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چکیده
Allium(موسیرکارآمدايشیشهدرونتکثیرپژوهشایندر stipitatum،(باززایی،منظوربه.شدبررسیپیازطبقطریقاز

NAAولیتر)درگرممیلی2و1(صفر،BAگیاهیرشدهايکنندهتنظیمباهمراهMSکشتمحیطدرپیازطبقهايریزنمونه

حاويMS½وMSکشتمحیطدرزاییریشهبراي شدهییباززايهاپیازچهسپسشدند.کشتلیتر)درگرممیلی1و5/0(صفر،
شرایطدرموفقیتباشدهدارریشهيهاگیاهچهگرفتند.قرارفعالزغالوBA،NAA،IAAيهاهورمونمختلفيهاغلظت
BAلیتربرگرممیلی2حاويMSکشتمحیطدر)66/12(پیازچهتعدادبیشترینکه دادنشاننتایج.شدندسازگارايشیشهبرون

محیطدرهاپیازچه)مترسانتی55/2(ریشهطولو)77/1(تعدادبیشترینهمچنینآمد.دستبNAAلیتردرگرممیلی1همراهبه
بستردرشدهکشتگیاهان%100وشدمشاهدهفعالزغالیترلبرگرم1همراهبهIAAلیتردرگرممیلی1حاويMS½کشت

تکثیردستورالعملتهیهآن،انقراضوگیاهاینفراوانکاربردهايبهباتوجهماندند.زنده1:2:1نسبتباماسپیتوپرلیتکوپیت،کو
.رسدمینظربهضروريموسیرسریع

Allium(موسیرکلیدي:هايواژه stipitatum( ،فعال.زغال،زاییریشه،باززایی

مقدمه
Allium(ایرانبومیموسیر stipitatum(آخرینطبق

استگرفتهقرارAmaryllidaceaeخانوادهدرهابنديرده
)Friesen & Sapir, گونهدوتفاوتیابیریشه.)2014

A. stipitatumوA. hirtifolium Boiss.،ساقهدرتفاوت
گونهدرکهباشد،میآنالتینمعنیوتخمدانو

A. stipitatum)stipitatum(بودهمیانیتیغهدارايتخمدان
درنباشد.یاباشددتوانمیکركدارايبرگپهنکو

.Aگونهدرکهصورتی hirtifolium Boiss.)hirtifolium(
فشردهپیازدارايموسیر.باشدمیپرزوکركدارايهابرگ

اغلبوسبزرنگبهبلندوباریکساقهباشکلکروي
آنپراکندگی.باشدمیمترسانتی70-120طولبهارغوانی
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رسیهايخاكدرواستشدهگزارشایرانفالتدر
سایهزیردروهاجلگهدامنهها،کوهستانها،کوهپایه
Fritsch(رویدمیهادرختچهودرختان & Abbasi,

ویژه بهغربمناطقدربیشترایراندرموسیر.)2013
دررویهبیبرداشتدلیلبهگونهاین.شودمیکشتکردستان

شدهمحسوبانقراضحالدرگونهحاضرحالدرطبیعت
Rahbar(داردايمالحظهقابلاقتصادياهمیترواینازو

et al., اربردکموسیرداروییوغذاییصنایعدر).2005
خونقندکاهشبرايآنهايوردهآفرازوشتهداايگسترده

همکارانوRahbar.شودمیاستفادهدیابتیافراددر
دارايموسیرازاستخراجیعصارهکهدادندنشان)2005(

.باشدمیضدقارچیوضدمیکروبی،ضدباکتریاییاثرات
غذایی،صنایعدرگیاهاینفراوانکاربردهايبهتوجهبا

دربتوانکهاستهاییروشبهنیاز،بهداشتیودارویی
ارزش.دادانجامراآنانبوهوسریعتکثیرکوتاهنزما

مهمترینازفرآوريسطحوبازارتقاضايدارویی،
مهمترینازاست.گیاهیکاقتصاديسنجشهايشاخص
موسیر،گذشتههايسالدرایرانصادراتیداروییگیاهان

کشورهايبهکلیطوربهکهبوده…وآویشنسبز،زیره
وهندوستانمریکا،آوشرقیاروپايوغربیاروپاي

Kashfi(شود میصادرفارسخلیجحوزهکشورهاي

Bonab, صادراتکهاستمسئلهاینبیانگرکه)2011
وداشتهايمالحظهقابلاهمیتایرانکشوردرموسیر

تکثیربرايراهترینسریعکهموسیربافتکشتسازيبهینه
راهگشاییدتوانمیاست،انقراضحالدرداروییگیاهاین

باشد.اقتصاديارزشباگیاهاینتکثیرسازيتجاريبراي
پوستهوفیزیولوژیکیعمیقرکوددارايموسیربذرهاي

کاشتهسرمادورهیکازپسبایدوباشند میبذرسخت
Ghaemizadeh(شودشکستهبذرخوابتادنشو et al.,

ازبسیاريانبوهوتکثیرامکانگیاهیبافتکشت).2011
شدهتکثیرگیاهاناست.کرده فراهمرامهمداروییگیاهان

نظرازوبیماريازعاري،ايشیشهدرونکشتطریقاز
Omidi(باشند مییکنواختکیفیوژنتیکی & Farzin,

ازبافتکشتروشبهشدهتکثیرموسیرگیاه.)2012

هاىروشبهکهموسیريگیاهبهنسبتباالیىرشدقدرت
دلیلبههمچنیناست.برخوردار،شودمیتکثیرسنتى

سازگارينیزوبافتکشتازحاصلموسیرگیاهیکنواختی
افزایشوريبهرهمیزانوعملکردحاصل،گیاهاینبهتر
Ghahremani(یابدمی Majd et al., جنستکثیر).2010

ازوگرفتهقرارمطالعهموردبافتکشتطریقازآلیوم
Wawrosch(بذرمانندمختلفیهايقسمت et al., 2001،(
Luciani(ریشهمریستم et al., Martin؛ 2006 Urdiroz et

al., Luciani(گلمختلفهايبخش،)2004 et al., 2006(
Basal(پیازطبقو disc ()Xu et al., Gabriela؛ 2008 &

Luciani, Ayabe؛ 2006 & Sumi, منظوربه)1998
ازپیازيگیاهاندرپیازطبق.استشدهاستفادهریزازدیادي

ازعاريگیاهانتولیدوریزازدیاديبرايمناسبهايبخش
کشتباتئوري،نظراز.شودمیمحسوبویروس

پسايشیشهدرونکشتشرایطدرپیازطبقهايریزنمونه
مترسانتی3- 4قطربهموسیرپیازیکازهفته4حداکثراز

مقداراینکهکردتولیدپیازچه10-15حداکثرتوانمی
سنتیازدیادروشدرپیازچهتولیدباتوجهیقابلتفاوت

Ghahremani(دهدمینشانراسال)درپیازچه2- 3(

Majd et al., 2010.(
درونتکثیراصلیمراحلازسازگاريوزاییریشه

وگیاهیرشدهايکنندهتنظیم.باشندمیگیاهانايشیشه
کشتمحیطکلی،طوربهمؤثرند.زاییریشهدرفعالزغال
درباد.دارنیاززیاداکسینوکمسایتوکینینبهزاییریشه

وچگونگی،طبیعیمحیطبهگیاهچهسازگاريگرفتننظر
Jafari(کندمیپیدابیشترياهمیتزاییریشهکیفیت et al.,

Alliumهايگونهسازگاريوزاییریشهاگرچه.)2015

Tubić(باشد میءاستثناموسیراما،استآسانکلیطوربه

et al., تقسیمدراکسینیرشدهايکنندهتنظیم.)2014
است.الزمزاییریشهوباززاییبرايوداشتهاثرسلولی

سلولیتقسیمونموورشدتحریکبانیزها سایتوکینی
Ghahremani(شوند میباززاییموجب Majd et al.,

،يریزازدیاددرحیاتینقشهمفعالزغال).2010
گیاه،رشددرطبیعیطوربههم وداردزایی انداموزاییریشه
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تأثیرفلزيهايیونوهاویتامینجذبمحیط،شدنتیره
برگشتغیرقابلجذبدلیلبهآنثراتا.گذاردمی

ترشح،یسمهايمتابولیتکاهش،کشتمحیطهايترکیب
ومغذيموادمانندشدهجذبموادبرخیانتشارولفن

,Thomas(باشدمیرشدهايکنندهتنظیم ایندر).2008
وکشتمحیطنوعگیاهی،رشدهايکنندهتنظیماثرپژوهش

گیاهسازگارينیزوزاییریشهوباززاییبرفعالزغال
است.شدهبررسیایرانبومیموسیر

هاروشومواد
گیاهیمواد

باویروسازعاريموسیرايشیشهدرونگیاهچه
ملیمرکزگیاهیبانکاز،1جدولشرحبهمشخصات

آزمایشمراحلادامهوتهیهایرانزیستیوژنتیکیذخایر
گیاهانپژوهشکدهدارویی،گیاهانبیوتکنولوژيگروهدر

شد.انجامکرجدانشگاهیجهاددارویی

آزمایشموردموسیرگیاهمشخصات-1جدول
شمارهجغرافیاییعرضجغرافیاییطول(متر)دریاسطحازارتفاعجغرافیاییمنطقه

2056E48˚30́N36˚09́IBRCP1007067قیدارزنجان،

زاییریشهوباززایی
ازعاريموسیرايشیشهدرونيهاگیاهچهپیازطبق
قطعاتبهپیازچهتولیدوباززاییبراي ویروس

MSکشتمحیطدروشدهجدايمترسانتی5/0

)Murashige & Skoog, یا)شاهد(هورمونبدون) 1962
لیتردرگرممیلی5/0باهمراهBAلیتردرگرممیلی1حاوي
NAAلیتردرگرممیلی2نیزوBAدرگرممیلی1باهمراه

هاپیازچهتعدادماهیکازپسوگرفتندقرارNAAلیتر
زاییریشهبراي شدهتولیديهاپیازچهد.گردیبرداريیادداشت

يهاغلظتحاويMS½وMSپایهکشتمحیطدودر
ماهیکشدند.کشت)2(جدولرشدهايکنندهتنظیممختلف

طولوریشهتعدادبرگ،طولبرگ،تعدادصفاتکشتازپس
کشتهايمحیطتمامیبهشد.محاسبههاپیازچهریشه

ازپسشد.افزودهکربنمنبععنوانبهساکارزلیتردرگرم30
8/5رويمحلولpHهورمون،افزودنوکشتمحیطتهیه

باواضافهلیتردرگرم7میزانبهآگارنهایتدروتنظیم
فشارباگراد سانتیدرجه121دمايدراتوکالوازاستفاده

هاریزنمونه.گردیداستریلدقیقه20مدتبهکیلوپاسکال2/1
لیتر میلی25- 30حاويcc400حجمباکشتهايشیشهدر

در رشدکاتاقدرهاکشتتمام.گرفتندقرارکشتمحیط
ساعت16روزطولوگراد سانتیدرجه25±2دماییشرایط

شدند.نگهداريتاریکیساعت8وروشنایی

موسیريهاپیازچهزاییریشهکشتمحیطهاي ترکیب-2جدول
محیطردیف

پایهکشت
فعالزغاللیتر)برگرممیلی(رشدهايکنندهتنظیم

لیتر)بر(گرم BANAAIAA

1½MS--1-
2½MS--11
3½MS-1/0--
4½MS-1/0-1
5MS15/0--
6MS21--
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سازگاريمرحله
دروشدهدادهشستشوولرمآببادارریشهانگیاه

ازترکیبیباکهمترسانتی7دهانهقطرباییهاگلدان
شدهپرمختلفهايتنسبباسماپیتوپرلیت،کوکوپیت

آبکمیمقدارباهاگلدان.)3(جدولندشددادهقرار،ندبود
رويرطوبت،ثرحداکحفظبرايبعدوپاشمهمقطر

رشدکاتاقبهوشدهپوشاندهپالستیکیپوشسرباهاگلدان
روشناییساعت16شرایطوگراد سانتیدرجه25يدمابا

سازگاريانجامبرايشدند.منتقلتاریکیساعت8و
باریکساعتچندهربهترتهویهمنظوربهوتدریجی

دوازپس.شدانجامپاشمهاندکیوبرداشتهراپوشسر
منافذيبیرونمحیطباگیاهانشدنسازگارمنظوربههفته

کاملطوربههاسرپوشاینکهتاشدایجادسرپوشدر
دمايباگلخانهبهیاهانگهفتهدوازبعدوبرداشته

ویافتندانتقال%50نسبیرطوبتوگراد سانتیدرجه25
شد.محاسبهماهیکازبعدمانیزندهدرصد

موسیرگیاهسازگاريمنظوربهکشتبسترهاي-3جدول

کشتبسترهايترکیبنسبتردیف
سامپیتپرلیتکوکوپیت

11-1
2111
3121
411-
5-11

آماريو تحلیلتجزیه
سهباتصادفیکامالًپایهطرحقالبدرآزمایشاین
افزارنرمازاستفادهباوریزنمونه)سهتکرار(هرتکرار

MSTATCمقایسه.گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد
سطحدردانکنايدامنهچندآزمونتوسطهامیانگین
رسمExcelافزارنرمتوسطنمودارهاوانجام%5احتمال
شدند.

نتایج
کشتمحیطدرباززاییبراي ،پیازطبقهايریزنمونه

MSيهاهورمونمختلفيهاغلظتحاويBAوNAA

کهدادنشانپیازچهتعدادواریانستجزیهنتایج.گرفتندقرار
احتمالسطحدرپیازچهتعدادبرهورمونیهايترکیباثر
).4(جدولبوددارمعنی5%

موسیرپیازچهتعدادبرهورمونیهايترکیباثرواریانستجزیه-4جدول

میانگین مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییرات
تعداد پیازچه

77/120*2تیمار
655/18خطا

%5احتمالسطحدردارمعنی:*
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غلظتافزایشکه دادنشانباززاییآزمایشنتایج
يدارمعنیتأثیراسیداستیکنفتالنوآدنینبنزنیلهورمون

درکهطوريبه،) 1(شکل داشتهاپیازچهتعدادرويبر
لیتردرگرممیلی1همراهبهBAلیتردرگرممیلی2غلظت
NAAشدمشاهده)66/12(پیازچهتعدادبیشترین
شاهددرهکحالیدر،راست)تصویر سمت -6(شکل

.نشدانجامباززاییهیچگونه
نشانشدهگیرياندازهصفاتواریانستجزیهنتایج

دربرگتعدادصفتبرهورمونیهايترکیباثرکهداد
طولوریشهتعداد،برگطولصفاتو%5احتمالسطح
).5(جدولشدنددارمعنی%1احتمالسطحدرریشه

هاي رشد گیاهی بر تعداد پیازچهکنندهمقایسه میانگین اثر تنظیم-1شکل 
باشد.می%5دار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال دهنده اثرات معنیحروف غیرمشابه نشان

موسیرشدهگیرياندازهصفاتبرهورمونیهايترکیباثرواریانستجزیه-5جدول

درجهتغییراتمنبع
آزادي

مربعاتمیانگین
ریشهطولریشهتعدادبرگطولبرگتعداد

7/2**23/1**42/3**38/2*5هورمونیهايترکیب
1068/09/507/01/0خطا

84/2237/1648/1831تغییراتضریب
%5احتمالسطحدردارمعنی:*،%1احتمالسطحدردارمعنی:**

دردادنشان)2(شکلبرگتعدادمیانگینمقایسهنتایج
کمترینIAAلیتردرگرممیلی1حاويMS½کشتمحیط
نسبتيدارمعنیتفاوتوشدمشاهده)11/2(هابرگتعداد

همراهبهBAلیتردرگرممیلی2تیماربجزتیمارهاسایربه
داشت.NAAلیتردرگرممیلی1
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برگتعدادبرفعالزغالوگیاهیرشدهايکنندهتنظیمحاويکشتمحیطاثرمیانگینمقایسه-2شکل
.باشدمی%5احتمالسطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیاثراتدهندهنشانغیرمشابهحروف

ACفعال)(زغال :activated charcoal

برگطولبرفعالزغالوگیاهیرشدهايکنندهتنظیمحاويکشتمحیطاثرمیانگینمقایسه-3شکل
.باشدمی%5احتمالسطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیاثراتدهندهنشانغیرمشابهحروف

AC :(زغال فعال)activated charcoal

طولبیشترینشود میمشاهده3شکلدرکهطورهمان
حاويMSکشتمحیطدر)مترسانتی32/6(هابرگ

NAAلیتردرگرم میلی1همراهبهBAلیتردرگرم میلی2

حاويMS½کشتمحیطدر)مترسانتی22/3(کمترینو
شد.مشاهدهIAAلیتردرگرم میلی1

باهمراهMS½وMSکشتمحیطاززاییریشهمنظوربه
فعالزغالوBA،NAA،IAAگیاهیرشدهايکنندهتنظیم

نشان)4شکل(ریشهتعدادمیانگینمقایسهنتایجشد.استفاده
MS½کشتمحیطدر)77/1(ریشهتعدادبیشترینکه داد

زغاللیتردرگرم1همراهبهIAAلیتردرگرممیلی1حاوي
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درهم)11/0(کمترینوچپ)تصویر سمت - 6(شکلفعال
وBAلیتردرگرممیلی1باهمراهMSکشتمحیط

MSکشتمحیطدرآمد.بدستNAAلیتردرگرممیلی5/0

لیتردرگرممیلی1همراهبهBAلیتردرگرممیلی2حاوي
NAAنشدمشاهدهزاییریشههیچگونه.

ریشهتعدادبرفعالزغالوگیاهیرشدهايکنندهتنظیمحاويکشتمحیطاثرمیانگینمقایسه-4شکل
.باشدمی%5احتمالسطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیاثراتدهندهنشانغیرمشابهحروف

AC(زغال فعال) :activated charcoal

وBAلیتردرگرممیلی1باهمراهMSکشتمحیطدر
38/0(هاریشهطولکمترینNAAلیتردرگرممیلی5/0

کشتمحیطبايدارمعنیکاهشکهشدمشاهده)مترسانتی

½MSلیتردرگرممیلی1حاويIAAلیتردرگرم1باهمراه
کشتمحیطو)چپتصویر سمت - 6(شکلفعالزغال

½MSلیتردرگرممیلی1/0باهمراهNAA5(شکل شتدا(.

ریشهطولبرفعالزغالوگیاهیرشدهايکنندهتنظیمحاويکشتمحیطاثرمیانگینمقایسه-5شکل
.باشدمی%5احتمالسطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیاثراتدهندهنشانغیرمشابهحروف

AC(زغال فعال) :activated charcoal
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موسیريهاپیازچهزاییریشه-6شکل
NAAلیتردرگرممیلی1همراهبهBAلیتردرگرممیلی2تیماردرپیازچهتعدادبیشترین:راست

فعالزغاللیتردرگرم1باهمراهIAAلیتردرگرممیلی1تیماردرریشهطولوتعدادبیشترین: چپ

سازگاريمرحلهدرمانیزندهدرصدبرکشتبستراثرواریانستجزیه-6جدول
میانگین مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییرات

سازگاري
5/2572**4تیمار
1020خطا

%1احتمالسطحدردارمعنی:**

درمانیزندهدرصدازحاصلهايدادهواریانستجزیه
درکشتبسترهايکهدادنشان)6(جدولسازگاريمرحله
بود.دار % معنی1احتمالسطحدرسازگاريمرحله
کوکوپیت،مختلفهاينسبتازسازگاريمنظوربه
میانگینمقایسهنتایجوشداستفادهماسپیتوپرلیت
اثر1:2:1نسبتکه دادنشان)7شکل(مانیزندهدرصد
گیاهان%100وداشتکشتبسترهايبقیهبايدارمعنی

1:1:0و0:1:1هاينسبتدرحالیکهدر،شدندسازگار
مراحل8شکل.آمددستب)%30(سازگاريدرصدکمترین

وبیرونمحیطباموسیريسازگاروزاییریشهباززایی،
دهد.مینشانراگلخانهبهانتقال

بحث
منظور تکثیر انبوه و تولید تجاري استفاده از کشت بافت به

) که مترادف گونهA. stipitatumموسیر بومی ایران (
)A. hirtifoliumباشد و از لحاظ تفاوت در ساختار ) می

است و باشند، تاکنون گزارش نشدهتخمدان با هم متفاوت می
هاي توان از ریزنمونهبراي افزایش توان تکثیر این گیاه می

درون کشتشرایطدرهامونهزنری. واکنشمختلفی استفاده کرد
سطوح ازجمله مقادیرمتعدديفاکتورهايبهبستگیايشیشه

و خارجیرشدهايکنندهتنظیمغلظتداخلی،هايهورمون
,Torres(دارد هاکنندهتنظیمایناثرکنشبرهم 1989 .(

درگرم میلی2غلظتتحقیق،اینازحاصلنتایجطبق
نفتالنلیتردرگرم میلی1باترکیبدرآدنینبنزیللیتر

است،داشتهپیازچهتعداددرراتأثیر بیشتریناسیداستیک
Ghahremaniگزارشبهنسبتبرابري7/2افزایشکه

Majdنقشاکسینازاستفادهدارد.)2010(همکارانو
سایتوکینینباترکیبدروداردسلولیتقسیمدرثريؤم

Asghari(شود میسلولیتقسیمسرعتشدنسریعترباعث

et al., 2012.(Ghahremani Majd2010(همکارانو(
نفتالنبهنسبتآدنینبنزیلبرابردونسبتکه کردندگزارش
وداردموسیردرپیازچهتولیددربهترياثراسیداستیک
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ها سایتوکینیغلظتبودنپایینیاها سایتوکینیحضورعدم
تولیدعدمیاوکاهشباعثهااکسینغلظتبهنسبت

.شودمیموسیردرپیازچه

موسیرسازگاريبرکشتبسترهايلفمختهايترکیباثرمیانگینمقایسه-7شکل
.باشدمی%5احتمالسطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیاثراتدهندهنشانغیرمشابهحروف

بافتی،کشتيهاگیاهچههايریشهشستشوي)الفموسیر،سازگاريوخاكبهانتقال-8شکل
گلخانهدرماهیکازبعدموسیردرش)پ،کشتبسترهايمختلفهايترکیببههاگیاهچهانتقال)ب

داردنینییتوکاسواکسینتیماربهنیازبرگتشکیل
پایینغلظتبااکسینکهاستاینبرکیدتأالبتهکه

غیرسببباالغلظتباآنکاربردزیرا،شوداستفاده
Bonga(شود میبرگشدننرمال & Von Aderkas,

لیتردرگرممیلی2حاويMSکشتمحیطدر).1992
استیکنفتالنلیتردرگرممیلی1باهمراهآدنینبنزیل
حاويMS½محیطدروهابرگطولبیشتریناسید

شد.مشاهدههابرگطولکمتریناسیداستیکایندول

هاینیسایتوکوهااکسینبهپاسخدرزایی انداموتمایز
کشتمحیطدرسایتوکینینبهاکسیننسبتوانجام شده 

Ghahremani.گذاردمیراثبرگطولبر Majdو
واکسینتوازنعدمکه کردندگزارش)2010(همکاران

تعادلخوردنبهمموجبرموسیبافتدرسایتوکینین
همچنین.دذارگمیاثربرگطولبروشدهیکیفیزیولوژ

نقشبرگطولآندنبالبهوباززاییبرها سایتوکینی
Otroshi(دارند & Karimi Dehkordi, 2014.(
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دراسـید اسـتیک اینـدول حاويMS½کشتمحیط
طـول وتعـداد بـر راتأثیربیشترینفعالزغالباترکیب
شـرایط درگیاهانکشتبرايفعالزغالداشت.هاریشه
کـاربرد ورودمیبکارنموورشدبهبودوايشیشهدرون

ریشـه طـول افزایشباعثزاییریشهکشتمحیطدرآن
,Thomas(شود می هورمونابتدازاییریشهبراي).2008

در،استبازدارندههورموناثربعد وبودهالزمزاییریشه
تـأثیر زاییریشهرويهورمونجذببافعالزغالنتیجه
برکشتمحیطکردنتاریکبافعالزغالهمچنیندارد.

پاســخگــذارد.مــیاثــرهــاریشــهطــولوزایــیریشــه
اجـزاي تأثیرتحتايشیشهدرونشرایطدرمورفوژنیک

کننـده تنظـیم نـوع وغلظتازجملهکشت،محیطمختلف
ایجـاد باعـث مناسبغلظتدرهاهورمون.باشدمیرشد

Otroshi(شوندمیعمیقفیزیولوژیکیاثرات & Karimi

Dehkordi, 1/0حـاوي MS½کشتمحیطدر).2014
باهمراهیاتنهاییبهاسیداستیکنفتالنلیتردرگرممیلی

کاسـته هاریشهطولوتعدادازفعالزغاللیتردرگرم1
توسـط اسـید استیکنفتالنجذبرسدمینظربهکهشد

وشـده مناسـب حـد زیرغلظتکاهشباعثفعالزغال
طـول وتعـداد درنتیجـه دربودپاییناولیهغلظتچون
MSکشـت محیطدرهمچنین.داشتمستقیماثرهاریشه

ــاوي ــلح ــینبنزی ــالنوآدن ــتیکنفت ــیداس ــوناس چ
نتیجهدر،دارندزاییریشهبربازدارندگیاثرها سایتوکینی

بنزیـل لیتـر درگـرم میلـی 2حاويMSکشتمحیطدر
اسـید اسـتیک نفتـالن لیتردرگرممیلی1همراهبهآدنین

شد.نانجامزاییریشههیچگونه
طریقازشدهتکثیرگیاهانآمیزموفقیتسازگاري

بسیارمرحلهمزرعهشرایطبهآنهاانتقالوبافتکشت
درصدبیشترینپژوهشایندر.باشدمیحساسی

کوکوپیت،بستردر)%100(سازگاريمرحلهدرمانیزنده
درصدشد.مشاهده1:2:1نسبتباسماپیتوپرلیت

تهویهدلیلبهدتوانمیکشتبستراینباالترمانیزنده
بودنباالازناشیمناسبزهکشیوبیشترتخلخلبهتر،

کهپژوهشیدرباشد.بسترایندرپرلیتنسبت
KashyapوDhiman)2011(رويبرGloxiniaو

Saintpauliaمانیزندهدرصدبیشتریندادندانجام
1:3نسبتباکوکوپیت،پرلیتبستردررا )02/79%(

.کردندمشاهده
ایندرتوان گفت که میکلیگیرينتیجهعنوان به

محیطدرهابرگطولوپیازچهتعدادبیشترینپژوهش،
گرممیلی1وBAلیتردرگرممیلی2باهمراهMSکشت

MSکشتمحیطدربرگتعدادبیشترینوNAAلیتردر

درگرممیلی5/0همراهبهBAلیتردرگرممیلی1حاوي
طولوتعدادبیشترینهمچنینآمد.بدستNAAلیتر

لیتردرگرممیلی1حاويMS½کشتمحیطدرهاریشه
IAAکهشدمشاهدهفعالزغاللیتردرگرم1باهمراه

اینتجاريتولیدبرايکارآمدروشیعنوانبهدتوانمی
گردد.معرفیايشیشهدرونشرایطدرارزشباگونه

ازآیندهمطالعاتدرکه شود میپیشنهاداساساینبر
،بذرهاکشتازحاصليهاگیاهچهیاوبذرریزنمونه

اسیدبوتریکایندولهمانند گیاهیرشدهايکنندهتنظیم
بهشدهتکثیرموسیرگیاهگردد.استفادهزاییریشهبراي 
گیاهبهنسبتباالیىرشدقدرتازبافتکشتروش

برخوردار،شودمیتکثیرسنتىهاىروشبهکهموسیري
ازحاصلموسیرگیاهیکنواختیدلیلبههمچنیناست.
عملکردحاصل،گیاهاینبهترسازگارينیزوبافتکشت

یابد.میافزایشوريبهرهمیزانو

سپاسگزاري
وژنتیکـی ذخـایر ملـی مرکـز گیـاهی بانککارکناناز

آقـاي جنـاب همچنـین وریزنمونـه تهیهبراي ایرانزیستی
دارویــیگیاهــانبیوتکنولــوژيگــروهمــدیرقــادريدکتــر

همکارانوکرجدانشگاهیجهادداروییگیاهانپژوهشکده
وتشـکر کردنـد  یاريراماتحقیقاینانجامدرکهمحترمی
گردد.میقدردانی
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Optimizing the regeneration and rooting of
Iranian native shallot (Allium stipitatum) via in vitro
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Abstract
This research was aimed to achieve the optimal protocol for micropropagation of shallot

(Allium stipitatum) via basal disc. For regeneration, the basal disc explants were cultured on
Murashig & Skoog (MS) medium containing different concentrations of Benzyladenine (BA)
(0, 1 & 2 mgl-1) and Naphthalene acetic acid (NAA) (0, 0.5 & 1 mgl-1). The regenerated bulblets
were rooted on MS and ½MS medium supplemented with different concentrations of BA, NAA,
Indole-3-acetic acid (IAA) and activated charcoal (AC). The rooted plantlets were successfully
acclimatized under ex vitro conditions. The results indicated that the maximum number of
bulblet (12.66) was observed on medium containing 2 mg.l-1 BA and 1 mg.l-1 NAA. In addition,
the highest root number (1.77) and length (2.55 cm) were observed on 1 mg.l-1 IAA and 1 g.l-1

activated charcoal and the survival rate was 100% in pots filled with a coco peat: perlite: peat
moss (1:2:1 v/v) mixture. This research could be a suitable method for micropropagation of this
endangered plant. Hence, the rapid micropropagation of shallot is compulsory because of its
various applications and extinction.

Keywords: Allium stipitatim, regeneration, rooting, activated charcoal.


