

میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  5درصد اختوف معنیداری ندارند
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).
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ارقام مختلف ژربررا عکرسالعمرل متفراوتی را از لحراظ

تعداد ریشه ثانویه تولید شده ،بین رقمهرای مختلرف تفراوت

طول ریشه تولید شده ،نسربت بره ترکیرج هورمرونی محریط

معنیدار بود در رقم ’ ‘Blinddateدر محریط کشرت ½

کشت از خود نشان دادند طویلترین ریشههای تولیرد شرده

 MSحاوی  1میلیگرم در لیتر  IBAو  1میلیگررم در لیترر

در رقم  Realو در محیط کشت  ½ MSحاوی  1میلیگررم

 IAAبیشررترین تعررداد ریشرره ثانویرره بررا میررانگین  14/4عرردد

در لیتر  12/44( IBAسانتیمتر) و  1میلیگرم در لیترر IAA

مشرراهده شررد همچنررین در محرریط کشررت  ½ MSفاقررد

( 5/44سررانتیمتررر) حاصررل شررد از سرروی دیگررر ،در محرریط

هورمون ،رقم ’ ‘Baronesبا تولید  6/44عدد ریشره ثانویره

کشت  ½ MSحاوی  1میلریگررم در لیترر  IBAدر ارقرام

در رتبه دوم قرار گرفت کمترین تعداد ریشه ثانویره در رقرم

’ ‘Dalmaو ’ ‘Bellavueبهترتیج با میرانگینهرای 2/44

’ ‘Applauseو در محیطهای کشت حراوی  1میلریگررم

و  2/24سانتیمتر ،کوتاهترین ریشهها حاصل شد (جدول )7

در لیترررر  )4/0( IBAو  1میلررریگررررم در لیترررر )1/94( 2ip

در ارزیابی اثر ترکیج هورمونی محیط کشت و رقرم برر

حاصل شد (جدول )5

جدول  -7اثر ترکیب هورمونی مییک کشت و رقم بر طول ریشه
Table 7. Effect of medium hormonal composition and cultivar on root length
رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
½ MS

½ MS + 1 mg/l IBA

½ MS + 1 mg/l IAA

½ MS + 1 mg/l 2IP

5.40c-g
5.10d-h
4.50e-k
5.50c-g
6.50bcd
4.30e-l
4.00f-l
4.50e-k
4.00f-l
4.00f-l
4.50e-k
3.50h-n
5.40c-g
4.50e-k
4.00f-l

4.40e-l
4.70e-j
4.80d-i
4.50e-k
12.00a
4.00f-l
2.00n
4.50e-k
7.00bc
4.00f-l
4.00f-l
2.20mn
3.80g-m
2.75lmn
4.00f-l

5.60c-f
5.00d-h
4.80d-i
6.50bcd
8.00b
4.10f-l
5.00d-h
6.00cde
7.00bc
4.00f-l
4.20f-l
2.80k-n
4.50e-k
3.20i-n
4.00f-l

4.70e-j
5.40c-g
4.20f-l
3.80g-m
5.20d-h
4.10f-l
3.00j-n
4.50e-k
7.00bc
3.00j-n
4.20f-l
4.50e-k
5.50c-g
4.00f-l
3.00j-n

میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  5درصد اختوف معنیداری ندارند
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).

شکل  -2اثر ترکیب هورمونی مییک کشت بر ریشه تولید شده در مرحله ریشهزایی ژربرا ،به ترتیب از سمت راست به چپ:
مییک کشت  ½ MSفاقد هورمون ½ MS ،حاوی  1میلیگرم در لیتر  IAA ،IBAو 2IP
Figure 2. Effect of medium hormonal composition on rooting of gerbera, in order from right to
left: ½ MS hormone-free medium, ½ MS medium containing 1 mg/l IBA, IAA or 2IP
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جدول  -8اثر ترکیب هورمونی مییک کشت و رقم بر تعداد ریشه ثانویه تولید شده
Table 8. Effect of medium hormonal composition and cultivar on number of secondary root
رقم
Cultivar

Aventura
Barones
Mayfair
Cacharelle
Real
Sorbet
Dalma
Goldy
Panama
Lancaster
Dune
Bellavue
Blinddate
Applause
Sunway

ترکیب هورمونی مییک کشت
Medium Hormonal Composition
½ MS

½ MS + 1 mg/l IBA

½ MS + 1 mg/l IAA

½ MS + 1 mg/l 2IP

6.40d-h
9.00ab
6.60c-g
4.80e-l
3.80i-o
4.50g-n
4.50g-n
4.00i-n
5.00d-k
5.50d-j
5.00d-k
3.40j-o
7.20bcd
4.00i-n
6.00d-i

2.40nop
2.50m-p
2.90k-o
4.70f-m
5.60d-j
4.50g-n
4.00i-n
5.50d-j
6.50d-g
5.50d-j
4.00i-n
3.00k-o
10.00a
0.40p
6.00d-i

7.00b-e
6.80b-f
5.00d-k
5.50d-j
4.80e-l
4.50g-n
5.00d-k
5.50d-j
6.50d-g
5.50d-j
3.00k-o
3.00k-o
10.00a
2.60l-p
6.00d-i

4.20h-n
8.80abc
4.10i-n
4.00i-n
3.80i-o
4.50g-n
4.50g-n
4.00i-n
6.50d-g
5.00d-k
3.00k-o
3.40j-o
6.00d-i
1.60op
6.00d-i

میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  5درصد اختوف معنیداری ندارند
Means with the same letter are not significantly different based on Tukey test (p<0.05).

کشت درونشیشهای در گیاهان مختلف از جملره گیاهران

نتای پژوهش حاضرر نشران داد کره افرزودن  BAبره

زینتی کاربردهای مختلفری دارد در موفقیرت ایرن تکنیرک،

محیط کشت موجرج افرزایش پررآوری شاخسرارههرا در

فاکتورهررای متعررددی از جملرره نررو مررواد گیرراهی ،رقررم،

مقایسه با محریط فاقرد هورمرون گردیرد در محریط فاقرد

ترکیبات محیط کشت پایه ،غلظرت و نرو تنظریمکننردههرای

هورمون سیتوکنین ،باززایی برهخروبی صرورت نگرفتره و

رشرد مرؤثر مریباشرند ()Van Eck and Kitto, 1992

این نشاندهنرده نقرش مشرخی سریتوکنینهرا در قابلیرت

در کشت بافت گیاهی ،نقرش سریتوکنینهرا در تحریرک

تحریک ،تکثیر و تقسیم سرلولی در بافرتهرای ریزنمونره

نمو جوانه جانبی از طریق کاهش غالیبت انتهایی بسیار برا

مرورد کشرت و در نتیجره تشرکیل انردام (انردامزایری) در

اهمیت است سیتوکنین ها باعث تورم بافتهرا ،تحریرک

بافت های تیمار شده می باشد در این آزمرایش غلظرت 1

نمو جوانههای نابجا و تحریک تقسریم سرلولی مریشروند

میلیگرم در لیترر  BAموجرج پررآوری قابرل قبرولی در

( )Tyagi and Kothari, 2004از میان آنهراBA ،

ریزنمونه های گیاه ژربرا گردید برا ایرن حرال برا بررسری

فعالترین و ارزانترین بوده ،و بیشترین کاربرد را دارد به

تحقیقات انجام شده مشخی گردید کره بررای پررآوری

خصوص در کارهرای ریزازدیرادی تجراری کره هزینره و

مناسررج ،برخرری از محققررین غلظررتهررای بررا تری از

سادگی کار مورد توجره اسرت ()Bagheri et al., 2004

سریتوکنینهرا را برررای افرزایش تعررداد شاخسراره پیشررنهاد

در رابطه با گیاه ژربرا نیرز انروا مختلفری از سریتوکنینهرا بره

داده اند ولی در پرآوری ژربرا کاربرد سیتوکنین بیشتر از

منظور باززایی شاخساره مورد استفاده قرار گرفتره اسرت امرا

سطوح بحرانی از تشکیل شاخساره سالم جلوگیری مریکنرد

بهترین نتیجه به بنزیل آدنین مربوط میگردد ساختار پایدارترر

()Debasis and Subodh, 2008

ریبوزید و نوکلئوتید در  BAنسربت بره سرایر سریتوکنینهرا

عووه بر این ،اثرات هم افزایری کراربرد سریتوکنین و

یکی از د دل پاسرخ عملکرردی مناسرجترر آن مریباشرد

اکسررین در پرررآوری و رشررد شاخسررارههررا در گیاهرران

(Fatima and Anis, 2012؛ )Fatima et al., 2015

متعررددی گررزارش شررده اسررت تعامررل بررین اکسررین و
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سیتوکنین نقش تنظیمکنندگی مشخصری در رشرد و نمرو

دادنررد و  NAAبررا غلظررت  4/41میلرری گرررم در لیتررر را

گیاه همچون غالبیرت انتهرایی ،تشرکیل و حفری مریسرتم

جررایگزین  IAAنمودنررد )1974( Murashige et al.

دارد نتای پژوهشهرا نشران مریدهرد کره سریتوکنینهرا

نیررز نتررای مشررابهی را گررزارش نمودنررد Pierik et al.

سرطوح اکسرین و از سروی دیگررر اکسرینهرا نیرز سررطوح

( )1979گزارش نمودند کره جهرت تکثیرر ژربررا ریزنمونره

سیتوکنینها را تنظیم مریکننرد ()Fatima et al., 2015

نرروك شاخسرراره نسرربت برره ریزنمونرره کرراپیتول انتخرراب

کاربرد غلظتهای پایین اکسین همراه با غلظرتهرای برا ی

مناسجتری می باشد  )1974( Murashige et al.مزایرا

سیتوکنین جهت القاء براززایی و پررآوری شاخسراره توصریه

و معایج هر دو روش را بیان نمودند و گرزارش کردنرد کره

میگردد همانطور که بیان گردید ،غلظتهای با تر از حد

سرعت تکثیر ریزنمونه نوك شاخسراره نسربت بره ریزنمونره

مطلوب سیتوکنین باعث کاهش طول شاخساره باززایی شده

کاپیتول بیشتر می باشد ولی جهت القراء و اسرتقرار بره تعرداد

میگردند بنابراین یکی از اثرات مطلوب افرزودن اکسرین برا

زیادی ریزنمونه نیاز میباشد برا توجره بره ایرنکره ریزنمونره

غلظت پایین به محیط کشت ،تعدیل نمودن اثرات نرامطلوب

نوك شاخساره در حالت مریستمی قرار دارد و نیراز بره القراء

غلظتهای با ی سیتوکنین بر ارتفا شاخسرارههرای جرانبی

شاخهزایی ندارد ،در نتیجه سرعت تکثیر ایرن نرو ریزنمونره

میباشد ( )Fatima and Anis, 2012تولید جوانههرای

نسبت به سایر ریزنمونهها بیشتر میباشد

جررانبی در حرررور سرریتوکنین نشرران دهنررده فررادق آمرردن

از دیگر فاکتورهای مرؤثر برر رشرد و نمرو در کشرت

سیتوکنین بر غالبیت انتهایی است کره منجرر بره از برین رفرتن

درون شیشه ای ،تيثیر مواد گیاهی برهویرژه رقرم مریباشرد

رکود در جوانههای جانبی میگرردد و تشرکیل شاخسراره را

( )Alizadeh and Hosseini, 2013ارقام مختلف

در گیاه افزایش میدهد ()Fatima et al., 2015

با داشرتن سرطوح مختلرف هورمرونهرای داخلری اکسرین و

از ریزنمونههای مختلفی جهت تکثیر ژربرا استفاده شرده

سیتوکنین ،پاسخهای متفاوتی نسبت به شرایط محیط کشرت

اسررت ( )Cardoso and da Silva, 2013در بررین

نشان میدهند و عکسالعمل ریزنمونههای مختلرف بسرته بره

ریزنمونههای مختلف ،استفاده از ریزنمونه نروك شاخسراره،

نرو  ،مقردار و روابرط هورمرونی داخرل انردام مرورد کشرت

سریعترین و قابل اعتمادترین روش جهرت برهدسرت آوردن

متفاوت میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت پاسخ گیاهران

گیاهان یکسان بردون ایجراد تنرو سروماکلونال مریباشرد از

مختلررف ،ارقررام مختلررف گیاهرران و نررو ریزنمونرره برره دلیررل

سوی دیگرر روش کشرت نروك شاخسراره نسربت بره سرایر

برخررورداری از س راختار ژنتیکرری متفرراوت و خرراص گیرراه و

روشها جهت تکثیر ژربرا مشکلترر مریباشرد برا ایرن حرال

اثرات شرایط مختلف محیطی در بیان و تظاهر عمل ژنهرای

محققرران متعررددی از روش کشررت نرروك شاخسرراره جهررت

خاص ،متفاوت میباشد و مجموعه برایند عوامرل تيثیرگرذار

تکثیر ژربرا اسرتفاده نمرودهانرد و نترای برهنسربت مطلروبی را

ذکر شده باعث عکسالعمل خاص گیاه جهت رشرد و نمرو

گرزارش کردنرد  )1985( Huang and Chuاز محریط

بهینه میشرود و نسربت بهینره تنظریمکننردههرای رشرد بررای

کشت  ½ MSحاوی  2درصرد سراکارز بره همرراه  5میلری

باززایی شاخساره بستگی زیادی بره رقرم دارد و برا توجره بره

گرررم در لیتررر  4/1 ،BAمیلرری گرررم در لیتررر  IAAجهررت

واکررنش ویررژه هررر جررنس ،گونرره و رقررم خرراص برره عوامررل

کشت نوك شاخساره ژربررا اسرتفاده نمودنرد ایرن درحرالی

مختلف محیط کشت ،زم است شررایط بررای همران گیراه

است کره  )2013( Cardoso and da Silvaاز محریط

بهینرررره شررررود (Khanna and Raina, 1998؛

کشررت  MSحرراوی  3درصررد سرراکارز اسررتفاده نمودنررد و

Pattnaik and Chand, 1996؛ Sharzad and

غلظت  BAمورد استفاده را تا  4/5میلی گرم در لیتر کاهش

Siddiqui, 2000؛ Singh and Sehgal, 1999؛
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 )Zarei et al., 2013نتای پرژوهش حاضرر نشران داد

نیز ریشهزایری در محریط کشرت  MSبردون هورمرون را

که رقم و ترکیج هورمونی محیط کشت تيثیر معنیداری

گزارش کردند نتای پرژوهش حاضرر نیرز نشران داد کره

بر میزان پررآوری ریزنمونرههرای نروك شاخسراره ژربررا

بهترین عکسالعمل گیاهچهها از نظر ریشهزایی در محیط

داشت در کلیه ارقرام ،ترکیرج هورمرونی محریط کشرت

کشررتهررای  ½ MSفاقررد هورمررون و محرریط کشررت

حاوی بنزیل آدنین منجر به تولید بیشترین تعداد شاخساره

 ½ MSحاوی  1میلیگرم در لیترر هورمرون  IBAو یرا

گردید با این حال در ریزنمونههای تولید شده در محریط

 IAAمشرراهده گردیررد کرره بررا نتررای سررایر پژوهشررگران

کشت حاوی  BAهیچ گونه عودرم ریشرهزایری مشراهده

مطابق میباشد

نشد با توجه به اینکه در مرحله پرآوری حرداکثر میرزان

نتیجهگیری

تولید گیاهچه از اهمیت ویژهای برخوردار است ،بنابراین

نتای پرژوهش حاضرر نشران داد کره رقرم و ترکیرج

کاربرد محیط کشت حاوی  BAدر ایرن مرحلره توصریه

هورمونی محیط کشت تيثیر معنی داری بر میزان پرآوری

میگردد و در مرحله بعد ،جهت ریشهزایی گیاهچرههرای

ریزنمونه های نوك شاخساره ژربرا داشت در کلیه ارقام،

تکثیر شده ،کاربرد محیط کشت های مناسج ریشرهزایری

ترکیج هورمونی محیط کشت حاوی بنزیل آدنین منجرر

پیشنهاد میگردد

به تولیرد بیشرترین تعرداد شاخسراره گردیرد همچنرین در

در طی مراحل ریزازدیادی ،ریشهزایی شاخسارههرای

پژوهش حاضر ،ریشهزایی گیاهچه های ژربرا تحت تريثیر

تولید شده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عردم

رقررم قرررار گرفررت و ترکیررج هورمررونی مناسررج جهررت

ریشه زایی مناسج ،سازگاری گیاهچه های تولیرد شرده را

ریشه زایی پانزده رقم ژربرا متفاوت بود با این حرال نکتره

به شدت تحت تيثیر قرار میدهد از آنجادیکه برخی از

قابل توجه در مرحله ریشهزایی ،قابلیت سازگاری مناسج

ارقررام ریشررهزایرری مطلرروبی را از خررود نشرران نمرریدهنررد،

گیاهچههای تکثیر شده میباشد در محریط کشرت ½ MS

بنابراین تشکیل ریشه های نابجرا در شررایط کشرت بافرت

تعداد و طرول ریشرههرای تولیردی در حرد متوسرط سرایر

یکی از موضوعات اساسی طی مراحل ریزازدیادی میباشرد

تیمارها قرار دارد ولی با این وجرود ،گیاهچرههرای تولیرد

ریشهزایی بهعنوان یک مرحله مجزا در نظر گرفته میشود

شررده در ایررن محرریط کشررت قابلیررت سررازگاری مطلرروبی

که در این مرحله اکسرینهرا نقرش اساسری را ایفرا مریکننرد

داشررتند و عررووه بررر ایررن ،هزینرره مررازاد جهررت مصرررف

(Soczek and Hempel )Fatima and Anis, 2012

هورمون های ریشه زایی مصررف نگردیرد و هزینره تولیرد

( )1986در مرحله ریشهزایی اثر سرطوح مختلرف IAA

تجاری کاهش یافت در مجمو نتای این آزمایش نشان

و  NAAرا مورد بررسی قررار دادنرد و گرزارش کردنرد

داد که گیاه ژربرا دارای پتانسیل ریشهزایی برا یی بروده،

که  IAAاز نظر تعداد و طول ریشه ،ریشرههرای بیشرتر و

بهطوری که در محیط کشت بردون هورمرون اکسرین نیرز

بلندتری نسبت بره  NAAتولیرد مریکنرد برا ایرن حرال،

بهراحتی ریشره تولیرد مرینمایرد احتمرا ا گیراه ژربررا برا

گرچه هورمونها تيثیرات متفاوتی بر روی ریشهزایی دارا

برخورداری از اکسین درونی با براحتری قرادر بره تولیرد

می باشند ولی در بسیاری از موارد شاخههای باززایی شده

ریشه در محیط کشرت م رذی مریباشرد بنرابراین جهرت

در محیط کشت پایه  ½ MSبدون هورمون ،ریشهزایری

تکثیررر تجرراری ،برره منظررور کرراهش هزینررههررای تولیرردی،

مطلوبی را از خود نشان دادند ()Olivera et al., 2000

کاربرد محریط کشرت  ½ MSجهرت ریشرهزایری ارقرام

 )2010( Ghayur Karimiyani et al.بررای ریشرهدار

ژربررا توصریه مرریگرردد همچنرین برره منظرور سررازگاری

کردن شاخههای گیاهچههای ژربرا از محیط کشت MS

گیاهچررههررای تولیررد شررده ،کرراربرد بسررتر کشررت حرراوی

بدون هورمون اسرتفاده کردنرد )2000( Olivera et al.

کوکوپیت و پرلیت پیشنهاد میگردد
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Abstract
Background and Objectives
Gerbera is one of the most important ornamental plants that is used as cut flower and potted
plant. The common method of propagation does not have performance for supplying the global
demand of this ornamental plant. So the most common method for commercial propagation of
gerbera is micropropagation.

Materials and Methods
This research was conducted during 2015-2016 in Laboratory of Ornamental Plants Biotechnology of
Jahad Daneshghahi. In this study, the effect of different hormonal treatments and cultivars on
micropropagation and rooting of gerbera shoot tip explant was evaluated. Shoot tip explants were first
washed with running tap water for 30 min. Then their surface was sterilized by dipping in 1.5%
sodium hypochlorite solution for 5 min and rinsed with sterile distilled water, followed by immersing
in 0.1 % mercuric chloride solution for 5 min. After sterilization with mercuric chloride solution,
capitulum was washed with sterile distilled water. Subsequently washing was done with sterile
distilled water three times. Sterilization with sodium hypochlorite solution and mercuric chloride and
final rinse with sterile distilled water were done under laminar air flow hood. In the proliferation
phase, MS medium containing 1 mg/l BA or KIN in combination with 0.1 mg/l IAA or hormone-free
medium, 3% sucrose, 8 g/l agar was used. For rooting of propagated plantlets, ½ MS medium
containing 1 mg/l IBA, IAA, 2IP or ½ MS hormone-free medium, 3% sucrose, 8 g/l agar was used.
After 4 weeks different parameters such as number of plantlet, height of plantlet, number of main
root, root length, number of secondary root were measured. Cultivars used in this experiment are as
follows: 1: ‘Aventura’, 2: ‘Barones’, 3: ‘Mayfair’, 4: ‘Cacharelle’, 5: ‘Real’, 6: ‘Sorbet’, 7: ‘Dalma’, 8:
‘Goldy’, 9: ‘Panama’, 10: ‘Lancaster’, 11: ‘Dune’, 12: ‘Bellavue’, 13: ‘Blinddate’, 14: ‘Applause’, 15:
‘Sunway’.

Results
The results showed that in all studied cultivars, the medium containing BA leads to producing the
highest number of plantlet. So using the medium containing BA in propagation phase is
recommended for obtaining the highest number of plantlet. Also the results showed that the rooting of
gerbera plantlets was affected by cultivar and suitable hormonal composition for rooting of each
cultivar was different. However, the appropriate acclimation of produced plantlets is very important.

Discussion
Although the length and number of roots in ½ MS medium were at the average of other treatments,
propagated plantlets from this medium had a suitable acclimation capacity. Moreover, additional cost
for utilization of rooting hormones was reduced and therefore commercial production cost decreased.
Thus, application of this medium for rooting of different gerbera cultivars is recommended. Finally,
acclimation of rooted plantlet was done in cocopeat and perlite medium, with 95% success.
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