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هاي رز ساناز  زنی و پرآوري ریز نمونه اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه
)Rosa chinensis var. Elvis( 

  
  3افشار پوراکبر صفی و 2کاخکی ، محمدرضا واعظی1مهدي درودي*

 ،شناسی زیست گروه استادیار2ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور،  ،ارشد فیزیولوژي گیاهی شجوي کارشناسیدان1
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران ،شناسی استادیار گروه زیست3 ،سبزوار، ایران سبزواري، حکیم دانشگاه

 12/11/1394 ؛ تاریخ پذیرش:4/7/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
در حال حاضر یکی از  .ها از عهد باستان مورد توجه بشر بوده استعنوان ملکه گل گل رز به: هدف و سابقه

هاي زینتی تولید در صدر قرار دارد. رز ساناز یکی از انواع رزمیزان هاي جهان است و از لحاظ ترین گل محبوب
 Rosa(رز ساناز گیرد.  ها مورد استفاده قرار می اي در فضاي سبز و پارك است که امروزه به مقدار گسترده

chinensis var. Elvis (هاي سنتی تکثیر وسیله روشهاي آن را بهیکی از چندین گونه رز کشور ماست که پایه
هاي سنتی با محدودیت زمانی و کمبود که تولید آن از طریق روشجاییرسانند. از آنو در بازار به فروش می

از طریق  ازدیادي گونه رز رقم سانازدنبال تعیین شرایط بهینه ریز ندي همراه است، این تحقیق، بههاي پیو پایه
  باشد. کشت بافت می

  
عنوان  هاي پرورش یافته در گلدان بههاي تهیه شده از نهال هاي جانبی و انتهایی شاخه : جوانهها روش و مواد

بود.  MS/4و  MS ،MS/2ط یشامل مح ییو باززا يپرآورجهت  یمورد بررس يها طیمحریزنمونه استفاده شد. 
تر یگرم در ل یلیم 5و  3، 1، 0 يها با غلظت )BAP( پورین آمینو بنزیل -6 هورمون در این آزمایش يها هورمون

آزمایش  .بودتر یگرم در ل یلیم 5/0و  3/0، 1/0، 0 يها با غلظت )IBAبوتیریک (اسید ایندول  و هورمون
  ریزنمونه بود.  5هر تکرار شامل  شد کهسه تکرار انجام با تصادفی                 ً در قالب طرح کامال  یل صورت فاکتور به
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تمام غلظت،  MSبستر مار یب تیو ترک یین درصد باززایشتریب يدارا MSج نشان داد که بستر ینتا :ها یافته
ن مقدار یشتری. بهدد میخود اختصاص  را به یین باززایبیشتر BAPگرم در لیتر هورمون  میلی 3همراه با 

گرم یلیم 5همراه با  MS/4ه یط پایمار محیب تیحاصل شد. ترک BAPتر یگرم در ل یلیم 5در غلظت  ییزا شاخه
ن یشتریب BAPتر یگرم در لیلیم 5و  IBA تریگرم در ل یلیم 5/0همراه با  MS/4ه یط پایو مح BAPتر یدر ل

 BAPتر یگرم در لیلیم 5و  IBAتر یگرم در لیلیم 5/0 يحاو MS/4ط یمح. را از خود نشان دادند ییزاشاخه
ت یبا موفق يدیتول يهاهشاخشاخه را داشتند.  ن طولیشتریب ،فاقد هورمون MSط ین و محیکمتر يدارا

  شگاه منتقل و سازگار شدند. یط خارج از آزمایدار شده به شرا شهیر يها اهچهیگسپس دار شدند.  شهیر
  

محیط مناسبی براي   MSمحیط پایهنتیجه گرفت که توان  میاین پژوهش ه نتایج حاصل از با توجه ب گیري: نتیجه
          ً زایی نسبتا   ) از باززایی و شاخهBAP( باالي سیتوکینین          ًهاي نسبتا  باشد. گونه ساناز در غلظت گونه رز ساناز می

شده افزایش یافت اما طول هاي ایجاد  باالیی برخوردار است. با افزایش میزان سیتوکینین محیط تعداد شاخه
 ها در محیط فاقد هورمون اتفاق افتاد. ها کاهش یافت. بیشترین رشد شاخه شاخه

  

  ي، پرآورسیتوکینین،  طول شاخهرز ساناز،  :يدیکل هاي واژه
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  مقدمه
ره یاز تگل سرخ  ).3( ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده استگل عنوان ملکه گل رز به  

Rosaceae ا یاصالح و به دن آن يهزار رقم تجار 20بر   بالغکه  ،گونه را در بر داشته 100ش از یب
و  یت زمانیبا محدود یسنت يهاق روشیاز طررز د یکه تول ییجااز آن .)15( )9( ستا  شده یمعرف

 در مورد .ش استیافزابه رو يادیزازدیرروش استفاده از ؛ )10( همراه است يوندیپ يها هیکمبود پا
 در داخل و خارج کشور انجام شده يادیز          ًقات نسبتا یجنس رز تحق مختلف يها گونهکشت بافت 

رز  تکثیر به   اقدام اشاره نمود که )2003( لطفیو  آبادي خرم  شیرزادیان توان به یاست از جمله م 
بیشترین شان یامودند. روش کشت بافت ن به) Rosa hybrida var. Queen Elizabeth(الیزابت 

گرم در لیتر و یک میلی  IAAگرم در لیترمیلی 1/0حاوي  MS ییغذا زائی در محیط هشاخمیزان 
) درصد 75( ییزاترین درصد ریشهمطلوب .ددست آوردن هبسومین واکشت  و پس از  BAPهورمون

و همکاران  خسروي .)23( دست آمد هب IAA گرم در لیترمیلی 5/0حاوي  تغییر یافته MS در محیط
 )Rosa hybrida cv. Iceberg( برگ آیس دستورالعمل تکثیر انبوه رز هیبرید به تهیه ) اقدام2007(

ک یبراي هر ریزنمونه در  )26( و برگ سبز) 1/10(  بیشترین میانگین تعداد شاخه جانبینمودند. 
بیشترین  .)14( دست آمد هب روز 21پس از  NAA تریگرم در ل یلیم 093/0و  BAP تریگرم در ل یلیم

 در مورد يا مطالعه د.دست آم به MS/4 طیدر محمتر)  سانتی 82/0(  و طول ریشه )35/4( تعداد ریشه
Rosa moschata و همکاران  خوي خوشله یوسگونه به نیا ریزازدیاديثر بر ؤم عواملن ییتع يبرا

، TDZسه یاست. مقا ریزازدیادي يتر بران بسیبهترMS/2 ج نشان داد که بستر ی) انجام شد. نتا2010(
BAP ن نشان داد که ینتیو کTDZ ن درصد یه است. باالترشاخر یتکث يکننده رشد برامین تنظیبهتر

ها با زقلمهیشه رید ریتول جهتن بستر یدست آمد. بهتر هب TDZتر یگرم در لیلیم 25/1ر با غلظت یتکث
 و ماشکی مهدوي .)13( آمد دست هب D,2,4تر یر لگرم دیلیم IBA +1/0تر یگرم در لیلیم 1/0

 در داد، نشان نتایج. نمودند مینیاتوري رز و محمدي گل بساك کشت به اقدام )2014( همکاران
 رز در. گردید دهی کالوس میزان افزایش باعث آمونیم نیترات با کلسیم نیترات جایگزینی کاشان اکوتیپ

 گلوتامین گالیسین، و داشتند بساك زایی کالوس درصد صفت رب مؤثري نقش آمینه اسیدهاي مینیاتوري
 قند سوربیتول، به نسبت ساکارز همچنین. بودند بهتر آمینه اسیدهاي سایر از هیدرولیزات کازئین و

 زایی کالوس میزان سوربیتول توسط ساکارز جایگزینی با و بود بساك زایی کالوس جهت مناسبتري
  .)16( یافت کاهش
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 و رشد بر هورمون و غذایی عناصر اثر بررسی به) 2015( همکاران و یداللهی اي، مطالعه در  
 رشد افزایش باعث کاشت بستر نیتروژن افزایش داد نشان نتایج. پرداختند محمدي گل زایی شاخه
 تفاوت استفاده مورد هورمونی هاي غلظت بین شاخه تعداد نظر از. شد آن برگ تعداد و ها شاخه
 نشد مشاهده زایی ریشه نظر از تفاوتی نیز مختلف تیمارهاي بین همچنین. نداشت وجود داري معنی

و  میرساوسیله اي جوانه محوري به شهاز طریق کشت درون شی Rosa clinophyllaازدیادي ریز ).27(
ی زنتنهایی قادر به ایجاد جوانه ج نشان داد، سیتوکینین بهی) استانداردسازي شد. نتا2009( کاکرابارتی

دست آمد. نیترات نقره در  هب GA3ها در ترکیب با ها و افزایش تعداد آنتر آن. اما رشد مناسبباشند می
ثر بود. زغال فعال در تمام مراحل از جمله ؤها م ه و زردشدن برگشاخجلوگیري از خشکیدگی 

 250و  IBA ترگرم در لی یک میلیکه MS /2دهی در بستر  درصد ریشه 90مقدار  .ثر بودؤمدهی  ریشه
هاي تکثیر از طریق قلمه  به محدودیت با توجه .)18( دست آمد هگرم زغال فعال اضافه شده بود، بمیلی

 Rosa chinensis( رز رقم ساناز گونهتکثیر نه یط بهین شراییتعگونه،  هاي ازدیاد این و سایر روش

var. Elvis( ن، یکی از مهمترین اهداف این هاي تکثیر آ منظور کاهش هزینه به ق کشت بافتیاز طر
  باشد. مطالعه می

  
  ها مواد و روش

ها زنمونهیمنظور مشابهت رد. بهیه گردیته )Rosa chinensis var. Elvis( عدد گلدان رز 30ابتدا   
د، همسن و یجد يهاتا شاخه قطع شدها ن گلیه ایاول يهاجوان، شاخه يهاجاد شاخهین ایو همچن

 شگاهیآزما به بالفاصله و شده جداشدن،  ید قبل از چوبیجد يهاشاخه سپس، د گردد.یتر تولجوان
  ها داراي حداقل یک جوانهکه هر یک از آن برش داده شد هاشاخه از طوري هاریزنمونه. یافتند انتقال

تا  1نمونه بین شکلی که هر ریز ها صورت گرفت، به همراه با حذف خارها و برگ جانبی باشد. این کار
یی پیش ع ظرفشویقه در محلول آب ولرم و مایدق 15مدت  ها، بهزنمونهیر متر طول داشتند. سانتی 5/1

ها با آب زنمونهیها پاك شود. رزنمونهیر ياز رو يظاهر یتا هر گونه آلودگ تیمار ضدعفونی شدند
 شدند. شستشو داده  یبه خوب يجار

محلول سپس  ه،یثان 20مدت  به درصد 70 محلول اتانلشامل  مورد استفاده یعفونیمار ضدت  
سه  لیدر آب مقطر استر شستشو ،انتهادر  و قهیدق 20مدت  بهدرصد  NaClO( 5م (یدسدیپوکلریه

  .بود مرتبه
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مختلف  يها صورت بود که غلظت نیبد ییباززادرصد زان یم یجهت بررسمورد استفاده  يمارهایت  
مختلف  يها در حضور غلظت) تریگرم در ل یلیم 5و  BAP( )0 ،1 ،3( بنزیل آمینوپورین -6 هورمون
مختلف  يها تر) در غلظتیگرم در ل یلیم 5/0و  IBA( )0 ،1/0 ،3/0( ایندول بوتیریک اسید هورمون

مار). یب تیترک 48در کل ( قرار گرفت ی) مورد بررسMS/4و  MS )MS ،MS/2 ییط غذایمح
 5در هر تکرار ادفی با سه تکرار انجام گرفت. تص                               ًصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال  بهش یآزما

زان یم یبررس د.یکشت گرد ها شهیزنمونه در داخل شیر 720در مجموع نمونه گیاهی وجود داشت. 
. طرح آزمایش همانند مرحله باززایی شدانجام  ییمرحله باززا يها طیاز مح با استفاده زین ییزا شاخه

  ها بود.آن يهاعداد شاخه و طول شاخهش تین آزمایدر ا یصفات مورد بررس بود.
ها با استفاده از  محیط pHد. بودنآگار  درصد 8/0ساکارز و  درصد 3هاي تهیه شده داراي  محیط  

NaOH  وHCl  اتوکالو با  با استفاده ازهاي تهیه شده،  تنظیم شد. استریل کردن محیط 8/5الی  7/5در
گراد  درجه سانتی 25±2ها در اتاقک رشد با دماي  کشت شد. انجام دقیقه 15اتمسفر و زمان  2/1فشار 

هاي فلورسنت  ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی که با استفاده از المپ 16و فتوپریود نوري 
ها  داده تجزیه و تحلیل. ها هر چهار هفته یکبار انجام شد شد، نگهداري شدند. واکاشت مین میأسرد ت

سات یمقا يها، برا داده یتیو نرمال ین همگنییپس از تع .جام شدان 16نسخه   SPSSافزار توسط نرم
 هیتجز يبرااستفاده شد. توکی ها از آزمون  نیانگیسه میمقا يانس و برایه واریاز آزمون تجز یکل

  .شد انجام لیتحل و هیانجام شد سپس تجز Arcsin√x لیتبد ابتدا هاداده ییباززا درصد لیتحل
  

  و بحث جینتا
سایر  دار بود معنی هازنی ریزنمونه واریانس، نوع محیط پایه بر درصد جوانهتجزیه طبق جدول   

نتایج نشان داد تفاوت  ).1ها نداشتند (جدول مانی ریزنمونه داري بر درصد زنده عوامل تأثیر معنی
  ).2(جدول زنی وجود دارد  داري بین ترکیب تیمارهاي مختلف از نظر درصد جوانه معنی
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  .هاي مختلف تحت تأثیر تیمار یمورد بررس عوامل یه واریانستجز -1ول جد
Table 1. The analysis of variance results of factors under different treatments. 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
Df. 

 MS میانگین مربعات

 زنی درصد جوانه
Germination percent 

 پرآوري
Proliferation 

 طول شاخه
Shoot length  

 )Aنوع بستر (
Media (A)  

2  3.852**  0.780 ns  58.262**  
 )Bغلظت اکسین (

(Auxin) (B)  
3  0.082ns  0.039 ns  4.057**  

 )Cسیتوکینین (
Cytokinin (C)  

3  0.029 ns  136.212**  29.137**  
B×A 6  0.011 ns  0.359 ns  0.308 ns  
C×A  6  0.018 ns  0.403 ns  1.256**  

B×C  9  0.007 ns  0.209 ns  0.604*  
A×B×C  18  0.034 ns  0.312 ns  0.414 ns  

  (درصد) ضریب تغییرات
Coefficient of variance (%)  

30%  25%  27%  

  داري. معنیعدم  nsو درصد  5درصد و  1سطح احتمال  دار آماري در ترتیب بیانگر وجود اختالف معنی ** و * به
n.s. Non significant, * Significant in 5%probability, ** Significant in 1% probability. 

  
  .هاي مختلف تیمار ترکیب تحت تأثیر مورد بررسی لعوامنتایج آزمون تجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2. The analysis of variance results of factors under different treatments. 
 منبع تغییرات
Variable  

  درجه آزادي
df 

 میانگین مربعات
MS  

  ضریب تغییرات
Coefficient of variance 

 درصد جوانه زنی
Germination percent  

47  1244.4**  30.4% 

 پرآوري
Proliferation  

47  11.001**  27% 

 طول شاخه
Shoot length  

47  5.291**  30% 

 .درصد 1سطح احتمال  دار آماري در عالمت ** بیانگر وجود اختالف معنی
** Significant in 1% probability. 
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  .مختلف يمارهایتها در زنی ریزنمونه جوانه درصد مقایسه -1 شکل

Figure 1. Comparison of germination percent in different treatments. 
  

رز ساناز از خود نشان داد  يهازنمونهیر ییدر باززا یج مناسبینتا MSه یط پایق حاضر محیدر تحق  
اه ارتباط داشته باشد. در یله گیوستروژن بهیو مقدار جذب ن یشتر به فرم دسترسیرسد ب ینظر م که به

ه یط پایعنوان مح را به  MSهیط پایمح ،ق حاضریند تحقهمان جنس رز يقات انجام شده رویاکثر تحق
 يرو )2003( لطفیو آبادي  خرم شیرزادیانتوان به یاند که از جمله م ص دادهیر تشخیتکث يمناسب برا
 ي) رو2007و همکاران ( عصاره، 2) در ارقام رز مینیاتور2003( خوي خوشو صالحی ، 1رز الیزابت

 کاکرابارتیو میرسا ، Rosa chinensis ي) رو1996( هونگ، ).Rosa damascena Mill( گل محمدي
اشاره  Rosa moschata يرو )2010و همکاران ( خوي خوشو  Rosa clinophylla ي) رو2009(

، 18، 8 ،20، 22، 23( اند مختلف رز استفاده نموده يها گونه يادیزازدیر يبرا  MSطینمود که از مح
با غلظت  MSداد که در محیط پایه   ها نشانزنی ریزنمونه جوانه نتایج مقایسه میانگین درصد .)13

و  73ترتیب  (به زنی یک چهارم، کمترین درصد جوانه MSمحیط  وزنی  کامل، بیشترین درصد جوانه
و  ییرسد که رز ساناز در مقابل کاهش عناصر غذا ینظر م به). 1شکل (شد مشاهده  درصد) 27
ابد. ی یآن کاهش م ییبستر کشت، باززا ییاهش غلظت عناصر غذادرات کربن حساس بوده و با کیه

                                                             
1- Rosa hybrida var. Queen Elizabeth 
2- Rosa chinensis Jacp. var. minima Rehd 
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 یباق MS/4ا ی MS/2ها در بستر زنمونهیعنوان شده که اگر ر Rosa clinophyllaدر مورد رز 
 ).18( شوند یخشک م   ًتا یها زرد شده و نها اهچهیها گ شهیرغم رشد ر یروز)، عل 15 یگذاشته شوند (ط

 MSهاي مختلف نشان داد که بستر  ها بین ترکیب تیمارزنی ریزنمونه مقایسه میانگین درصدجوانه  
یا  1/0همراه با  MS/4بستر پایه  وبیشترین  BAPگرم در لیتر هورمون  میلی 3تمام غلظت، همراه با 

سه یج مقاینتا ).5 (جدولرا داشتند زنی جوانه کمترین درصد BAPگرم در لیتر هورمون  میلی 5/0
 3تمام غلظت، همراه با  MSمار بستر یب تیداد که ترک ها نشانزنمونهیر یزن نهن درصد جوایانگیم
ر یرسد تحت تأث ینظر م که به را دارا بودند یزن ن درصد جوانهیشتریب BAPتر هورمون یگرم در ل یلیم

) 2005و همکاران ( کریمین مورد یهم نوع غلظت بستر و هم مقدار هورمون حاصل شده است. در ا
ر قرار یرشد تحت تأث يهاکنندهمیزنمونه را تنظیت ریو حساس یب مواد معدنیدارند که ترکاشاره 

  ).26( د شده استییأبرنج ت یکیسومات ییزا نیز در مطالعه جنیه نین فرضی. ا)12( دهد یم

در  يدار یاختالف معن BAP هاي مختلف غلظت )2 (جدول انسیوار ه یتجز طبق جدول: ییزا شاخه
ند نداشت ییزا بر مقدار شاخه يدار یر معنیر عوامل تأثی. سادندنموجاد یها ا اهچهیگ ییزا همقدار شاخ

نشان داد بین ترکیب تیمارهاي مختلف مختلف  هايتیمار  ترکیبها بین  بررسینتایج  ).1 (جدول
  ).2داري از نظر تعداد شاخه ایجاد شده وجود دارد (جدول  معنیتفاوت 

 

 
 .مختلف يهاها در بسترزنمونهیر ییزا شاخه سه مقداریمقا -2شکل 

Figure 2. Comparision of produced shoot numbers of explants in different media. 
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در  ییزا ن مقدار شاخهیشتریداد که ب نشان BAPر هورمون یتحت تأث ییزا شاخه  نیانگیسه میمقا 
شکل دست آمد ( هدر بستر فاقد هورمون ب ییزا ن مقدار شاخهیو کمتر BAPتر یگرم در ل یلیم 5غلظت 

ز از یشود. در تحقیق حاضر ن یها استفاده منینیتوکیها در کشت بافت از س هشاخر یتکث يبرا). 2
در شکستن غالبیت انتهایی و  BAPها استفاده شد. نقش و اثر  در مرحله تکثیر ریزنمونه BAPهورمون 

ز ین BAPر هورمون یتحت تأث ییزا مقدار شاخه یررسج بیهاي جدید است. نتا تحریک رشد شاخه
 ینینیتوکیافزوده شده است. هورمون س ییزا ش غلظت هورمون، بر مقدار شاخهینشان داد که با افزا
در  يادیباشد. شواهد ز ینو میبات آمین) جز ترکینو پوریل آمیبنز - 6ق (ین تحقیمورد استفاده در ا

توانند باعث  یبات مین ترکیشده به بستر کاشت وجود دارد. انو اضافه یبات آمین ترکیا يسودمند
 ).24( شوند يا شهیط درون شیدر شرا ییچندتا يها هشاخز، رشد و توسعه ی، تمایم سلولیش تقسیافزا

ند یاند و فرآ ن مشتق شدهیها از آدننینیتوکیکه س اند ه نمودز گزارش ی) ن2001و همکاران، ( توماس
ع یافته تسریز نیتما يهابر سلول یم سلولیش تقسیو افزا DNAک سنتز یه تحرلیوسرا به ییزا ختیر
دست آمد که  هب BAPتر یگرم در ل یلیم 5در غلظت  ییزا ن شاخهیشتریق بین تحقی. در ا)25( کنند یم

را  ییزا ن شاخهیشتریتر بیگرم در ل یلیم 5در که رز  ارقامدر مورد  )2002( اچوریگاراو  کارلیج یبا نتا
 Rosa( تکثیر انبوه رز هیبرید آیس برگ) در 2007و همکارن ( خسروي. )4( دارد یداشتند، همخوان

hybrida cv. Iceberg( براي  عدد، 25 ،و برگ سبزعدد،  1/10، بیشترین میانگین تعداد شاخه جانبی
و  هعصار .)14( دوردندست آ هب NAAمیکروموالر  5/0و  BAPمیکروموالر  4در  را هر ریزنمونه
بهترین  گزارش نمودند که) .Rosa damascena Mill( تکثیر گل محمدي ) در2007همکاران (

گرم در لیتر میلی 1/0با غلظت  TDZگرم در لیتر و میلی 5با غلظت  BAPترکیب تنظیم کننده رشد، 
   .)20( بوده است

گرم یلیم 5همراه با  MS/4ه یط پایمار محیب تیکه ترکنشان داد  ییزان شاخهیانگیسه میج مقاینتا  
 BAPتر یگرم در لیلیم 5و  IBA تریگرم در ل یلیم 5/0همراه با  MS/4ه یط پایو مح BAPتر یدر ل

بودند،  BAPکه فاقد هورمون  ییهاماریب تی. ترکبودند )25/4(بهترین تیمارها در تولید شاخه 
ید شاخه (یک شاخه از هر تولمقدار ن یکمتر IBAه و غلظت هورمون یط پاینظر از نوع مح صرف

دلیل  تولید شاخه بیشتر به احتمال زیاد به ).5 (جدول خود اختصاص داده بودند بهرا ریزنمونه) 
هاي سیتوکینینی در مقایسه با میزان عناصر غذایی محیط پایه  حساسیت بیشتر رز ساناز به هورمون

له یوسگونه به نیر ایثر بر تکثؤم عواملن ییتع يبرا Rosa muschataدر مورد  يا مطالعه .باشد می



  1395) 4)، شماره (23هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

68 

ر یتکث ين بستر برایبهترMS/2 ج نشان داد که بستر ی) انجام شد. نتا2010و همکاران (خوي  خوش
  . )13( است

) اثر ساده و دوگانه تیمارها بر طول شاخه 1طبق جدول تجزیه واریانس (جدول  :هشاخن طول یانگیم
داري بین ترکیب تیمارهاي  تلف نیز نشان داد که تفاوت معنیبررسی ترکیب تیمارهاي مخ .دار بود  معنی

  ).2(جدول  وجود دارده ایجاد شده شاخاز نظر میانگین طول مختلف 
خاطر کاهش مواد  ز کاسته شد که بهیه از طول شاخه نیط پایج نشان داد که با کاهش غلظت محینتا  
ص به رشد یتخص يبرا ییاز عناصر غذا يها مقدار کمتر اهچهیها بود و گزنمونهیدر دسترس ر ییغذا
 يشتریکربن ب دراتیو ه مصرف کمو  پرمصرفاز عناصر  MS طیار داشتند. محیخود در اخت یطول

   ).7( اه دارندیدر رشد گ یم نقش اساسیتروژن، فسفر و پتاسیخصوص ن ن عناصر بهیبرخوردارند که ا
ها کاسته  اهچهیگ هشاخبستر کشت، از طول ن به یش غلظت اکسین نشان داد که با افزایج همچنینتا  

ن یح ایبرخوردارند در توض يشتریه بشاخاز طول   IBAفاقد هورمون يها اهچهیشده است و گ
ا یع رشد یدر تسر يط در مرحله پرآوریافزوده شده به مح ینیاکس يها موضوع عنوان شده که هورمون

عالوه استفاده از  اه موثرند. بهیگ یرشد عموم به مقدار کم در یندارند ول يد اثریجد يها هشاخصدور 
ن است، چون اثر ینیتوکیس يکردن اثر غلظت باال یمنظور خنث به ين هورمون در مرحله پرآوریا

سازد. در واقع  یسر میه را مشاخ یعیل داده و رشد طبیها را تقل هشاخن بر رشد ینیتوکیاسترس دهنده س
  ).7(بخشد  یاه تعادل میگ یبه رشد عموم

ش غلظت یز نشان داد که با افزاین BAPمختلف  يهاها در غلظتن طول شاخهیانگیسه میج مقاینتا  
ن طول شاخه در بستر فاقد هورمون و یشتریزنمونه کاسته شده است. بیاز طول ر BAPهورمون 

و  یکارلق یق حاضر در تحقیهمانند تحق مشاهده شد. BAPتر یگرم در لیلیم 5ه در شاخن طول یکمتر
ش غلظت یبا افزا یخراسان ی) در مورد انگور فرنگ2015( و همکاران، دروديو ) 2002( اچوریگارا

BAP نقش و اثر )5، 4( طول شاخه کم شد یافت ولیش یتعداد شاخه افزا .BAP ت یدر شکستن غالب
 يها ط شاخسارهیدر مح BAPش غلظت ین با افزاید است؛ بنابرایجد يها ک شاخسارهیو تحر ییانتها

در هر سه  BAPه با کاهش غلظت هورمون شاخش طول یافزا ).17( شود ید میتر تول شتر اما کوتاهیب
 يهابه غلظت يادیل شدن به مقدار زیمرحله طو ).1( ز گزارش شده استیرز ن یپ مورد بررسیژنوت

    ).11( رشد حساس است يهاکنندهمیباالتر تنظ
نشان  BAPر اثر متقابل نوع بستر و غلظت هورمون یت تأثها تحن طول شاخهیانگیم یج بررسینتا  
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 MS/4ط ین طول شاخه و در محیشتریب يکامل فاقد هورمون، دارا MSه یط پایها در مح داد که نمونه
نظر  به ).3 ن طول را دارا بودند (جدولی، کمترBAPتر هورمون یگرم در لیلیم 5و  3 يها غلظت يحاو

دارند و از  ییبه عناصر غذا يبهتر یها دسترسزنمونهیستر با غلظت کامل رکه در ب نیل ایدل رسد به یم
جه یشود در نت ید میتول يشتریجه شاخه بیر باالتر و در نتیب تکثیضر BAPباالتر  يهادر غلظت یطرف

بات مواد یرشد کمتر است. ترک ياهچه به هر شاخه برایله گیوسص داده شده بهیتخص ییمقدار ماده غذا
کامل  MSدر بستر  ).12( دهد یر قرار میرشد تحت تأث يهاکنندهمیها را به تنظزنمونهیت ریحساس یمعدن

گر عناصر یم که عنوان شده انتشار دیشتر است. از جمله پتاسیبمصرف  کمو پرمصرف غلظت عناصر 
را  يوسنتزفت يها فراورده ییدهد و جابجا یر قرار میتروژن، فسفر و کربن را تحت تأثیمانند ن یمعدن
ه یه با مقدار فسفات اولشاخ ییرشد نها ).6( بخشد یها را بهبود م هشاخت یفیجه کیدهد در نت یش میافزا

   ).2( ها نقش دارد هشاخفسفات در القاء و رشد  ).28( در کشت متناسب است
نشان  BAPو غلظت هورمون  IBAر اثر متقابل غلظت یها تحت تأث ن طول شاخهیانگیم یبررس  
ن طول یکمتر يدارا BAPتر یگرم در لیلیم 5و  IBAتر یگرم در لیلیم 5/0  يط حاویکه در مح داد

 یقبل يها طور که در قسمت همان). 4ن طول را دارا بودند (جدول یشتریط فاقد هورمون بیشاخه و مح
ها در نیشوند و اکس یها م شاخه یو کاهش رشد طول ییزا ش شاخهیها باعث افزانینیتوکیاشاره شد، س

                           ًنجا با توجه به مقدار نسبتا یها دارند، در انینیتوکیجاد تعادل و کاهش اثر سینقش ا يآور مرحله پر
داشته باشد.  BAP ینینیتوکیدر کاهش اثر س يرین هم نتوانست تأثی، هورمون اکسBAPهورمون  يباال
نداشت، نتوانست از  ط وجودیدر مح BAPن که هورمون یبه ا توجهط فاقد هورمون با یدر مح یول

 الزیکو  روزیککند.  يریها جلوگزنمونهیر یجه از رشد طولیها و در نتزنمونهیر ییت انتهایغالب
). 21( مشاهده ننمودند R. nigrumتکثیر  صفات) نیز همانند تحقیق حاضر اثر مثبت اکسین بر 2006(

ها در  کثیر شاخه، باعث کاهش ضریب تmg/L BA 5/0به محیط حاوي  mg/L NAA 1افزودن
Ribes nigrum طور  به. )21( ها ایجاد نمایدثیر مثبت در طول شاخه و کیفیت آنأکه ت شد؛ بدون این

نسبت به افزودن اکسین به بستر  Ribes nigrumگزارش نمود که  )1984(، اورلیکاوسکا مشابه
  . )19( نظر از نوع و غلظت پاسخ داده است طور معکوسی صرف پرآوري به

 MS/4ط ینشان داد که در مح ترکیب تیمارهاير یها تحت تأث ن طول شاخهیانگیم یج بررسیانت  
 MSط ین طول شاخه و محیکمتر يدارا BAPتر یگرم در لیلیم 5و  IBAتر یگرم در لیلیم 5/0 يحاو
اطر خ رسد به مینظر  بهها  زان طول شاخهیکاهش م ).5 ن طول را دارا بودند (جدولیشتریهورمون ب فاقد
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زان ین کاهش میو همچن ییزا شاخهزان یش میو افزا ییت انتهایدر کاهش غالب BAPنقش هورمون 
  باشد.  یم MSک چهارم غلظت ی طیدر مح ییعناصر غذا

  

 .میانگین طول شاخهن و بستر کاشت برینیتوکین اثر متقابل غلظت سیانگیسه میمقا -3 جدول
Table 3. Comparison interaction of Cytokinin and Auxin concentration and media strength on shoot length. 

 بستر
Media  BAP (mg/L)  شاخهطول 

Shoot length  

MS  
0  a 0.08 ± 4.2 
1  b 0.07 ± 3.7 
3  c 0.08± 3.33 
5  c 0.08± 3.15 

MS/2  
0  b 0.08 ± 3.7 
1  d 0.09 ± 2.6 
3  de 0.09 ± 2.5 
5  ef 0.09 ±2.2 

MS/4  
0  c 0.13 ± 3.3 
1  fg 0.1 ± 1.9 
3  g 0.13 ± 1.7 
5  g 0.13± 1.62 

 باشد. ها می دار در بین میانگین حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی
Means in each column, with at least one similar letter are not significant different. 

  

 .ها میانگین طول شاخهن بر ینیتوکین و سین اثر متقابل غلظت اکسیانگیسه میمقا -4 جدول
Table 4. Comparison interaction of Cytokinin and Auxin concentrations on shoot length means. 

IBA(mg/L)  BAP(mg/L) طول شاخه 
Shoot length  

0  
0  a 0.1 ±4.17 
1  cd 0.1 ±3.08 
3  cde 0.1 ±2.8 
5  efg 0.11 ±2.5 

0.1  
0  bc 0.12 ±3.44 
1  bc 0.11 ±3 
3  def 0.11 ±2.6 
5  efg 0.12 ±2.4 

0.3  
0  bc .11 ±3.54 
1  def 0.12 ±2.48 
3  efg 0.12 ±2.45 
5  fg 0.11 ±2.27 

0.5  
0  b 0.12 ±3.74 
1  efg 0.11 ±2.5 
3  fg 0.11 ±2.18 
5  g 0.12 ±2.11 

 باشد. ها می دار در بین میانگین حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی
Means in each column, with at least one similar letter are not significant different. 
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 .مورد بررسی صفاتهاي مختلف بر رمقایسه میانگین ترکیب تیما -5 جدول
Figure 5. Comparison interactions of media, IBA and BAP concentration on studied factors. 

 بستر
Media  IBA(mg/L)  BAP(mg/L) زنی درصد جوانه 

Germination percent  
 هشاختعداد 

Number of shoot  
 هشاخطول 

Length of shoot  

MS  

0  
0  a-d 6.7± 66.7 i 0.22 ± 1  a 0.16 ±5.1 
1  ab 0± 80 e-h 0.2 ±2.67 bc 0.14 ±3.96 
3  a 6.7± 86.7 a-f 0.19 ±3.46 bcd 0.14 ±3.8 
5  ab 11.55± 80 ab 0.2 ±4.08 b-i 0.14 ±3.08 

0.1  
0  abc 6.66± 73.3 i 0.21 ±1 b-f 0.15 ±3.64 
1  ab 0± 80 a-f 0.2 ±3.42 ab 0.14 ±4.1 
3  a-d 6.7± 66.7 ab 0.22 ±4.1 b-g  0.16 ±3.4 
5  abc 6.66± 73.3 ab 0.21 ±3.9 b-h 0.15 ±3.3 

0.3  
0  abc 6.66± 73.3 i 0.21 ±1 bcd 0.15 ±3.9 
1  ab 11.55± 80 ns 0.2 ±2.91 b-f 0.14 ±3.53 
3  ab 0.0± 80 a-f 0.2 ±3.5 b-h 0.14 ±3.17 
5  abc 13.3± 73.3 ab 0.21 ±4.18 b-h  0.15 ±3.22 

0.5  
0  abc 17.64± 73.3 i 0.22 ±1 ab 0.16 ±4.1 
1  abc 13.3± 73.3 d-h 0.21 ±2.82 a-f 0.15 ±3.39 
3  a-e 0± 60 abc 0.23 ±3.77 b-k 0.17 ±2.97 
5  a-f 13.3± 53.3 ab 0.25 ±4.1 b-k 0.17±2.97 

MS/2  

0  
0  a-e 11.55± 60 i 0.23 ±1 ab 0.17±4 
1  a-d 6.7± 66.7 c-h 0.22 ±2.9 b-j 0.16 ±3 
3  b-f 6.7± 46.7 a-e 0.26 ±3.57 d-m 0.19 ±2.77 
5  a-e 0± 60 ab 0.23 ±4.22 e-o 0.17±2.55 

0.1  
0  a-d 13.3± 66.7 i 0.22 ±1 bcd 0.16 ± 3.85 
1  b-f 6.7± 46.7 fgh 0.26 ±2.57 b-k 0.19 ±2.97 
3  a-e 11.55± 60 a-e 0.23 ±3.56 e-n 0.17±2.64 
5  c-f 0± 40 ab 0.29 ±4.17 h-o 0.2 ±2.23 

0.3  
0  a-f 6.7± 53.3 i 0.25 ±1 b-h 0.18 ±3.3 
1  b-f 6.7± 46.7 gh 0.27 ±2.43 h-o 0.19±2.19 
3  b-f 6.66± 46.7 a-d 0.26 ±3.71 e-o 0.19±2.6 
5  a-f 6.66± 53.3 ab 0.25 ±4.12 i-o 0.18±2.04 

0.5  
0  a-f 6.66± 53.3 i 0.25 ±1.13 b-e 0.18±3.62 
1  a-f 13.3± 53.3 e-h 0.25 ±2.75 f-o 0.18±2.41 
3  b-f 6.7± 46.7 a-g 0.27 ±3.29 i-o 0.19±2 
5  b-f 6.7± 46.7 ab 0.27 ±4.14 j-o 0.19±1.88 

MS/4 

0  
0  c-f 11.55± 40 i 0.29 ±1 b-f 0.21 ±3.41 
1  def 6.66± 3.33 gh 0.31 ±2.4 g-o 0.22 ±2.28 
3  ef 6.66± 26.7 a-d 0.35 ±3.75 k-o 0.25±1.85 
5  ef 13.3± 26.7 a  .35 ±4.25 l-o 0.25±1.77 

0.1  
0  f 11.5± 20 i 0.4 ±1 c-l 0.29 ±2.83 
1  ef 6.66± 26.7 e-h 0.35 ±2.75 i-o 0.25±1.95 
3  ef 6.66± 26.7 b-g 0.35 ±3.25 l-o 0.25±1.77 
5  ef 17.6± 26.7 a-d 0.35 ±3.75 mno 0.25±1.7 

0.3  
0  ef 13.3± 26.7 i 0.35 ±1 b-g 0.25±3.37 
1  ef 6.66± 26.7 e-h 0.35 ±2.75 l-o 0.25±1.72 
3  ef 6.66± 26.7 b-g 0.35 ±3.25 no 0.25±1.6 
5  ef 17.6± 26.7 ab 0.35 ± 4 no 0.25±1.55 

0.5  
0  f 11.5± 20 i 0.4 ±1 b-f 0.29 ±3.5 
1  ef 13.3± 26.7 h 0.35 ±2.25 l-o 0.25±1.7 
3  ef 6.66± 26.7 a-f 0.35 ±3.5 no 0.25±1.6 
5  ef 17.6± 26.7 a 0.35 ±4.25 o 0.25±1.5  

 .باشد ها می دار در بین میانگین حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی
Means in each column, with at least one similar letter are not significant different. 
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 .هاي رز ساناز در بسترهاي غذایی مختلف (سمت چپ) له پرآوري رز ساناز (سمت راست)، ریزنمونهمرح -3شکل 

Figure 3. Proliferation stage of Sanaz rose (right picture), Sanaz rose explants in different media (left picture). 
  
  یکل يریگ جهینت

محیط مناسبی براي   MSکه محیط پایه گرفت  نتیجهان تو با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می  
) از باززایی و BAP( کینینتوهاي نسبتا باالي سی باشد. گونه ساناز در غلظت گونه رز ساناز می

هاي ایجاد شده  باالیی برخوردار است. با افزایش میزان سیتوکینین محیط تعداد شاخه           ًزایی نسبتا  شاخه
ها در محیط فاقد  بیشترین رشد شاخهدر این آزمایش کاهش یافت.  ها افزایش یافت اما طول شاخه

  هورمون اتفاق افتاد.
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