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بهینهسازی کشت نوک شاخساره میخک )(Dianthus caryophyllus L.

در شرایط درونشیشهای
Optimization of Shoot Tip Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Under In
Vitro Conditions
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عیذٟٔ ٜذی ٝخزاسی ،*1عیذحغیٗ ٘ؼٕتی ،2ػّی تٟزا٘یفز ،3ػجذاِزمب ثبلزی ٚ 4احٕذ ؽزیفی
تبریخ پذیزػ91/9/13 :

تبریخ دریبفت91/02/25 :

چکیذه
اعتمزار اِٚی ٝریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ٜیىی اس ٟٔٓتزیٗ ٔزاحُ وؾتثبفت ٔیثبؽذ و ٝدر ایٗ ٔزحّ ٝثٝػّت وٛچه ثٛدٖ ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛدرفذ
ؽیؾٝای ؽذٖ ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚدر ٘تید ٝػذْ اعتمزار آٟ٘ب ثبال ٔیثبؽذ .ثٙٔٝظٛر ثزرعی تأثیز ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٛ٘ ٚ ٝ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ثز وؾت
٘ٛن ؽبخغبرٔ ٜیخه ،آسٔبیؾی ثٝفٛرت فبوتٛریُ در لبِت طزح پبی ٝوبٔالً تقبدفی ثب  5تىزار ا٘دبْ ؽذ .فبوتٛرٞبی ٔٛرد ثزرعی ؽبُٔ
ا٘ذاسٜٞبی ٔختّف ٘ٛن ؽبخغبرٔ 1 ٚ 0/7 ،0/4( ٜیّیٔتز) ٔ ٚحیطوؾت  MSحبٚی یىی اس تٙظیٓوٙٙذٜٞبی رؽذی (ٔ 0/5یّیٌزْ در
ِیتز ثٙشیُ آد٘یٗ(ٔ 0/5 ،BAیّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه (ٔ ٚ )GA3حیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ ٖٛثٛد٘ذ٘ .تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝا٘ذاس ٜریشٕ٘ٚ ٝ٘ٛ
٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ تأثیز ٔؼٙیداری ثز ٔیشاٖ ؽیؾٝای ؽذٖ ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب داؽت  ٚثیؾتزیٗ ٔیشاٖ آٖ ( )59/3%در ٔحیطوؾت حبٚی 0/5
ٔیّیٌزْ در ِیتز  ٚ BAدر ریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٔ 0/4 ٜیّیٔتز  ٚوٕتزیٗ ٔیشاٖ آٖ ( )0%در ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز  ٚ GA3در
ریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٔ 1 ٜیّیٔتز ٔؾبٞذ ٜؽذ .وبرثزد ٛٞرٔ BA ٖٛدر ٔحیطوؾت ثبػث وبٞؼ ارتفبع ،افشایؼ ٚسٖ خؾه ؽبخغبر ،ٜػزك
ثزي ،تؼذاد خٛا٘ ٝثبسسایی ؽذ ٚ ٜؽبخـ عطح ثزي ؽذ ِٚی ثب ایٗ حبَ ثبػث افشایؼ پذیذ ٜؽیؾٝای ؽذٖ ٘یش ؽذ  ٚدر ٘تید ٝویفیت
ٌیبٞبٖ حبفُ وبٞؼ یبفت .درفٛرتیوٛٞ ٝرٔ GA3 ٖٛثبػث افشایؼ ارتفبع ،افشایؼ ط َٛثزي  ٚوبٞؼ ػزك ثزي ؽذ ٌ ٚیبٞبٖ رؽذ
یبفت ٝظبٞزی عبِٓ داؽتٙذ .در ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٌٔ ،ٖٛیبٞبٖ اعتمزار یبفت ٝرؽذ ٔطّٛثی را اس خٛد ٘ؾبٖ ٘ذاد٘ذ  ٚپظ اس ٔذتی رؽذ آٟ٘ب
ٔتٛلف ؽذ .در ٔزحّ ٝاعتمزار ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛویفیت ٌیبٞچ ٝحبفُ ٘مؼ اعبعی در ٔزاحُ پزآٚری دارد  ٚتؼذاد خٛا٘ ٝثبسسایی ؽذ ٜاس إٞیت
وٕتزی ثزخٛردار اعت ،ثٙبثزایٗ ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه  ٚریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاس ٜیه ٔیّیٔتز خٟت اعتمزار
ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبرٔ ٜیخه تٛفیٔ ٝیؽٛد.
واشههای کلیذیٔ :یخه ،اعیذخیجزِیه ،ثٙشیُآد٘یٗٛ٘ ،ن ؽبخغبر ،ٜا٘ذاس ٜریشٕ٘ٝ٘ٛ

 .3ٚ 2 ،1ثٝتزتیت دا٘ؾدٛی دوتزی ،اعتبدیبر  ٚدا٘ؾیبر ٌز ٜٚػّ ْٛثبغجب٘ی ،دا٘ؾىذ ٜوؾبٚرسی ،دا٘ؾٍب ٜفزدٚعی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ
 .4اعتبد ٌز ٜٚثیٛتىِٛٛٙصی ،دا٘ؾىذ ٜوؾبٚرسی ،دا٘ؾٍب ٜفزدٚعی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ
 .5ػنٞ ٛیبت ػّٕی ٌز ٜٚوؾت ثبفت  ٚریشاسدیبدی ٌیبٞبٖ سیٙتی خٟبد دا٘ؾٍبٞی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ
Email: ma_kh230@yahoo.com
*ٛ٘ :یغٙذٔ ٜغَٚٛ
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Majada et al, 2001؛ یبدإٞ ٚ ٚىبراٖYadav et al, 2003 ،؛
وِٛرط ٕٞ ٚىبراٖKevers et al, 2004 ،؛ عبحز ٕٞ ٚىبراٖ،
.)Saher et al, 2005
اعتمزار ٔطّٛة ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب در ٔحیطوؾت تحت تبثیز
فبوتٛرٞبی ٔختّفی اس خّٕ ٝتزویت ٔحیطوؾت  ٚا٘ذاسٙٔ ٜبعت
ریشٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝلزار ٔیٌیزد (فبیه ٕٞ ٚىبراٖFayek et al, ،
2009؛ عالٔی ٕٞ ٚىبراٖ .)1384 ،رؽذ  ٚتٕبیش ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب در
ٔحیطوؾت تحت وٙتزَ ٛٞرٔ٘ٛی اعت  ٚحنٛر ٛٞرٔ ٖٛخٟت
اعتمزار ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚرؽذ ٔطّٛة ثؼذی آٟ٘ب مزٚری اعت (ؽبثذ
ٛٔ ٚراؽیً .)Shabde and Murashige 1977 ،در اوثز
ٌشارػٞبی ٔٛخٛد ،اس تزویجبت ٛٞرٔ٘ٛی ٔختّف چٖٛ
عیتٛویٙیٗٞب ثٝخقٛؿ ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُآد٘یٗ ث ٝتٟٙبیی یب ٕٞزاٜ
ثب اوغیٗ خٟت اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ٜاعتفبدٌ ٜزدیذٜ
اعت  ٚوٕتز ث ٝوبرثزد ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه در وؾت ریشٕ٘ٝ٘ٛ
٘ٛن ؽبخغبر ٜاؽبر ٜؽذ ٜاعت (وبالن ٕٞ ٚىبراٖKalak et al, ،
1996؛ ػّی ٕٞ ٚىبراٖ2008 ،؛ فبیه ٕٞ ٚىبراٖ .)2009 ،ایٗ در
حبِی اعت و ٝوبرثزد ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُآد٘یٗ در تزویت ٔحیطوؾت
ثبػث وبٞؼ فبفّٔ ٝیبٌٖز ٚ ٜارتفبع ٌیبٞچ ٝثبسسایی ؽذ ٚ ٜدر
٘تید ٝافشایؼ پذیذ ٜؽیؾٝای ؽذٖ  ٚوبٞؼ درفذ ثبسسایی
ٔیٌزدد
(پبوٛئظPaques 1991 ،؛ ٞبساریىب  ٚثٛراHazarika and Bora, ،
 .)2010اس آ٘دبیی وٛٞ ٝرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه ٔیشاٖ رؽذ طِٛی ٚ
فبفّٔ ٝیبٌٖز ٜرا افشایؼ ٔیدٞذ (داٌٙیٕٞ ٚ ٛٙىبراٖ؛ Dagnino
 ،)et al. 1991ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ ا٘تظبر داؽت و ٝدر وبٞؼ پذیذٜ
ؽیؾٝایؽذٖ در وؾت ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبرٛٔ ٜثز ٚالغ ٌزدد.
در ایٗ راعتب ٞذف اس پضٞٚؼ حبمز ثزرعی اثز ا٘ذاسٜ
ریشٕ٘ٛ٘ ٚ ٝ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ثز وؾت ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن
ؽبخغبرٔ ٜیخه  ٚتأثیز آٖ ثز ٔیشاٖ ؽیؾٝایؽذٖ ٌیبٞچٞٝبی
تىثیز ؽذ ،ٜثٛد.

مقذمه
ٌیبٔ ٜیخه ) (Dianthus caryophyllus L.اس ٟٔٓتزیٗ ٌٞٝ٘ٛبی
خٙظ ٔ Caryophyllaceaeیثبؽذ و ٝث ٝخٟت دارا ثٛدٖ ٌُٞبی
ثغیبر سیجب  ٚخذاة ثزای تِٛیذ ٌُ ؽبخ ٝثزیذٛٔ ٜرد ثٟزٜثزداری
لزار ٔیٌیزد .إٞیت  ٚخبیٍبٔ ٌُ ٜیخه در ٔیبٖ ٌیبٞبٖ سیٙتی
(عٔٛیٗ ٌُ ؽبخ ٝثزیذ ٟٓٔ ٜد٘یب) در حذی اعت وِ ٝشْٚ
اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ٘ٛیٗ خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف التقبدی را ایدبة
ٔیوٙذ (وب٘ٛار  ٚؤٛبرKanwar and Kumar 2009 ،؛ ػّی ٚ
ٕٞىبراٖ Ali et al, 2008 ،؛ فبِحی.) Salehi, 2006 ،
رٚػ عٙتی افشایؼ ٔیخه اس طزیك خذاوزدٖ خٛا٘ٞٝبی
خب٘جی رؽذ یبفت ٝثز ٌیبٔ ٜبدری  ٚوؾت آٟ٘ب در ثغتزٞبی ریؾٝ
سایی ثٝػٛٙاٖ لّٕٔ ٝیثبؽذ (خٛاٞزالَ ٕٞ ٚىبراٖ؛ (Jawaharhal
 .et al, 2010ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝعزػت تىثیز ٔیخه ثب رٚػٞبی
عٙتی وٓ اعت ٘ ٚیش أىبٖ ا٘تمبَ ثیٕبریٞب ثب رٚػٞبی عٙتی
تىثیز ٚخٛد دارد  ٚثب ػٙبیت ث ٝایٙى ٝثب رٚػٞبی وؾت
درٖٚؽیؾٝای أىبٖ ا٘تمبَ ثیٕبریٞب حذالُ ثٛد ٚ ٜعزػت تىثیز
ثبال ٔیثبؽذ  ٚدر ػیٗحبَ ٘یبس ثٛٔ ٝاد ٌیبٞی ثٝػٛٙاٖ پبیٔ ٝبدری
حذالُ ٔیثبؽذ (خٛاٞزالَ ٕٞ ٚىبراٖ2010 ،؛ فبِحی،)2006 ،
ِذا ثٟیٕٛ٘ ٝٙدٖ ؽزایط وؾت درٖٚؽیؾٝای ایٗ ٌیب ٜسیٙتی
مزٚری ث٘ٝظز ٔیرعذ تب ثتٛاٖ اس آٖ ثٝػٛٙاٖ ٔمذٔٝای ثزای ارائٝ
پزٚتىُ ارلبْ تدبری ایٗ ٌیب ٜدر وؾٛر اعتفبدٕٛ٘ ٜد  ٚاس ایٗ
طزیك اس خزٚج ارس خٟت ٚرٚد پبیٞٝبی آٖ اس وؾٛر خٌّٛیزی
ٕ٘ٛد.
اعتمزار اِٚی ٝریشٕ٘ٞٝ٘ٛب یىی اس ٟٔٓتزیٗ ٔزاحُ وؾت ثبفت
ٔیثبؽذ .در ٚالغ ٔٛفمیت در اعتمزار ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ،تنٕیٙی ثزای
ادأ ٝوبر خٟت پزآٚری ٔطّٛة ٔیثبؽذ (عالٔی ٕٞ ٚىبراٖ،
1384؛ وٟزیشی ٕٞ ٚىبراٖ .)Kahrizi et al, 2007 ،اس طزفی در
ٔزحّ ٝاعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ،ٜثٝػّت وٛچه ثٛدٖ
ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛدرفذ ؽیؾٝای ؽذٖ ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚدر ٘تید ٝػذْ
ثبسسایی آٟ٘ب ثبال ٔیثبؽذ .ػبرم ٝؽیؾٝای ؽذٖ در ٚالغ ایدبد
٘ٛػی تغییزات ٘بٔطّٛة فیشیِٛٛصیىی ٛٔ ٚرفِٛٛصیىی در ثبفتٞبی
ٌیبٞی ٔیثبؽذ .در ٌیبٞبٖ ؽیؾٝای ؽذ ٜتؼذاد دعتٝخبتآ٘ٚذی،
عَّٞٛبی رٚس٘ ٚ ٝعَّٞٛبی وٛتیى َٛثزي وبٞؼ ٔییبثذ ٚ
عَّٞٛبی ٔشٚفیُ ثزي دارای ٚاوٛئُ حدیٕی ٔیؽ٘ٛذ .در ایٗ
ٌیبٞبٖ ثزيٞب پ ،ٟٗمخیٓ ،تزد  ٚؽىٙٙذٔ ٜیثبؽٙذ  ٚظزفیت
فتٛعٙتشی آٟ٘ب وبٞؼ ٔییبثذ  ٚدر ٘تید ٝؽب٘ظ س٘ذٜٔب٘ی ایٗ
ٌیبٞبٖ پظ اس ا٘تمبَ ث ٝؽزایط ٔحیطی طجیؼی وبٞؼ ٔییبثذ
(إِٛط ّٞ ٚیٗOlmos & Hellin, 1998 ،؛ ٔبخبدا ٕٞ ٚىبراٖ،

مواد و روشها
در ایٗ پضٞٚؼ ٔیخه رلٓ  Prado Aquila Kgrاس ٔدتٕغ
تِٛیذی تٛطٌُ در ٘شدیىی ؽٟز خذیذ ٌُثٟبر تٟی ٚ ٝدر ٌّخب٘ٝ
تحمیمبتی خٟبد دا٘ؾٍبٞی ٔؾٟذ ثب ؽزایط ٔحیطی  ٚتغذیٝ
ٔٙبعت ٍٟ٘ذاری  ٚاس آٖ ثزای تٟی ٝریشٕ٘ ٝ٘ٛاعتفبد ٜؽذٌ .یبٞبٖ
ؽبداة ،ػبری اس ثیٕبری  ٚدر ٔزحّ ٝرؽذ فؼبَ ا٘تخبة ٚ
ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی خٛا٘ ٝا٘تٟبیی ث ٝا٘ذاس 1 ٜعب٘تیٔتز اس آٟ٘ب تٟیٚ ٝ
ثزای وؾت آٔبد ٜؽذ٘ذ .ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب اثتذا ثٔٝذت  30دلیم ٝدر سیز
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(خذٔ .)1 َٚمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ دادٜٞبی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد وٝ
ثیؾتزیٗ تؼذاد خٛا٘ ٝرؽذ یبفت )5/1( ٝدر ٔحیطوؾت حبٚی 0/5
ٔیّیٌزْ در ِیتز  ٚ BAریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٔ 1 ٜیّیٔتز حبفُ ؽذ.
ثیٗ ا٘ذاسٜٞبی ٔختّف ریشٕ٘ ٝ٘ٛدر ٔحیطوؾت حبٚی BA
اختالف ٔؼٙیداری اس ایٗ ِحبظ ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ِٚی ثب ایٗ حبَ در
ٔحیطوؾت حبٚی  ،BAافشایؼ ا٘ذاس ٜریشٕ٘ ٝ٘ٛثبػث افشایؼ
ٔیشاٖ ثبسسایی ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ؽذٕٞ .چٙیٗ در ٔحیطوؾت حبٚی
ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز ٔ ٚ GA3حیطوؾت فبلذ تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ
ثبسسایی فٛرت ٍ٘زفت  ٚتٟٙب خٛد ریشٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝرؽذ یبفت (ؽىُ
 -1د).
فبیه ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009در تحمیمی تأثیز غّظتٞبی ٔختّف
ٛٞرٔ BA ٖٛرا ثز د ٚا٘ذاسٔ ٜختّف ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ٜاٍ٘ٛر
ثزرعی وزد٘ذ٘ .تبیح تحمیك آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد و ٝا٘ذاس ٜریشٕ٘ٝ٘ٛ
تأثیز ٔؼٙیداری ثز تؼذاد ؽبخغبر ٜثبسسایی ؽذ ٜداؽت ،ثٝطٛری-
و ٝثب افشایؼ ا٘ذاس ٜآٖ اس  0/5ثٔ 1 ٝیّیٔتز ،تؼذاد ؽبخغبرٜ
ثبسسایی ؽذ ٜاس  3/9ث 8/3 ٝافشایؼ یبفت .ؽبثذ ٛٔ ٚراؽیً
(ٌ )1977شارػ وزد٘ذ و ٝریشٕ٘ٔ ٝ٘ٛزیغتٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ریشٕ٘ٝ٘ٛ
ٔزیغتٓ حبٚی یه خفت عزآغبسٜٞبی ثزٌی در ٔحیطوؾت
ثذٛٞ ٖٚرٔ ٖٛلبدر ث ٝرؽذ ٘خٛاٞذ ثٛدِٚ .ی چٙب٘چ ٝریشٕ٘ٝ٘ٛ
ٔزیغتٓ حبٚی د ٚخفت عزآغبسٜٞبی ثزٌی ٕٞزا ٜثب یه خفت
ثزيٞبی اِٚی ٝثبؽذ ،تِٛیذ ٌیب ٜوبُٔ فٛرت خٛاٞذ ٌزفت.
ثٙبثزایٗ حنٛر ثبفت وٛچىی اس عبل ٚ ٝعزآغبسٜٞبی ثزٌی خٟت
تأٔیٗ ٔٙجغ ٛٞرٔ٘ٛی در وؾت ریشٕ٘ٔ ٝ٘ٛزیغتٓ مزٚری اعت.
ِٚی چٙب٘چ ٝعزآغبسٜٞبی ثزٌی حنٛر ٘ذاؽت ٝثبؽذ ،اعتفبد ٜاس
ٔٙجغ خبرخی اوغیٗ  ٚعیتٛویٙیٗ مزٚری ث٘ٝظز ٔیرعذ.

آة خبری ؽغتؾ ٚ ٛعپظ ثٔٝذت  15دلیم ٝثب ٔحّ َٛد ٚدرفذ
ٞیپٛوّزیتعذیٓ مذػف٘ٛی ٌزدیذ٘ذ .ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی مذػف٘ٛی
ؽذ ٜتحت ؽزایط اعتزیُ ٔ 3زتج ٝثب آة ٔمطز اعتزیُ ؽغتؾٛ
ؽذٛ٘ ٚ ٜن ؽبخغبرٜٞبیی ث ٝا٘ذاسٜٞبی ٔختّف (1 ٚ 0/7 ،0/4
ٔیّیٔتز) اس آٟ٘ب تٟی ٚ ٝوؾت ٌزدیذ٘ذ.
در ایٗ ثزرعی اس ٔحیطوؾت خبٔذ ٛٔ( MSراؽیً  ٚاعىٛي،
 )Murashige and Skoog 1962فبلذ ٛٞرٔٔ ،ٖٛحیطوؾت حبٚی
ٔ0/5یّیٌزْ در ِیتز ثٙشیُآد٘یٗ )ٔ ٚ (BAحیطوؾت حبٚی
ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه ) 3 ،(GA3درفذ عبوبرس8 ،
ٌزْ در ِیتز آٌبر pH=5/7 ،اعتفبدٌ ٜزدیذٔ .حیطوؾتٞب در
ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ ثٔ ٝیشاٖ ٔ 13یّیِیتز تٛسیغ ٌزدیذ ٚ ٜثٔٝذت
 15دلیم ٝدر دٔبی  121درخ ٝعب٘تیٌزاد اتٛوالٌ ٚزدیذ٘ذ .پظ
اس وؾت ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب در ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ ،ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ث ٝؽزایط
٘ٛری  16عبػت رٚؽٙبیی (ِٛ 2500-3000وظ) در دٔبی 25±1
درخ ٝعب٘تیٌزاد ٔٙتمُ ؽذ ٚ ٜدر فبفّ ٝسٔب٘ی ٞز ٞ 4فتٝ
ٚاوؾت ا٘دبْ ؽذ .در پبیبٖ ٞز ٚاوؾت ػىظاِؼُٕ ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب
(تؼذاد  ٚط َٛؽبخٞٝبی ثبسسایی ؽذ ،ٜدرفذ ؽیؾٝای ؽذٖ،
ط ٚ َٛػزك ثزيٞبی رؽذ یبفتٚ ،ٝسٖ خؾه ا٘ذاْ ٛٞایی ،درفذ
ریؾٝسایی  ٚعطح ثزي) ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت .در ٟ٘بیت
ٌیبٞبٖ ریؾٝدار ؽذ ٜثٌّ ٝذاٖٞبی حبٚی ٔخّٛطی اس ٔبع ،ٝپیت
 ٚخبن ثبغچ ٝثب ٘غجت حدٕی ٙٔ 1:1:1تمُ ؽذ٘ذ ٔ ٚزاحُ
عبسٌبری در ؽزایط ٔحیطی  23±2درخ ٝعب٘تیٌزاد 16 ٚ
عبػت رٚؽٙبیی فٛرت ٌزفت  ٚعپظ ٌیبٞبٖ عبسٌبر ؽذ ٜثٝ
ؽزایط ٌّخب٘ ٝا٘تمبَ یبفتٙذ .ایٗ ثزرعی ثٝفٛرت آسٔبیؼ
فبوتٛریُ ثب  2فبوتٛر ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ( 3عطح ؽبُٔ
ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔٔ ،ٖٛحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در
ِیتز ٔ ٚ BAحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز ٚ )GA3
ا٘ذاس ٜریشٕ٘ 3( ٝ٘ٛعطح ؽبُٔ ٔ 1 ٚ 0/7 ،0/4یّیٔتز) در لبِت
طزح وبٔالً تقبدفی ثب  5تىزار ٔ ٚمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗٞب ثب اعتفبد ٜاس
آسٔ ٖٛچٙذ دأٝٙای دا٘ىٗ ا٘دبْ ؽذ٘ .زٔبَعبسی دادٜٞبی
درفذی آسٔبیؼ (درفذ ؽیؾٝای ؽذٖ  ٚدرفذ ریؾٝدٞی) ثب
اعتفبد ٜاس فزٔ [ArcSin√(X/100)] َٛفٛرت ٌزفت
(فبِحی.)2006 ،
نتایج و بحث
٘تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝاثزات ٔتمبثُ ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٛ٘ ٚ ٝ٘ٛع تٙظیٓ
وٙٙذ ٜرؽذ ثز ٔیشاٖ ؽیؾٝای ؽذٖ ،ارتفبع ٌیبٞچٔ ٚ ٝیشاٖ
ریؾٝدٞی در عطح احتٕبَ  1درفذ ٔؼٙیدار ثٛد ،در حبِیوٝ
اثزات ٔتمبثُ آٟ٘ب ثز تؼذاد خٛا٘ ٝثبسسایی ؽذٔ ٜؼٙیدار ٘جٛد
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 ٔیخهٜن ؽبخغبرٛ٘ رد ارسیبثی در وؾتٛٔ  ثز ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت ففبتٕٝ٘ٛ٘ ریشٜ ا٘ذاسٚ  رؽذٜذٙٙظیٓوٙع تٛ٘ اریب٘ظ اثزٚ ٝ تدشی:1َٚخذ
ساییٝدرفذ ریؾ
Rooting
percentage

23220.00

**

Table 1: ANOVA analysis for the effect of growth regulators and explant size on mean square of evaluated traits during shoot tip culture of carnation
ْسٖ خؾه ا٘ذاٚ
ػزك
َ ثزيٛط
عطح ثزي
تؼذاد ثزي
ٜتؼذاد ٌز
ٜ ٔیبٍ٘زّٝای ؽذٖ فبفٝ ؽیؾٝچٞارتفبع ٌیب
 رؽذٝ٘اٛتؼذاد خ
ٝدرخ
جغ تغییزاتٙٔ
Leaf
leaf area
Number of
Number of
Internode
Vitrification
Height of
Source of variation
اییٛٞ
ثزي
ٝیبفت
آسادی
Shoot dry
weight
1217.10

**

Leaf
width
8.20

**

length

517.13

**

leaf

176.86

**

node

**

355.82

88.95

length

**

0.33

**

plantlet

14085.00

**

12.96

**

Number of
regenerated shoots
112.02

**

df
2

ٖٛٔرٛٞ عٛ٘
Type of hormone (A)

3780.00

*

*

26.69

1.16

**

46.48

**

9.31

**

14.48 ns

3.62

ns

0.10

**

1665.00

*

4.21

**

0.42

ns

2

ٕٝ٘ٛ٘ ریشٜا٘ذاس
Explant size (B)

1080.00

ns

3.39

ns

0.17

*

10.14

**

1.97

**

6.22

ns

1.55

ns

0.007

ns

45.00

ns

0.62

**

0.42

ns

4

ٕٝ٘ٛ٘ ریشٜٖ × ا٘ذاسٛٔرٛٞ عٛ٘
A×B

900.00

8.14

0.05

1.15

0.12

9.24

2.31

0.01

450.00

0.14

= 0.0
ns: Non-significant, *and **: Significant at = 0.05 and = 0.01, respectively
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٘تبیح پضٞٚؼ داٌٙیٕٞ ٚ ٛٙىبراٖ ( )1991ثز وؾت ٘ٛن ؽبخغبرٜ
عیتسٔیٙی ؽیزیٗ ٘ؾبٖ داد و ٝوبرثزد ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه
ثبػث تِٛیذ ؽبخغبرٜٞبی ٔتؼذد اس ریشٕ٘ٔ ٝ٘ٛیٌزدد ،در حبِیوٝ
پضٞٚؼٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜثز ٌیب ٜعٙجُ ،وبعٙی ،تٙجبو٘ ٛؾبٖ ٔی-
دٞذ و ٝوبرثزد ایٗ ٛٞرٔٔ ٖٛب٘غ تؾىیُ ؽبخغبرٜٞبی ٘بثٝخب
ٔیؽٛد  ٚتٟٙب رؽذ طِٛی ریشٕ٘ ٝ٘ٛرا افشایؼ ٔیدٞذ (پیئزیه،
٘ .)Pierik, 1987تبیح ایٗ پضٞٚؼ ٘یش ٘ؾبٖ داد وٛٞ ٝرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه رؽذ طِٛی ریشٕ٘ ٝ٘ٛرا تغزیغ ٔیوٙذ  ٚتبثیزی ثز
ؽبخغبر ٜسایی آٖ ٘ذارد  ٚآ٘چ ٝؤ ٝغّٓ اعت در وؾت ریشٕ٘ٝ٘ٛ
٘ٛن ؽبخغبر ٜاعتمزار ریشٕ٘٘ ٝ٘ٛغجت ث ٝپزآٚری آٖ اس إٞیت
ثیؾتزی ثزخٛردار اعت.
اس ِحبظ ٔیشاٖ ؽیؾٝای ؽذٖ ٘یش ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝای
ؽذٖ ( )%59/3در ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز ٚ BA
ریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٔ 0/4 ٜیّیٔتز  ٚوٕتزیٗ ٔیشاٖ آٖ ( )%0در
ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز  ٚ GA3ریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٜ
ٔ 1یّیٔتز ٔؾبٞذ ٜؽذ  ٚثٝطٛر وّی در تٕبٔی ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٞٝ٘ٛب
ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝای ؽذٖ در ٔحیطوؾت حبٚی ثٙشیُآد٘یٗ
ٔؾبٞذ ٜؽذ (ؽىُ  -1ج).
٘تبیح پضٞٚؼ فبٖ (٘ )Phan, 1991ؾبٖ داد و ٝچٙب٘چ ٝحدٓ
اتیّٗ در ظزٚف وؾت ثبال ثبؽذ  ٚیب ٔحیطوؾت ٔبیغ خٟت وؾت
ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیزد ،رخذاد پذیذ ٜؽیؾٝای ؽذٖ
تحزیه ٕ٘یؽٛد .ثّى ٝحنٛر ٛٞرٔ BA ٖٛدر ٔحیطوؾت اعت
و ٝایٗ پذیذ ٜرا تحزیه ٔیوٙذِ .ؾٓ (ٌ )Leshem, 1988شارػ
وزد و ٝپذیذ ٜؽیؾٝایؽذٖ تٟٙب در حنٛر ٛٞرٔ ٖٛعیتٛوٙیٗ
اتفبق ٔیافتذ .سٔب٘یو ٝعبیز ػٛأُ ٔٛثز ثز پذیذ ٜؽیؾٝای ؽذٖ
٘ظیز غّظت پبییٗ آٌبر ،رطٛثت ٘غجی ثبال  ٚغّظت سیبد یٖٛ
آٔ٘ٛی ْٛحنٛر داؽت ٝثبؽٙذ ،در فٛرت ػذْحنٛر ٛٞرٖٔٛ
عیتٛویٙیٗ ،پذیذ ٜؽیؾٝایؽذٖ تحزیه ٕ٘یؽٛد٘ .تبیح ایٗ
تحمیك ٘یش ٘ؾبٖ داد و ٝوبرثزد ٛٞرٔ BA ٖٛثبػث تحزیه پذیذٜ
ؽیؾٝایؽذٖ ؽذ.
ثز اعبط ٘تبیح ٔٙذرج در ؽىُ  -1ج ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ
ػٕٔٛبً ثب وبٞؼ ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛیشاٖ پذیذ ٜؽیؾٝایؽذٖ
افشایؼ یبفت .اس عٛی دیٍز ثٝػّت تغییزات فیشیٛٔٛرفِٛٛصیه
٘بٔطّٛثی و ٝدر ٌیبٞبٖ ؽیؾٝایؽذ ٜرٚی ٔیدٞذ ،حغبعیت ایٗ
ٌیبٞبٖ ث ٝؽزایط درٖٚؽیؾٝای افشایؼ ٔییبثذ  ٚدرفذ ثبالیی اس
آٟ٘ب لبثُ ا٘تمبَ ثٔ ٝزحّ ٝپزآٚری ٘خٛاٙٞذ ثٛد .ثٙبثزایٗ ا٘ذاسٜ
ریشٕ٘ ٝ٘ٛدر اعتمزار آٖ ٘مؼ تؼییٗوٙٙذٜای دارد .وؾت
ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٛچه دؽٛار اعت  ٚریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثشرٌتز احتٕبالً ثٝ

دِیُ ثزخٛرداری اس ٔٛاد غذایی  ٚتٙظیٓوٙٙذٜٞبی رؽذ داخّی
ثزای وؾت ٔٙبعتتز ٞغتٙذ (ثبلزی  ٚآسادی؛ .)1381
خیٗ ٕٞ ٚىبراٖ (ٌ )Jain et al, 2001شارػ وزد٘ذ و ٝػذْ
وبرثزد تٙظیٓوٙٙذٜٞبی رؽذ در ٔحیطوؾت عجت افشایؼ تؾىیُ
تؼذاد ؽبخغبرٜٞبی عبِٓ ٔیؽٛد ،ایٗ درحبِی اعت وٝ
ٔحیطوؾت حبٚی ٙٔ BAدز ث ٝؽیؾٝایؽذٖ ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب
ٔیؽٛد٘ .تبیح پضٞٚؼ آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد و ٝوبرثزد ٔحیطوؾت حبٚی
ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه تٛا٘غت ٔیشاٖ ؽیؾٝایؽذٖ
را تب حذ ٚد سیبدی وبٞؼ دٞذ ِٚی ثزطزف ؽذٖ وبُٔ ایٗ پذیذٜ
در ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 1یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه  ٚیب
ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه ٕٞزا ٜثب
ٌ 5زْ در ِیتز ثبوتٛپپتٔ ٖٛؾبٞذ ٜؽذ.
خیٗ ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )Jain et al, 1997یش ثیبٖ وزد٘ذ وبرثزد
ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه تأثیز ٔطّٛثی ثز وبٞؼ پذیذ ٜؽیؾٝای-
ؽذٖ داؽت  ٚوبرثزد آٖ ثز ٌیبٞچٞٝبی ٔیخه ؽیؾٝای ؽذ،ٜ
ثبػث ثزطزف ؽذٖ ایٗ پذیذ ٜؽذ .اس عٛی دیٍز ویٓ ٕٞ ٚىبراٖ
(ٌ )Kim et al, 1988شارػ وزد٘ذ و ٝوبرثزد ٛٞرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه ٔیشاٖ رؽذ را افشایؼ ٔیدٞذ ِٚی تأثیزی ثز
وبٞؼ ٔیشاٖ ؽیؾٝای ؽذٖ  ٚافشایؼ تؾىیُ ٌیبٞچٞٝبی عبِٓ
٘ذارد٘ .تبیح پضٞٚؼ حبمز ثب ٘تبیح خیٗ ٕٞ ٚىبراٖ (ٚ )2001
خیٗ ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )1997طبثمت دارد  ٚثب ٘تبیح ویٓ ٕٞ ٚىبراٖ
(ٔ )1988غبیز ٔیثبؽذ .چزا و ٝدر ایٗ پضٞٚؼ وبرثزد ٛٞرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه تبثیز ٔطّٛثی ثز وبٞؼ پذیذ ٜؽیؾٝایؽذٖ
داؽت.
ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ دادٜٞبی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد و ٝا٘ذاس ٜریشٕ٘ٚ ٝ٘ٛ
٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ تأثیز ٔؼٙیداری ثز ارتفبع ٌیبٞچ ٝداؽتٙذ،
ثٝطٛریو ٝثیؾتزیٗ ارتفبع ٌیبٞچ 2/90( ٝعب٘تیٔتز) در
ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتزاعیذخیجزِیه  ٚریشٕ٘ٝ٘ٛ
ثب ا٘ذاسٔ 1 ٜیّیٔتز  ٚوٕتزیٗ ٔیشاٖ آٖ ( 0/36عب٘تیٔتز) در
ٔحیطوؾت فبلذ تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ  ٚریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاس0/7 ٜ
ٔیّیٔتز ٔؾبٞذ ٜؽذ .ثب ایٗ حبَ ثیٗ ا٘ذاسٜٞبی ٔختّف ریشٕ٘ٝ٘ٛ
در ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ ٖٛاس ایٗ ِحبظ اختالف ٔؼٙیداری
ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ (ؽىُ -1اِف) .ثٙبثزایٗ در تٕبٔی ا٘ذاسٜٞبی
ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛحنٛر ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُآد٘یٗ در ٔحیطوؾت ثبػث تِٛیذ
ٌیبٞچٞٝبی وٛتبٜتز ٘غجت ثٔ ٝحیطوؾت حبٚی اعیذخیجزِیه
ؽذ.
فبیه ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009ثیبٖ وزد٘ذ و ٝا٘ذاس ٜریشٕ٘ ٝ٘ٛتأثیز
ٔؼٙیداری ثز ارتفبع ٌیبٞچ ٝاعتمزار یبفت ٝدارد  ٚثب افشایؼ ا٘ذاسٜ
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اثز ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٛ٘ ٚ ٝ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ثز ؽبخـ عطح
ثزي در عطح  5درفذ ٔؼٙیدار ثٛد (خذ .)1 َٚثزرعی ٔمبیغٝ
ٔیبٍ٘یٗ دادٜٞبی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد ؤ ٝحیطوؾت حبٚی
ٛٞرٔ BA ٖٛدر تٕبٔی ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ،عطح ثزي ثیؾتزی
٘غجت ثٔ ٝحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ ٚ ٖٛیب حبٚی اعیذخیجزِیه
تِٛیذ ٔیوٙذ  ٚدر ٔحیطوؾت حبٚی  BAثب افشایؼ ا٘ذاسٜ
ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛؽبخـ عطح ثزي ٘یش افشایؼ ٔییبثذ ،ثٝطٛری و ٝثب
افشایؼ ا٘ذاس ٜریشٕ٘ ٝ٘ٛؽبخـ عطح ثزي اس  8/10ث11/11 ٝ
عب٘تیٔتز ٔزثغ افشایؼ ٔییبثذ .أب چٙیٗ ر٘ٚذی در ٔحیطوؾت
فبلذ ٛٞرٔٔ ٖٛؾبٞذٕ٘ ٜیؽٛد  ٚؽبخـ عطح ثزي ٘غجتبً ثبثت
اعت (خذ.)2 َٚ
ٕٞچٙیٗ اس ِحبظ تؼذاد ثزي رؽذ یبفتٚ ٚ ٝسٖ خؾه ا٘ذاْ
ٛٞایی ،ثیؾتزیٗ  ٚوٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثٝتزتیت در ریشٕ٘ ٝ٘ٛرؽذ
یبفت ٝدر ٔحیط حبٚی  ٚ BAثب ا٘ذاسٔ 1 ٜیّیٔتز  ٚریشٕ٘ ٝ٘ٛوؾت
ؽذ ٜدر ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ ٚ ٖٛثب ا٘ذاسٔ 0/4 ٜیّیٔتز حبفُ
ؽذ .در ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ٘ ٖٛیش ثٝػّت رؽذ ٘بوبفی
ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ،تؼذاد ثزي رؽذ یبفت٘ ٝیش اس عبیز تیٕبرٞب وٕتز ثٛد
(خذ .)2 َٚفبیه ٕٞ ٚىبراٖ (ٌ )2009شارػ وزد٘ذ و ٝافشایؼ
ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ٜاٍ٘ٛر تأثیز ٔؼٙیداری ثز تؼذاد ثزي
رؽذ یبفت ٝداؽت  ٚثب افشایؼ ا٘ذاس ٜآٖ اس  0/5ثٔ 1 ٝیّیٔتز ،تؼذاد
ثزي رؽذ یبفت %20 ٝافشایؼ یبفت.

ریشٕ٘ ٝ٘ٛاس  0/5ثٔ 1 ٝیّیٔتز ،ارتفبع ریشٕ٘ ٝ٘ٛاعتمزار یبفت ٝاس
 5/7ث 8/0 ٝعب٘تیٔتز افشایؼ یبفت٘ .تبیح پضٞٚؼ خیٗ ٚ
ٕٞىبراٖ ( )1997ثز ٌیبٔ ٜیخه ٘ؾبٖ داد و ٝوبرثزد ٛٞرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه ٔیشاٖ ارتفبع ٌیبٞچٞٝب را ثٝطٛر ٔؼٙیداری افشایؼ
ٔیدٞذ .اس عٛی دیٍز ،خیٗ ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )2001یش ثیبٖ وزد٘ذ
و ٝوبرثزد ٛٞرٔ BA ٖٛدر ٔحیطوؾت عجت تِٛیذ ٌیبٞچٞٝبیی
فؾزد ٚ ٜثب ظبٞزی ٔتزاوٓ ٔیؽٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ارتفبع آٟ٘ب ٘یش ثٝ
ؽذت وبٞؼ ٔییبثذٚ .خٛدی ٕٞ ٚىبراٖ (ٌ )1383شارػ وزد٘ذ
و ٝوبرثزد غّظت ٔ 0/4یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه ثبػث
افشایؼ ٔیشاٖ رؽذ ریشٌٕ٘ ٝ٘ٛزدیذ  ٚثیؾتزیٗ تأثیز را ثز رؽذ
ٌیبٞچ ٝدر ٔزحّ ٝاعتمزار داؽت.
٘تبیح ٔٙذرج در ؽىُ -1ة ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝاثز ا٘ذاسٜ
ریشٕ٘ٛ٘ ٚ ٝ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ثز ٔیشاٖ ریؾٝدٞی ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب
ٔؼٙیدار ٔیثبؽذ ٞ ٚز چ ٝا٘ذاس ٜریشٕ٘ ٝ٘ٛوٛچهتز ثبؽذٔ ،یشاٖ
ریؾٝدٞی آٖ ٘یش وٕتز خٛاٞذ ثٛد .در ٔحیطوؾت حبٚی
اعیذخیجزِیه ،در تٕبٔی ا٘ذاسٜٞبی ریشٕ٘ ٝ٘ٛریؾٝدٞی ثب درفذ
ثبالیی فٛرت ٌزفت ،ایٗ در حبِی اعت و ٝدر ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبیی وٝ
در ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٕٔٞ ٚ ٖٛچٙیٗ ٔحیطوؾت حبٚی 0/5
ٔیّیٌزْ در ِیتز ثٙشیُآد٘یٗ وؾت ؽذ ٜثٛد٘ذ ،ریؾٝسایی ٔؾبٞذٜ
٘ؾذ (ؽىُ  -1ة).
فبیه ٕٞ ٚىبراٖ (ٌ )2009شارػ وزد٘ذ و ٝاختالف ثیٗ ا٘ذاسٜ
ریشٕ٘ ٝ٘ٛاس ٘ظز تؼذاد ریؾ ٝتؾىیُ ؽذ ٜثز ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن
ؽبخغبر ٜاٍ٘ٛر ٔؼٙیدار ثٛد  ٚثب افشایؼ ا٘ذاس ٜریشٕ٘ ٝ٘ٛتؼذاد
ریؾٞٝبی تؾىیُ ؽذ ٜافشایؼ یبفت٘ .تبیح پضٞٚؼ پبِٚیىی ٚ
ٚال٘ذر (٘ )Pawlicki and Welander, 1992ؾبٖ داد و ٝوبرثزد
ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُآد٘یٗ تأثیز ثبسدار٘ذ ٜؽذیذی ثز ریؾٝسایی
ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب دارد ،ثٝخقٛؿ سٔب٘ی و ٝدر آغبس ٔزحّ ٝریؾٝسایی
ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیزدٕٞ .چٙیٗ ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه ٘یش
ٔیشاٖ ریؾٝدٞی را وبٞؼ ٔیدٞذ .ایٗ در حبِی اعت و٘ ٝتبیح
پضٞٚؼ یٛالٕٞ ٚ ٜىبراٖ (٘ )Ullah et al, 2007ؾبٖ داد و ٝوبرثزد
ٔحیطوؾت حبٚی ٔ 0/25یّیٌزْ در ِیتز اعیذخیجزِیه ٘غجت
ثٔ ٝحیطوؾت  MSفبلذ ٛٞرٔ ٖٛثبػث افشایؼ تؼذاد ریؾٞٝبی
تِٛیذ ؽذ ٜاس  2/3ث 5/8 ٝؽذ .در ایٗ پضٞٚؼ ٘یش ٛٞرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه تأثیز ٔطّٛثی ثز ٔیشاٖ ریؾٝسایی ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٘ٛن
ؽبخغبر ٜداؽت.
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ایٖٝؽیؾٚفیبت رؽذی ٔیخه در ؽزایط درٛ ثز ثزخی خقٕٝ٘ٛ٘ ریشٜ ا٘ذاسٚ  رؽذٜذٙٙظیٓوٙع تٛ٘ ُ ٔیبٍ٘یٗ اثزات ٔتمبثٝ ٔمبیغ:1 ُؽى
Fig. 1: Mean comparison of growth regulators and explant size effects on some growth characteristic of carnation under in
vitro condition

 ٔیّیٔتز1 ٚ 0/7 ،0/4 بیٜٞ ثب ا٘ذاسٜن ؽبخغبرٛ٘ تزتیتٝ ثC ٚ B ،A .ٜن ؽبخغبرٛ٘ بی ٔختّفٜٞ ا٘ذاس:2 ُؽى
Fig. 2: Different sizes of shoot tip; A, B and C: 0.4, 0.7 and 1 mm, respectively
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خذٔ :2 َٚمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ اثزات ٔتمبثُ ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ٛ٘ ٚع ریشٕ٘ ٝ٘ٛثز ثزخی خقٛفیبت رؽذی ٔیخه در ؽزایط درٖٚؽیؾٝای
Table 2: Mean comparison of growth regulators and explant size effects on some growth characteristic of carnation under in
vitro condition
تؼذاد ثزي
ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ
ػزك ثزي
ط َٛثزي
عطح ثزي
ا٘ذاس ٜریشٕ٘ٝ٘ٛ
٘ٛع تٙظیٓوٙٙذٜ
Leaf number
ٛٞایی (ٔیّیٌزْ)
(ٔیّیٔتز)
(ٔیّیٔتز)
(عب٘تیٔتز ٔزثغ)
(ٔیّیٔتز)
رؽذ
Type of growth
regulator

Explants size
)(mm

)Leaf area (cm2

Leaf length
)(mm

اعیذخیجزِیه
(ٔ 0/5یّیٌزْ در
ِیتز)

Leaf width
)(mm

Shoot dry weight
)(mg

1

5.50 c

23.40 a

2.49 bc

6.66 b

7.60 c

0.7

4.70 cd

22.60 a

2.24 bc

5.60 bc

6.80 c

)GA3 (0.5 mg/l

0.4

4.70 cd

20.80 a

2.00 c

5.68 bc

5.20 d

ثٙشیُ آد٘یٗ
(ٔ 0/5یّیٌزْ در
ِیتز)

1

11.11 a

14.90 b

4.20 a

23.50 a

13.20 b

0.7

9.80 a

13.40 b

4.00 a

22.40 a

12.40 ab

0.4

8.10 b

13.89 b

4.30 a

22.50 a

11.60 a

1

4.20 cd

10.20 c

2.66 bc

4.00 cd

2.00 e

0.7

4.00 d

9.60 c

3.04 b

3.80 cd

2.00 e

)BA (0.5 mg/l

ثذٛٞ ٖٚرٖٔٛ
Without
hormone

0.4

4.30 cd

9.70 c

3.00 b

2.30 d

2.00 e

در ٞز عتٔ ،ٖٛیبٍ٘یٗٞبیی و ٝحذالُ یه حزف ٔؾتزن دار٘ذ ،ثز اعبط آسٔ ٖٛچٙذ دأٝٙای دا٘ىٗ در عطح  = 0.05اختالف ٔؼٙیداری ثب یىذیٍز ٘ذار٘ذ
Means followed by similar letters in each column, are not significantly different base on Duncan test at = 0.05

ثبریه ؽذٖ ثزيٞب ٔیؽٛد ،ثٙبثزایٗ وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػزك ثزي
در ایٗ ٔحیطوؾت ٔؾبٞذ ٜؽذ (خذٚ .)2 َٚی ٚ ٛیّٛٙعىی ( Vu
 )and Yelenosky, 1988طی پضٞٚؾی تأثیز تٙظیٓوٙٙذٜٞبی رؽذ
را ثز ٌیبِ ٜیٕٛتزػ در ؽزایط طجیؼی یب در سی )in vivo( ٜٛثزرعی
وزد٘ذ٘ .تبیح پضٞٚؼ آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد و ٝوبرثزد ٛٞرٖٔٛ
اعیذخیجزِیه در ٔمبیغ ٝثب ثٙشیُآد٘یٗ ثبػث وبٞؼ عطح ثزي،
ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ ٛٞایی ،تؼذاد ثزي  ٚػزك ثزي  ٚافشایؼ طَٛ
ثزي ؽذ.

ثزاعبط ٘تبیح ایٗ پضٞٚؼ ٕٞ ٚچٙیٗ ٌشارػٞبی عبیز ٔحممیٗ
ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد و ٝوبرثزد ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُآد٘یٗ در ٔحیطوؾت
عجت افشایؼ پزآٚری  ٚتؼذاد ؽبخغبر ٜثبسسایی ؽذٔ ٜیؽٛد  ٚدر
٘تیدٔ ٝیتٛاٖ ا٘تظبر داؽت و ٝثٝد٘جبَ آٖ ؽبخـ عطح ثزي،
تؼذاد ثزي ٚ ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ ٛٞایی ٘یش افشایؼ یبثذ.
اثز ٔتمبثُ ٘ٛع تٙظیٓوٙٙذ ٜرؽذ ٛ٘ ٚع ریشٕ٘ ٝ٘ٛثز طٚ َٛ
ػزك ثزي ٔؼٙیدار ٘ؾذ ،ثب ایٗ حبَ ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه ثبػث
تِٛیذ ثزيٞبی ثبریه  ٚطٛیُتزی ٘غجت ث ٝعبیز تیٕبرٞب ؽذ  ٚدر
ٔحیطوؾت فبلذ ٛٞرٔ ٖٛث ٝػّت ػذْحنٛر تٙظیٓوٙٙذٜٞبی
رؽذ در ٔحیطوؾت  ٚثٝد٘جبَ آٖ رؽذ ٘بوبفی ریشٕ٘ ،ٝ٘ٛوٕتزیٗ
ٔیشاٖ ط َٛثزي ٔؾبٞذ ٜؽذ .اس عٛی دیٍز وبرثزد ٛٞرٔ ٖٛثٙشیُ
آد٘یٗ در ٔحیطوؾت ثبػث ػزیلؽذٖ ثزيٞب در ٔمبیغ ٝثب عبیز
تیٕبرٞب ؽذ  ٚاس آ٘دبیی و ٝوبرثزد ٛٞرٔ ٖٛاعیذخیجزِیه ثبػث

نتیجهگیری
ثزاعبط ٘تبیح ثٝدعت آٔذ ٜاس ایٗ پضٞٚؼ ٔیتٛاٖ ثیبٖ وزد وٝ
چٙب٘چٞ ٝذف اس وؾت درٖٚؽیؾٝای ٌیبٔ ٜیخه ،پزآٚری آٖ
ثبؽذ ،در ایٗ فٛرت تؼذاد خٛا٘ ٝرؽذ یبفت ٝعبِٓ اس إٞیت سیبدی
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اعیذخیجزِیه  ٚریشٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذاسٔ 1 ٜیّیٔتز خٟت اعتمزار
ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن ؽبخغبر ٜتٛفیٔ ٝیؽٛد.

ثزخٛردار اعتِٚ .ی در فٛرتی وٞ ٝذف اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛن
ؽبخغبر ٜخٟت ثٝدعت آٚردٖ ٌیبٞچٞٝبی عبِٓ  ٚثب ویفیت
ٔطّٛة ثبؽذ ،در ایٗ فٛرت ثٝدعت آٚردٖ ٌیبٞچٞٝبی عبِٓ  ٚثب
وٕتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝایؽذٖ خٟت ا٘تفبَ ثٔ ٝزحّ ٝپزآٚری اس
إٞیت ثیؾتزی ٘غجت ث ٝتؼذاد خٛا٘ ٝثبسسایی ؽذ ٜثزخٛردار ٔی-
ثبؽٙذ .اس عٛی دیٍز حنٛر ثبفت وٛچىی اس عبل ٚ ٝعزآغبسٜٞبی
ثزٌی خٟت تأٔیٗ ٔٙجغ ٛٞرٔ٘ٛی مزٚری اعت .ثٙبثزایٗ ثب در
٘ظزٌزفتٗ ایٗ ٔٛمٛعٔ ،حیطوؾت حبٚی ٔ 0/5یّیٌزْ در ِیتز

سپاسگساری
ثذیٛٙعیّ ٝاس ٌز ٜٚپضٞٚؾی وؾت ثبفت ٌیبٞی خٟبد دا٘ؾٍبٞی
ٔؾٟذ خٟت فزا ٓٞآٚردٖ أىب٘بت السْ خٟت ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ
تؾىز  ٚلذردا٘ی ٔیٌزدد.

خٟت ٔطبِؼٙٔ ٝبثغ ث ٝففحٞٝبی ٔ 4-3تٗ اٍّ٘یغی ٔزاخؼ ٝؽٛد.
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