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Abstract
Background and Objectives
Crocus flower, which belongs to Iridaceae family, is one of the most important ornamental
bulbous plants. The propagation of Crocus vernus L. by corm is not commercially affordable due
to transmission of fungal and bacterial diseases as well as the long dormancy period which takes
4 to 5 months. Thus, in vitro culture of Crocus vernus is a suitable solution for commercial
reproduction. Plant tissue culture technique would be a better alternative for improving quality
and production.

Materials and Methods
In order to micropropagate ornamental saffron, the effect of different culture media on direct
organogenesis experiment was conducted in factorial arrangement in a completely randomized
design with 3 replications in the tissue culture lab of the Department of Horticulture at
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan from 2015 to 2016. The
explants used in this experiment were latheral and terminal buds which were evaluated in 10
hormons treatments and control in the Murashige and Skoog medium (MS). To eliminate surface
contamination, the explants were first immersed under water for 30 minutes after placing the
corms. Next, they were placed in high temperature Benlate fungicide solution (55° C) for 30
minutes. Then, they were put in 70% ethanol (ethyl alcohol) for 30 seconds and 15% Sodium
hypochlorite solution for 6 minutes. The explants were finally washed three times with sterile
distilled water under the air flow bench. The effects of plant growth regulators including BAP
(0.5, 1.0, 2.0 mg/l), TDZ (0.5, 0.75, 1.0 mg/l), Kin (0.5, 1.0, 2.0 mg/l) and 0.1mg/l IBA in direct
regeneration were investigated.

Results
The results showed that the kind of plant growth regulators (PGR) and the explant type are very
important in regeneration of Crocus vernus so that we can not secure any shoots without PGR. In
direct organogenesis experiment, the maximum number of multiple shoots (15.84) was obtained
from apical bud explant in MS medium supplemented with 5/0 mg/l TDZ along with 5/0 mg/l
BAP, 5/0 mg/l KIN and 1/0 mg/l IBA, after 10 weeks, that had a significant difference with other
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treatments at 1% Duncan test. We observed 2.o mg/l BAP along with 1/0 mg/l IBA had the
greatest effect on the number of corms.

Discussion
The results showed the shoot regeneration is controlled by the ratio of cytokinin with auxin. It
should be mentioned that cytokinin plays a role in the synthesis of RNA, stimulation of the
production of protein, and the activity of some enzymes. The results also indicated that the use of
cytokinin along with auxin has a beneficial effect on shoot regeneration.

Keywords: Crocus vernus, Direct organogenesis, MS medium, Shoot regeneration
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تاریخ پذیرش4397/40/22 :

تاریخ دریافت4397/02/29 :

چکیده
زعفران زینتی از تیره زنبقیان ( )Iridaceaeیکی از مهمترین گیاهان پیازی زینتی است .تکثیر این گیاه بهوسیله
پداژه به دلیل انتقال انواع بیماریهای قارچی و باکتریائی و نیز دوره خفتگی طوالنی  4تا  5ماهه ،از نظر تجاری
مقرون بهصرفه نمیباشد .بنابراین تکثیر زعفران زینتی از طریق کشت درون شیشهای راهکار مناسبی برای تکثیر
تجاری آن است .به منظور ریزازدیادی زعفران زینتی ،اثر محیطهای کشت مختلف در آزمایش اندامزایی مستقیم
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در  3تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،در سال  4354-55انجام شد .ریزنمونههای مورد استفاده در این آزمایش
جوانههای انتهایی و جانبی بودند که در  41تیمار هورمونی و کنترل در محیط کشت  MSمورد آزمایش قرار
گرفتند .برای گندزدایی سطحی ریزنمونهها پس از قرارگیری در زیر آب جاری بهمدت  31دقیقه از تیمار قارچکش
بنلیت محلول در آب گرم به مدت  31دقیقه˛ اتانول  01درصد به مدت  31ثانیه و سه بار آبکشی در آب مقطر استریل
و هیپوکلرید سدیم  45درصد به مدت  6دقیقه و سه بار آبکشی استفاده شد .تیمارهای هورمونی مورد استفاده شامل
 4 ،1/5( BAPو  2میلیگرم در لیتر) 1/105 ˛1/5( TDZ ،و  4میلیگرم در لیتر) و  4 ،1/5( Kinو  2میلیگرم در لیتر)
همراه با  1/4میلیگرم در لیتر  IBAبودند .نتایج نشان داد بیشترین طول شاخساره و تعداد آن حاصل از ریزنمونه
جوانه انتهائی و محیط کشت  MSهمراه با  1/5میلیگرم در لیتر  1/5،،TDZمیلیگرم در لیتر  1/5 ،BAPمیلیگرم در
لیتر  Kinو  1/4میلیگرم در لیتر  IBAتولید گردید که با سایر تیمارها در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن
اختالف معنیدار داشت .همچنین نتایج نشان داد محیط کشت  MSهمراه با  2میلی گرم در لیتر  BAPهمراه با 1/4
میلیگرم در لیتر  IBAبیشترین اثر را روی تعداد پداژک های تولیدشده زعفران زینتی داشت.
کلیدواژهها :باززایی مستقیم ،جوانه انتهائی ،محیط کشت  ،MSنوع ریزنمونه

مقدمه

زیرسطح خاک رار مایگیارد ( .)Mathew, 1982روش

زعفران زینتی باا ناام علمای  Crocus vernus L.از

مرسوم و متداول تکثیر زعفران بهوسیله پداژهها مایباشاد

تیااره زنبایااان اساات .زیسااتگاه ایاان گیاااه آساایا ،اروپااا و

( .)Gholizade et al., 2017درحالیکاه میانان پاایین تولیاد

آفریاای شمالی میباشاد .زعفاران گیااهی پایاا ،علفای و

پداژه سبب کاهش تعداد گ در سال بعد میشود .این گیااه

دارای گا آذیاان کاما اساات .سااا ه آن بساایار کوتاااه و

از گونههای زینتی کم دوام میباشد ولی به دلی تنوع رنا
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گ به یکی از گ های زینتی باا ارزش تبادی شاده اسات و

نابجا و یا دیگر ارگانها بهطور مساتایم از ریننموناههاای

استفاده فراوانی در باغباانی دارد (.)Sivanesan et al., 2012

گیاهی یک روش مناسب برای تولید گیاهاان همساان در

تغییرات فصلی دما یکی از مهمترین عوام محیطی است که

ماایسه با تولید گیاه از طریاق کاالوم مایباشاد .بار ایان

گلدهی گیاهاان پیاازی از جملاه زعفاران را تنظایم مایکناد

اسام که اندام زایای مساتایم مای تواناد از بافات گیااهی

( .)Halevy, 1990بااا شااروع ساارما در فص ا پااایین ،رشااد

عاری از تشکی کالوم به دست آید .میتوان با اساتفاده

رویشی و گلدهی گیاه زعفران آغاز میشود و با خاتمه سرما

از ریننمونههای گیاهی ،گیاهان با سااختار ژنتیکای گیااه

و شروع گرما در فص بهار پایان مییابد .پداژکهای باهجاا

مادری را به تعداد بسیار زیاد تولید نمود ( Gantait et al.,

مانده در زمین ،در فص تابستان ظاهراً دوره خواب را سارری

 .)2014تنظیمکننده های رشد گیاهی مهامتارین نااش را

میکند .تماین گ ها پس از مرحله خواب و در ماههای آخار

در مراحا ملتلااز رینازدیااادی گیاهااان ایفااا ماایکننااد

Naseri and Ebrahimi Garavi,

( .)Gantait and Vahedi, 2015در بیشتر مطالعات انجاام

 .)2002به جن گوناه زراعای زعفاران کاه تریرلوویاد و عاایم

شده در مورد اندامزایی مستایم زعفران ،هورمونهاای ماورد

است ،سایر گونههای جنس  Crocusادرت تولیاد باذر را

استفاده ترکیبی از تنظیمکنندههای رشد گیاهی مانند ،2,4-D

دارند .تکثیر با بذر تنها برای حصاول ر امهاای جدیاد از

 TDZ ،Kin ،BAP ،IBA ،NAA ،IAAو  Zeatinبودنااد.

گونههایی است که پداژه کمی تولید میکنند ( Mathew,

محاایک کشاات اسااتفادهشااده معمااو ً دارای سااایتوکینین و

 .)1982هر ساله یک پداژه جدیاد در ناوک پاداژه ساال

اکسین به همراه هم مایباشاند ( .)Plessner et al., 1990در

گذشته و تعدادی پداژک از جوانههای کناری باه وجاود

منااابع ،ساایتوکینین مااورد اسااتفاده باارای آزمااایش باااززاوی

می آید .اندازه پداژه دختری وابسته به تعاداد جواناههاای

مسااتایم ،اغلااب  BAPبااوده اساات ،امااا  TDZتنهااا منبااع

پداژه مادری است که به پداژه دختری تبدی شده اسات

سایتوکیننی میباشد که توانایی کافی را برای الااء شاخسااره

( .)Negbi et al., 1989کمبود پداژه عااری از بیمااری و

از پداژه زعفران دارا بوده است ( Sharifi and Ebrahimzadeh,

یا پداژه سالم ممکن است رشد بوته و عملکارد را تحات

 Sivanesan et al. )2014( .)2010گاانارش دادنااد کااه

تأثیر رار دهد (.)Plessner et al., 1990

طعات  0/5تا  4سانتیمتری از پاداژه گیااه Crocus vernus

تابساتان اتفاام مایافتاد (

کشت بافت گیاهی روشی است برای تولید انبوه ،انتااال

را در محیک کشت ( Schenk and Hildebrandt )1972به

ژن ،تولید متابولیت هاای ثانویاه ،تولیاد گیاهاان عااری از

همراه  2 ،4 ،0/5و  4میلیگرم از هورماونهاای  BA ،2-ipو

عوام بیماریزا و حفظ برخی از گونههای در حال اناارا

 KINبااه تنهااایی و یااا بااه همااراه  0/5یااا  4میلاای گاارم NAA

(.)Sivanesan et al., 2012; Kharrazi et al., 2018

کشت دادند .بیشترین تعاداد شاخسااره پاس از گذشات 45

گنارش های زیاادی از کشات بافات گوناههاای Crocus

روز بهدست آمد .تولید شاخساره در محیک کشات عااری از

وجااود دارد ( .)Demeter et al., 2010همچنااین تولیااد

هورماون بااا شکساات مواجااه شاد و شاخسااارههااا در محاایک

زعفران از طریق پداژکهای آن به روش ریان ازدیاادی نیان

کشت حاوی سایتوکینن پاس از گذشات  30روز از کشات

گانارش شاده اسات ( Devi et al., 2011; Sharma et al.,

تولید شدند.

 .)2008تنها دو گنارش از کشت بافت زعفران زینتی وجاود
دارد (.)Chub et al.,1994; Sivanesan et al., 2014

در میان سایتوکینین های ماورد اساتفاده  BAبیشاترین
تااأثیر را باار تولیااد شاخساااره داشاات و بیشااترین تعااداد

هدف از این تحایق بررسی اثر تنظیمکنندههای رشاد

شاخساره تولیدشده ( 44/8شاخسااره) از  2میلایگارم در

گیاااهی باار تولیااد شاخساااره و هاامچنااین افاانایش تعااداد

لیتر  BAبه همراه  0/5میلیگارم در لیتار  NAAباهدسات

پداژک زعفران زینتای مایباشاد .ظهاور شاخسااره هاای

آمد 2 Sivanesan et al. )2011( .بیشاترین میانان تولیاد
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شاخساره را از کشات ریننموناههاای گیااه Crocus vernus

ثانیه و هیروکلرید سدیم (حاوی  5/25درصد کلار فعاال) 45

در محیک کشت  MSهمراه باا  2میلایگارم در لیتار  BAو 4

درصد به مدت  2د یاه وسرس سه باار شستشاو باا آبماطار

میلیگرم در لیتر جیبارلین ( )GA3گانارش دادناد .بیشاترین

استری در داخ کابین ایر فلوبان ،،گنادزدایای ریننموناههاا

تعداد پداژک تولیدشده از محیک کشت  MSنیم ادرت باه

انجام گرفت و به محیک کشت پایه  MSبه همراه غلظتهای

همراه  4میلیگرم در لیتار جیبارلین گانارش گردیاده اسات.

هورمونی ملتلز سیتوکنین و اکساین باا  5/8 pHو آگاار 2

بیشترین درصد شاخهزایی ( 94/2درصد) و تعاداد شاخسااره

درصد در لیتر انتاال یافات .در ایان آزماایش از هورماونهاای

( )4/3مربوط به محیک کشت  MSبه هماراه  2میلایگارم در

 TDZ ،Kinو  BAPدر غلظاااتهاااای  4 ،0/75 ،0/5و 2

لیتاار  BAPو  0/5میلاایگاارم در لیتاار  NAAبااود .در ایاان

میلیگرم در لیتر و در ترکیب باا غلظات  0/4هورماون IBA

آزمایش به منظور تولیاد پاداژه عااری از بیمااری و افانایش

استفاده شد .درنهایات جهات بررسای بااززایی شاخسااره3 ،

سطح تولید پداژک با استفاده از روش اندامزایی مساتایم در

تکاارار باارای هاار تیمااار مااورد آزمااایش اارار گرفاات و

شرایک کشت درون شیشهای و با استفاده از تنظیمکنندههاای

شاخصهای طول شاخساره ،اثر برهمکنش ناوع ریننموناه و

رشد گیاهی در غلظتها و ترکیبهای متفاوت انجام شد.

محیکهای کشت باززاوی بر درصد بااززاوی ،اثار بارهمکنش
نوع ریننمونهها و محیکهای کشات ملتلاز انادامزاوای بار

مواد و روشها
گ های زعفران زینتی در فص بهار پس از مشااهده و

تعداد شاخساره ،اثار بارهمکنش ناوع ریننموناههاا و محایک

تأیید ،در زیستگاه بومی خاود وا اع در کاوههاای زاگارم

کشت اندام زاوای بار طاول شاخسااره و اثار بارهمکنش ناوع

استان کرمانشاه شهرستان اسالم آبادغرب عالمات گاذاری

ریننمونهها و محیک کشت اندامزاوی بر تعداد پاداژک ماورد

و پس از خانان ،بلاش هاوایی در اواخار مارداد مااه ساال

بررسی رار گرفت.

 4394از زمین خارجشده و پس از جمعآوری به آزمایشاگاه

تجزیه و تحلیل آماری
تجنیه و تحلی آماری با استفاده از نرمافانار  SASو

طبیعی خوزستان منتا شدند .پس از جادا کاردن پوشاش

ماایسه میانگین داده ها با آزمون چند دامناهای دانکان در

فیبری از ساطح پاداژههاا ،آنهاا را باه مادت  2سااعت در

سطح احتمال پنج درصد انجام شد و همچنین از نرمافانار

محلول  2میلی گرم در لیتر اار کاش بنلیات ارار داده و

اکس جهت رسم نمودارها استفاده گردید.

کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و مناابع

پس از خشک شدن در فضای آزمایشگاه ،تمام پداژههاا را
جداگانااه در داخا دسااتمال کاغااذی پیچیااده و در داخا

نتایج و بحث
اثر برهمکنش ریننمونههای جوانههای جاانبی و انتهاایی

کارتن ماوایی در سردخانه آزمایشگاه کشت بافت با دمای

و محیکهای کشت باززاوی بر درصد بااززاوی نشاان داد کاه

 +4 ± 4درجه سلسیوم و رطوبت نسبی  %80تا زمان انجام

بیشترین درصد باززاوی در محیک کشات  MSهماراه باا 0/5

آزمایش ،نگهداری شدند.

میلیگرم در لیتار  0/5 ،TDZمیلایگارم در لیتار 0/5 ،،BAP

ریننمونههای مورد استفاده در این آزماایش جواناههاای

میلاایگاارم در لیتاار  Kinو  0/4میلاایگاارم در لیتاار  IBAو

انتهایی و جانبی بوده که در  40تیمار هورمونی و تیمار شاهد

ریننمونه جوانه انتهاوی مشاهده شاد کاه باا ساایر تیمارهاا در

( )MSمااورد

سااطح احتمااال یااک درصااد اخااتالف معناایداری داشاات.

بررسی رار گرفت .برای از بین بردن آلاودگی ساطحی ریان

کمترین درصد باززاوی پس از شااهد در محایک کشات MS

نمونهها پس از رار دادن پداژهها به مدت  30د یاه زیار آب

همراه با  0/5میلیگرم در لیتر  BAPو  0/4میلیگارم در لیتار

جاری و پس از آن با تهیه محلول ار کش بنلیت در دمای

iIBAو محیک کشت  MSهماراه باا  0/5میلایگارم در لیتار

با ( 55درجه سانتیگراد) بار روی دساتگاه هاات پلیات باه

 Kinو  0/4میلیگرم در لیتر  IBAو ریننموناه جواناه جاانبی

مدت  30د یاه و سرس الک اتیلیک  70درصد به مادت 30

مشاهده شد (شک .)4

در محاایک کشاات پایااه موراشاای

-اسااکو

434

پروین و همکاران :باززایی درون شیشهای گیاه زعفران زینتی ...

جوانه انتهائی ()Terminal bud

جوانه جانبی ()Lateral bud

درصد باززایی
Percentage of
regeneration

تیمارها
Treatment
شکل  -4اثر برهمکنش نوع ریزنمونهها و محیط کشت باززائی بر درصد باززائی حاصل از ریزنمونه پداژههای زعفران زینتی
Figure 1. Effect of interaction on the type of explant and type of regeneration media on percentage of
shoots in direct organogenesis from explant of Crocus vernus L.

اثر برهمکنش نوع ریننمونه و محایک کشات انادامزاوای

طول شاخساره افانایش یافات .بیشاترین طاول شاخسااره در

بر تعداد شاخساره تولیدشده از پداژههای زعفران زینتی نشان

ریننمونه جواناه انتهااوی و محایک کشات  MSهماراه باا 0/5

داد که بیشترین تعداد شاخسااره حاصا از ریننموناه جواناه

میلیگرم در لیتر  0/5 + TDZمیلیگارم در لیتار 0/5 + BAP

انتهاوی و محیک کشت  MSهمراه باا  0/5میلایگارم در لیتار

میلیگرم در لیتر  Kinو  0/4میلیگرم در لیتار  IBAو محایک

 0/5 + TDZمیلیگرم در لیتر  0/5 + BAPمیلیگارم در لیتار

کشاات  MSهمااراه بااا  2میلاایگاارم در لیتاار  BAPو 0/4

 Kinو  0/4میلیگارم در لیتار  IBAکاه باا ساایر تیمارهاا در

میلیگرم در لیتار  IBAکاه باا ساایر تیمارهاا در ساطح یاک

سطح یک درصد آزمون دانکن اخاتالف معنایدار داشاتند.

درصد آزماون دانکان اخاتالف معنایدار داشاتند .کمتارین

کمترین تعداد شاخساره در محیک کشت  MSهماراه باا 0/5

تعداد شاخسااره از ریننموناه جواناه جاانبی و محایک کشات

میلیگرم در لیتر  Kinو  0/4میلیگرم در لیتار  IBAو محایک

 MSهمراه با  2میلایگارم در لیتار  Kinو  0/4میلایگارم در

کشت  MSهمراه با  2میلیگرم در لیتر  Kinو  0/4میلیگارم

لیتاار  IBAبااه دساات آمااد (شااک  .)3اثاار باارهمکنش نااوع

در لیتاار  IBAمشاااهده شااد (شااک  .)2اثاار باارهمکنش نااوع

ریننمونه و محیک کشت اندامزاوی بر شاخص تعداد پاداژک

ریننمونااه و محاایک کشاات اناادامزاواای باار شاااخص طااول

حاص از ریننمونههای پداژک زعفران زینتی نشاان داد کاه

شاخساره در آزمایش باززاوی ریننموناههاای پاداژه زعفاران

با افنایش غلظت هورمون  Kinتعداد پداژک کاهش یافات.

زینتی نشان داد که در ابتدا با افنایش غلظت هورمون  Kinتاا

بااا افاانایش غلظاات هورمااون  TDZو  BAPتعااداد پااداژک

 4میلیگرم در لیتر طول شاخساره افنایش یافت ،اماا پاس از

حاص ا افاانایش یافاات ،بیشااترین تعااداد پااداژک از محاایک

آن با افنایش غلظت این هورمون کاهش طاول شاخسااره را

کشت  MSهمراه با  2میلایگارم  BAPو  0/4میلایگارم در

در پی داشت .با افنایش غلظات هورماونهاای  Kinو TDZ

لیتر  IBAو ریننمونه جوانه انتهاوی بهدست آماد کاه باا ساایر
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تیمارها در سطح احتمال  4درصاد آزماون دانکان اخاتالف

ریننمونههای طعاات پاداژه زعفاران وجاود سایتوکینین (باه

معنیداری داشت .کمترین تعداد پاداژک پاس از شااهد در

خصوأ زاتین) و اکسین (بهویاژه  )2,4-Dو افانایش تعاداد

محیک کشت  MSهمراه باا  2میلایگارم در لیتار  Kinو 0/4

شاخساااره و پااداژک تولیاادی در شاارایک درون شیشااهای

میلیگرم در لیتر  IBAو ریننمونه جوانه جانبی مشااهده شاد

ضروری مایباشاد .آنهاا گانارش کردناد کاه پایش تیماار

(شااک  Takayama and Misawa )1982( .)4گاانارش

کردن با اتیلن و اتفن باا وجاود جلاوگیری از توساعه بار ،

دادند که اندامزاوای مساتایم از فلاسهاای ساوس سوسان در

سبب تحریک تولیاد پاداژه مایشاود ،کاه ایان پایش تیماار

محیک کشت  MSهمراه با  40میلیگرم در لیتار  BAPو 0/4

کردن سابب افانایش تولیاد پاداژه و جواناهزنای مایگاردد.

یا  4میلیگرم در لیتر  NAAبهتارین نتیجاه را درپای داشات.

( Simona et al. )2013در پژوهشی برای باززاوی مساتایم از

( Rodrigues et al. )1996گنارش دادناد کاه باا اساتفاده از

طعات پداژک زعفران ،گنارش کردند کاه بهتارین محایک

محیک کشت  MSهمراه با  4میلایگارم در لیتار  BAPو 0/5

کشت برای تشکی شاخسااره محایک کشات  MSهماراه باا

میلیگرم در لیتر  NAAبیشترین تعداد و درصد بااززاوی را از

4میلیگرم در لیتر  2,4-Dو  4میلایگارم در لیتار  BAPباود.

گیاه پیااز باهدسات آوردناد Santos et al. )2002( .تشاکی

نتایج پاژوهش حاضار باا نتاایج ( Memon et al. )2010کاه

پیازچه از فلاس نارگس ،در محایک کشات پایاه  MSهماراه

ناااش کینتااین را در تشااکی پااداژک ماادثر دانسااتند تطااابق

باااا  IBAو  BAPیاااا  NAAو  BAPرا گااانارش کردناااد.

داشت .در پژوهشی دیگر ( Nishiuchi )1980تأثیر هورماون

سیتوکینینها بر توسعه و تشکی پیاز تأثیر دارند .در پژوهشای

 Kinرا باار پیازچااهزاواای فلااسهااای لااه ( )Tulipaگاانارش

پیازهااای ناارگس ( )Narcissus Pseudonarcissus L.را

کردند .مشابه نتایج حاضر در گنارش (Vahedi et al. )2014

جهت رشاد در شارایک سارد و مرطاوب ارار دادناد .آنهاا

اساااتفاه از چناااد سااایتوکینین ( BAP ،Kin ،TDZو )2,4-D

مشاهده کردند که سطح سیتوکینین در پیازها با رفته اسات.

هماااراه هااام و نیااان غلظااات کااام یاااک اکساااین ()NAA

وجااود اکسااین و ساایتوکنین باارای ایجاااد پااداژک امااری

سبب افانایش تولیاد شاخسااره گردیاد .بار اساام گانارش

ضروری میباشد ( Milyaeva et al., 1995; Plessner et al.,

( Raja et al. )2007استفاده از هورمون  BAPسبب تولیاد و

 .)1990ساایتوکینینهااا در ساانتن  ،RNAتحریااک ساااخت

افنایش پداژک شد که این نتاایج باا نتاایج پاژوهش حاضار

پروتئین و فعالیت برخی آننیمها ناش کمکی ایفا مایکنناد.

همسو میباشد .سیتوکینینها به عنوان مهمترین فااکتور مادثر

تاسیم سلولی بهوسیله عم توأم اکسین و سایتوکینین تنظایم

در باززایی شاخساره به اثبات رسیدهاناد و اثارات چشامگیار

میشود که هر کدام تأثیر خاصای بار چرخاه سالولی دارناد.

آنها شاید به خاطر تغییرات حاص در بافاتهاای الااا شاده

اکسین در تولید  DNAو تکثیر آن ناش مهمی ایفا می کناد،

باشد ( .)Abd Elaleem et al., 2009بررسیها نشان میدهد

در حااالیکااه سااایتوکینینهااا ارتااااءدهنااده آنهااا هسااتند

حذف اکسین از محیک کشت پیش نیاز خاموش شادن چناد

(Sivanesan et al. )2011( .)George et al., 2008

ژن و یا سنتن محصو ت جدید ژنی میباشاد کاه بارای نماو

گاانارش کردنااد کااه بیشااترین تعااداد پااداژک و شاخساااره

رویان زم اسات ( .)Shinoyama et al., 2004باهطاورکلی

باااززاویشااده بااهطااور مسااتایم از ریننمونااه جوانااه انته ااوی و

کنتاارل فرایناادهای تماینیااابی بسااتگی بااه حضااور اکسااین

طعات پداژه زعفران زینتی و از محیک کشت  MSهماراه باا

و سیتوکینین داشته و توازن بین آنهاا تولیاد انادام هاوایی و

 0/5میلیگرم در لیتر  TDZو  0/4میلیگرم در لیتر  NAAباه

ریشااههااا را از کااالوم ساابب ماایشااود .گرچااه میاانان

دست آمد ،که با نتایج آزماایش حاضار در خصاوأ تاأثیر

تنظیمکنندههای رشد خارجی بهشادت باه ژنوتیا و ماادار

هورمااون  TDZباارای افاانایش تولیااد پااداژک مشااابه بااود.

هورمااون داخلاای گیاااه بسااتگی دارد (

( Plessner et al. )1990گنارش کردناد کاه بارای بااززاوی

.)Smith, 1990

Bhaskaran and
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)Lateral bud( جوانه جانبی

تعداد شاخساره
Number of shoot

)Terminal bud( جوانه انتهائی
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تیمارها
Treatment
 حاصل از ریزنمونه پداژههای، اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و محیط کشت باززائی بر تعداد شاخساره باززائیشده-2 شکل
زعفران زینتی
Figure 2. Effect of interaction on the type of explant and type of regeneration media on number of
shoot regeneration in direct organogenesis from corms of Crocus vernus L.

)Lateral bud( جوانه جانبی

)طول شاخساره (سانتیمتر
Length of shoots
(centimeter)

)Terminal bud( جوانه انتهائی

تیمارها
Treatment
 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و محیط کشت باززائی بر طول شاخساره حاصل از آزمایش باززائی مستقیم از-3 شکل
ریزنمونههای پداژه زعفران زینتی
Figure 3. Effect of interaction on the type of explant and type of regeneration media on length of
shoots in direct organogenesis from explant of Crocus vernus L.
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)Lateral bud( جوانه جانبی

تعداد پداژک
Number of corms

)Terminal bud( جوانه انتهائی

تیمارها
Treatment
 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و محیط کشت باززائی بر تعداد پداژک حاصل از آزمایش باززائی مستقیم از-4 شکل
ریزنمونههای پداژه زعفران زینتی
Figure 4. Effect of interaction on the type of explant and type of regeneration media on number of
corms in direct organogenesis from explant of Crocus vernus L.

 مراحل مختلف رشد و تولید پداژک و شاخساره-5 شکل
 تکمیل مراحل تمایز یابی- شروع مرحله تمایزیابی ج- تقسیم سلولی ریزنمونه جوانه انتهایی حاصل از پداژه زعفران زیینتی ب-الف
 تشکیل پداژکهای حاصل از باززایی غیر مستقیم-د

Figure 5. Different stages of growth and production of corm and shoots
a- Cell division of the explant of the apical buds from the corm of Crocus vernus
b- Starting the differentiation steps c- Completion of differentiation steps
d- Formation of corms from direct regeneration
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نتیجهگیری

با سرام فراوان از اعضای محترم گروه علوم باغباانی

بیشترین باززاوی مستایم بارای شااخسهاای تعاداد و

و آزمایشااگاه بیوتکنولااوژی وکشاات بافاات گااروه علااوم

0/5 ،TDZ  میلایگارم در لیتار0/5 طول شاخسااره تیماار

باغبانی دانشگاهکشاورزی و مناابع طبیعای خوزساتان کاه

0/4  وKin  میلیگرم در لیتار0/5 ،BAP میلیگرم در لیتر

.سلتی راه را بر ما هموار نمودند

 و بهترین تیمار برای شاخص تعدادIBA میلیگرم در لیتر
IBA  میلیگرم در لیتار0/4  وBAP  میلیگرم2 ، پداژک

تضاد منافع
منافع توسک نویسندگان بیان نشاده

 گونه تعار،هی

.است و کلیه نویسندگان دارای توافق منافع هستند

 در همه آزمایش هاای انجاام شاده بهتارین ریننموناه.بود
باارای نتیجااهگیااری و بااازدهی مناسااب در اناادامزایاای و

سهم نویسندگان

پااداژکزایاای ریننمونااههااای جوانااه انتهااایی بودنااد کااه

ترتیب نا ام افاراد ذکار شاده در ایان ماالاه باه عناوان

می توان علت آن را وجود اکسین و مریستم انتهاایی و در

 مورد تأیید تمام نویسندگان است و محمدحسین،نویسنده

نتیجه افنایش تاسیم سلولی نسابت باه ساایر ریننموناههاا

.دانشور نویسنده مسئول این مااله هستند

.دانست
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