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   رچهی سلی و تشکيادیازدزیرهاي رشد گیاهی بر  کننده مطالعه اثر تنظیم

  ستمیت مر کشقیاستان همدان از طر) .Allium sativum L (ری سی بوميها کلوندر 
  

 3يادی صيحسن جعفر  محمد و2محمدرضا عبداللهی*، 1مرضیه قربانی
 استان یعی و منابع طبي و آموزش کشاورزقاتی مرکز تحق،ی باغ-ی علوم زراعقاتیبخش تحقبیوتکنولوژي،  ارشد  یکارشناسآموخته  دانش1

سینا،   گروه اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلیدانشیار2، رانی همدان، ا،ي کشاورزجی آموزش و تروقات،یهمدان، سازمان تحق
   نایرا، نور، کرج  دانشگاه پیام،استادیار گروه کشاورزي و منابع طبیعی3، همدان، ایران

 20/03/97: ؛ تاریخ پذیرش 04/11/96: تاریخ دریافت

  1چکیده
که از اهمیت غذایی و دارویی باالیی باشد   میاه یومترین گیاه از جنس آل دومین و پرمصرفبعد از پیاز سیر  :سابقه و هدف
یکی از  .گردد یها آلوده م روسیوویژه  به و زا عوامل بیماري از ياری و توسط بسده بویشی محصول روک یریس. برخوردار است

هدف از . باشد یاي م شیشه زاي ویروسی استفاده از کشت مریستم و تولید سیرچه در شرایط درون هاي حذف عوامل بیماري راه
هاي بومی  ریزازدیادي و تشکیل سیرچه در کلون هاي رشد بر کننده تنظیم استفاده از  ارزیابی اثرحاضر عبارت است ازپژوهش 

 . از طریق کشت مریستم همدانسیر استان
  

و  سطحده اول شامل کلون با  عامل، عامل دو  تصادفی باصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً ه بپژوهش این :ها مواد و روش
 و MS+1µM BA+1µM NAA  وMS+1µM BAشاهد بدون هورمون، (هاي رشد گیاهی با چهار سطح  کننده  دوم تنظیمعامل

MS+10µM BA+5µM NAA (هاي حاصله،  زایی در گیاهچه منظور سیرچه پس از مرحله اول و تولید گیاهچه، به .انجام گرفت
 حاوي MSشده در محیط کشت  هورمونی ذکر عاملسطح  4 کلون و 10 تصادفی با لب طرح کامالًاز یک آزمایش فاکتوریل در قا

قرار گراد  درجه سانتی 4مدت چهار ماه در یخچال و دماي  هاي کشت شده به نمونه.  درصد ساکارز با سه تکرار استفاده شد6
یک ماه . منتقل شدند ساعت تاریکی 8وشنایی و ر ساعت 16گراد و فتوپریود   درجه سانتی25با دماي گرفته و سپس به فیتوترون 

 ها ها از تبدیل لگاریتمی و آزمون یکنواختی واریانس سازي داده منظور نرمال به. ها انجام گرفت برداري از نمونه بعد یادداشت
 با استفاده از ها نیانگیو مرفته مورد تجزیه آماري قرار گ SASافزار  با استفاده از نرمشده  ي تبدیلها دادهاستفاده گردید و سپس 

  .مقایسه شدندآزمون دانکن 
  

توجهی در خصوصیات  هاي رشد در محیط کشت باعث ایجاد تغییرات قابل کننده در مرحله اول آزمایش، کاربرد تنظیم :ها یافته
. جاد کردترین مقدار وزن گیاهچه و طول برگ را ای  بیشMS+1µM BAمحیط کشت . هاي تولیدي شد رشدي گیاهچه

کلون شورین  .داري از نظر صفات تعداد برگ، طول برگ و وزن گیاهچه نشان دادند هاي مختلف سیر اختالف معنی کلون
اثر متقابل تیمار هورمونی در کلون براي . ترین طول برگ و باالترین وزن گیاهچه را تولید کرد ترین تعداد برگ، بزرگ بیش
 در مرحله دوم آزمایش، اثر متقابل کلون در تیمار هورمونی براي تمامی صفات. دار نگردید یکدام از صفات مورد مطالعه معن هیچ

                                                
  m.abdollahi@basu.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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کلون شورین در . دار گردید  معنیدرصداحتمال در سطح ) وزن نهایی گیاهچه، تعداد و وزن سیرچه، وزن ریشه و وزن برگ(
  . را به خود اختصاص داد در همه صفات مورد بررسی باالترین مقدارMS+10µM BA+5µM NAA  کشتطیمح

  

کشت هاي گیاهی و  هورمون شناسایی و با استفاده از سیر رابرتر هاي  توان کلون با استفاده از نتایج این پژوهش، می :گیري نتیجه
 . سازي و ریزازدیادي گیاه سیر و تولید سیرچه، اقدام نمود نسبت به سالم ، در شرایط آزمایشگاهیمریستم

  
 کننده رشد  تنظیمموادهاي سیر همدان،  کشت مریستم، کلونتشکیل سیرچه،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 از یک ی.Allium sativum L ی با نام علمریس
 ازیبعد از پ و است ي محصوالت کشاورزنیتر مهم

دومین رتبه را در بین گیاهان خانواده آلیاسه دارا 
و یی  ماده غذایی، دارويها عنوان فرآورده بهباشد و  می
 از این گیاه). 8( ردیگ یمقرار استفاده مورد  هیادو

 مورد استفاده ترانهیمد  وای دور در آساری بسيها زمان
 بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوي . استبوده

سازمان جهاد کشاورزي استان همدان و مقایسه این 
 فائو، استان همدان با شده توسطآمار با آمار منتشر

 1390-91محصول در سال زراعی  تن 34126تولید 
هاي  یکی از قطب) تولید کل کشوردرصد  38حدود (

 شود اصلی تولید این محصول در کشور محسوب می
 با ي و سازگاریکی آن از لحاظ ژنتی بومهاي تودهو 
 ي تمام ارقام تجار).4  و3 (باشند می ارزشمند طیمح
 قی از طرری سری تکثبنابراین ، هستندمی عقریس
 یشی محصول روک یریس. ردیگ ی صورت میسرجنیغ
ي قارچی، زا عوامل بیماري از ياری و توسط بسدهبو

 .)22 و 6، 5( گردد ی آلوده میروسی و وباکتریایی
 يها روسیوزاي سیر،  بیماري هاي روسی ونیتر مهم

 Potyvirus و Allexovirus ،Carlavirus گروه
 باعث کاهش يریگ صورت چشم که به باشند می
 .)7( دندگر ی درصد م78 زانیم  به محصولکردعمل

 بهبود ي را برایی بااللی کشت بافت پتانسهاي روش
 در مزرعه ری سریتکث. دینما ی فراهم مریزراعت س

 اهانی گدیکه در برنامه تول یحال  در، استنی پائاریبس
 ت در مداي شیشه درون طی در شراروسی از ويعار

 گردد ی مدیالم تول ساهی گيادی تعداد زیزمان کوتاه
همکاران  و ناگاکابو توسط که یپژوهشدر  ).13(
 اهی گیی انتهاستمی مرشد بر روي سیر انجام) 1997(

 موالر کروی مکی يو حا LSطیجدا شده و به مح
بنزیل  کروموالری مکی  و)IAA (ایندول استیک اسید

 پس از چهار هفته .دی منتقل گرد)BA( آدنین
 ي حاوافتهی ریی تغLS طیه مح بافتهی  رشديها جوانه

موالر  یلی م5/3 ،نیترات پتاسیم کروموالری م5/56
نفتالین استیک اسید  وموالررکی م5، کلرید آمونیوم

)NAA ( موالر کروی م10وBA پس از . افتندی انتقال
 واکشت مرتبه نی حاصل را چنديها اهچهی ماه گکی

  درصد9 ساکارز ي حاوLS طی به محراها  نموده و آن
 در رچهی سدیمنتقل نمودند و پس از دو ماه موفق به تول

با استفاده ) 1985 ( هاول و نواك.)13 (دندی گردشهیش
 ).Allium cepa L( ه پیاز ای گیی انتهاستمیمرکشت از 

 NAA  مختلفری مقادي حاوBDS  کشتطیدر مح
 يها  و انتقال جوانه)BAP (و بنزیل آمینوپورین

  وNAAشده با  یغن ییزا شهی رطیحاصل به مح
 و انتقال کروموالری مکی با غلظت )KI( کاینتین

 دیه تول ب  شده به گلخانه موفقدار شهی ريها اهچهیگ
 که يگری دپژوهشدر . )10 (دندی گردری کامل ساهیگ

 ارقام يبر رو )2003( و همکاران شدیدالحقط توس
 ي جوانه و انتهاستمی مر، انجام گرفتری سیبنگالدش

 مختلف ری مقادي حاوMS طیبه مح شده وشه جدا یر
 جوانه در ستمیمر. افتندیکننده رشد انتقال  میمواد تنظ

 درصد رشد نیتر شیها رشد کردند اما ب طی محیتمام
 بدون هورمون حاصل طیدر مح)  درصد55/99(
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 در شه،ی ريها ستمی درصد از مر40 و تنها دیگرد
 10 و NAAموالر کروی مکی ي حاوMS طیمح

 يها جوانه.  نمودنددی تولاهچهی گBA موالرکرویم
 موالر 5/0 غلظت يدارا MS طی در محافتهیرشد

 يها طیها در تمام مح رچهی شده و سری تکثنی آدنلیبنز
  که توسطيا  در مطالعه.)17 (دندی گردلیکشت تشک

 اهی گيادیزازدی ريبررو )2013( و همکارانعلیزاده 
tuberosum L. Allium انجام لیتوسط مزوکوت 

 MSترین تعداد جوانه در محیط کشت  بیش ،گرفت
 تریگرم در ل یلی م2 و BAP تریگرم در ل یلیم 1حاوي 

ها  جوانه. دست آمد ه ب)IBA(ایندول بوتریک اسید 
گرم  یلی م5/0 يحاو MS طی به محییزا شهیمنظور ر به

 ي منتقل شدند و مشخص شد که انتهاIBA تریدر ل
 MS طی در محيریگ طور چشم هها ب  نمونهلیمزوکوت

   .)2 (ندی نمادی تولرچهی ستوانند ی مBAي حاو
 مطالعه اثر نوع و پژوهشاین انجام از هدف 

هاي رشد بر روي  کننده تنظیممتفاوت از  هاي غلظت
تولید هاي تولیدي سیر و   رویشی گیاهچهصفات

هاي  کلوندر اي  شیشه درونها در شرایط  از آنسیرچه 
  .بودق استان همدان از مناطمختلف 

  
  ها مواد و روش

 10 این آزمایش در دو مرحله صورت گرفت و از
 نی از اشی استان همدان که پری سبومیکلون 
. گردید استفاده ،)1 (ند بود  شدهيساز خالص

 مناطق ی ازیها کلون شامل استفاده مورد يها کلون
ن، برفجین، شورین، جیتویسرکان، مریانج، موئی

. ندن بودجیالن، حیدره، بهار و توئیآباد، سو علی
مدت یک ماه در  ها به  سیرچه،منظور شکستن خواب به

 و سپس تحت گرفتهقرار گراد  درجه سانتی 4دماي 
 ها جدا شده و در محیط کشت مریستمشرایط استریل 

MS کشت هاي رشد کننده تنظیم حاوي ترکیبات مختلف 
  کتوریل صورت فا در مرحله اول، آزمایش به .گردیدند

. شد تصادفی با ده تکرار انجام در قالب طرح کامالً

 مورد بررسی شامل نوع کلون و غلظت عوامل
کننده   تنطیمسطوح فاکتور مواد.  بودهاي رشد کننده تنظیم
 ،) هورمون استفاده ازبدون(شاهد ؛  شاملرشد

MS+1µM BAو MS+10µM  BA+5µM NAA 
اه در آزمایشگ . بودMS+10µM BA+5µM NAAو 
هاي سیر و شستشوي کامل  س از جدا نمودن پوستهپ

، سازي منظور سترون اي مختلف، بهه  کلونها در حبه
مدت ده دقیقه و   درصد به70اتانول در ها   حبهابتدا

سدیم دو درصد حاوي چند  سپس محلول هیپوکلرید
 و در قرار گرفتندمدت سی دقیقه   به20قطره توین 

در سه مرحله مقطر استریل با آب ها  نهایت آبکشی حبه
ها   مریستم.انجام شدمدت پنج دقیقه  و در هر مرحله به
با استفاده از ) زیر دستگاه المینارفلو(در شرایط استریل 

کوالر جدا شده  اسکالپل و سرنگ نوك تیز در زیر بینی
هاي آزمایش حاوي محیط کشت استریل  و به لوله

سپس . افتندانتقال یحاوي تیمارهاي مختلف هورمونی 
 درجه هاي کشت شده به اتاقک رشد با شرایط نمونه

 ساعت 16گراد و فتوپریود  تین درجه سا25حرارت 
 38پس از  . ساعت تاریکی انتقال یافتند8روشنایی و 

ترین طول برگ  و بزرگ روز صفاتی مانند، تعداد برگ
پس از تولید . گیري گردید و وزن گیاهچه اندازه

منظور تولید سیرچه  آزمایش، بهول گیاهچه از مرحله ا
 آزمایش از یک، دوباره اي شیشه در شرایط درون
 و  تکرار3 تصادفی با  طرح کامالًفاکتوریل در قالب

 استفاده  حاوي شش درصد ساکارزMSمحیط کشت 
هاي   کلون:عبارت بودند از آزمایش فاکتورهاي. گردید

 استفاده شده در مرحله اول  کلون10(بومی سیر 
ستفاده شده در ا سطح تیمار هورمونی 4  و)زمایشآ

مدت چهار ماه در  هاي کشت شده به نمونه .مرحله اول
قرار گرفته و گراد  درجه سانتی 4یخچال و دماي 

یک ماه بعد . به فیتوترون منتقل شدند سپس
 هاي تولیدي در  وضعیت سیرچهبرداري از یادداشت

 ها با ازي دادهس  در خاتمه نرمال.ها انجام گرفت نمونه
 ها  و آزمون یکنواختی واریانستبدیل لگاریتمی
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با استفاده ي تبدیل شده ها داده  و سپسصورت گرفت
و مورد تجزیه آماري قرار گرفته  SASافزار  از نرم

  .مقایسه شدند با استفاده از آزمون دانکن ها نیانگیم
  

  نتایج و بحث
در نتایج حاصل از تجزیه واریانس بر اساس 

کلون و  اثر ،)1جدول (له اول آزمایش مرح
 تعداد برگ و ، بر صفات طول برگکننده رشد تنظیم

دار  در سطح احتمال یک درصد معنی وزن گیاهچه
 براي کننده رشد تنظیمو کلون اثر متقابل  .گردید

بنابراین  .نشددار  کدام از صفات مورد مطالعه معنی هیچ
هاي  حیطهاي مورد بررسی در م کلونشده که  مشخص

ترین وزن  بیش .اند داشتهکشت مختلف رفتار یکسانی 
) متر  میلی26/38(و طول برگ )  گرم22/0(گیاهچه 

دست   به)MS+1µM BA( دوم  هورمونی تیماردر
 در)  عدد18/5(ترین میانگین تعداد برگ  بیش. آمد

. حاصل گردید MS+1µM BA+1µM NAAمحیط 
تعداد نگین میاو )  گرم07/0( ترین وزن گیاهچه کم

 در محیط کشت فاقد تیمار هورمونی حاصل )44/3 (برگ
در ) متر  میلی22/12(ترین طول برگ   کمکه  در حالیگردید

 )MS+10µM BA+5µM NAA(تیمار چهارم 
مقایسه میانگین طول برگ و ). 2جدول  (دست آمد به

هاي مختلف نشان داد که  وزن گیاهچه در کلون
ترتیب  گ و وزن گیاهچه بهترین طول بر ترین و کم بیش

و )  گرم22/0 متر،  میلی33(هاي شورین  متعلق به کلون
مقایسه میانگین . بود)  گرم07/0متر،   میلی19(مریانج 

دهنده  هاي مورد مطالعه نشان تعداد برگ در کلون
 78/4(ترین تعداد برگ در کلون موئیجین  تشکیل بیش

در ) برگ 23/3( تعداد برگ  میانگینترین و کم) برگ
هاي مورد  در بین کلون). 3جدول (کلون مریانج بود 

کلون . داري وجود داشت مطالعه نیز اختالفات معنی
  برگ تعداد میانگینترین شورین با برخورداري از بیش

و طول برگ باالترین وزن گیاهچه را نیز دارا بود و از 
. نظر سه صفت مورد بررسی در جایگاه اول قرار گرفت

 برفجین و بهار نیز در مجموع صفات مورد هاي کلون
هاي بعد از کلون شورین قرار گرفتند و  بررسی در رده

تري براي کشت مریستم برخوردار   مناسباز قابلیت
کلون مریانج در هر سه صفت مورد بررسی . بودند

  .خود اختصاص داد هترین سطح را ب کم

  
 .هاي مختلف سیر استان همدان  بر باززایی گیاهچه در کلونهاي رشد کننده  تجزیه واریانس اثر تنظیم-1جدول 

Table 1. Analysis of variance of the effect of growth regulators on plantlet regeneration in different garlic 
clones of Hamedan Province.  

  میانگین مربعات
Mean Square منابع تغییرات 

Sources of Variation  
  آزادي درجه

df گرم( وزن گیاهچه( 
Plantlet weight (g) 

  برگ تعداد
Leaf number 

  )متر میلی( طول برگ
Leaf length (mm) 

  کلون
Clone 9  19.22** 0.42** 1.02** 

  کننده رشد گیاهی تنظیم
Growth regulators 3  69.98** 0.46** 19.17** 

 کننده رشد گیاهی تنظیم ×کلون 
Clone × Growth regulators 27  11.26ns 0.06ns 0.30ns 

 خطاي آزمایش
Error experiment 

  0.14 0.06 0.21 

   )درصد (ضریب تغییرات
CV(%) 

18.80 18.32 14.90 
  . دار از نظر آماري معنی  درصد و غیر1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی  بهns و **

** Show being significant (α=0.01), ns means no significant respectivly. 
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هاي  هاي رشد گیاهی براي صفات باززایی گیاهچه در کشت مریستم کلون کننده سطوح مختلف تنظیماثر  مقایسه میانگین -2جدول 
  .مختلف سیر استان همدان

Table 2. Means comparison of different plant growth regulators levels on plantlet regeneration in meristem 
culture, of different garlic clones in Hamedan Province. 

Growth regulators (µm)   صفات باززایی گیاهچه  
Traits plantlet regeneration 

NAA  BA 
 )گرم( وزن گیاهچه

Plantlet weight (g)  
  برگ تعداد

Leaf number 
  )متر میلی(طول برگ 

Leaf length (mm) 

0 0  0.07d  3.44d  28.45b  
0 1 0.22a 3.85c  38.26a 

1 1  0.16b  5.18a  22.35c  
5 10  0.11c  4.34b  12.22d  
  . دار ندارند  درصد اختالف معنی5اي دانکن در سطح احتمال  دامنه  بر اساس آزمون چند هستند،حرف مشتركیک  داراي ی که حداقلهای میانگیندر هر ستون 

Values with the same letter are not significantly different at probability levels of 5% using Duncan Multiple Range Test.  

  
  . هاي بومی سیر استان همدان کلوناز  مقایسه میانگین صفات باززایی گیاهچه در کشت مریستم -3جدول 

Table 3. Mean comparison of plantlet regeneration traits by meristem culture in different garlic clones of 
Hamedan Province. 

  صفات باززایی گیاهچه
Traits plantlet regeneration کلون  Clones  

 )گرم( وزن گیاهچه
plantlet weight (g) 

  برگ تعداد
Leaf number 

  )متر میلی(طول برگ 
Leaf length (mm) 

 Aliabad  015ab 3.39bc 19.74cd آباد علی
 Barfejin  0.18a 4.29ab 28.86ab جینبرف

 Sheverin  0.22a 4.74a 32.96a شورین
 Bahar  0.14ab 3.87abc 28.56ab بهار

 Toserkan  0.13ab 4.47a 26.22ab تویسرکان
 Heydareh  0.09c 4.16a 19.86cd حیدره
 Solan  0.13ab 4.02ab 25.39bc سوالن
 Maryanaj  0.07c 3.32c 19.00d مریانج

 Moiejin  0.13ab 4.78a 25.21ab موئیجین

 Toiejin  0.11bc 4.10ab 24.35bc نوئیجین
  . دار ندارند  درصد اختالف معنی5اي دانکن در سطح احتمال  دامنه هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند در هر ستون میانگین

Values with the same letter are not significantly different at probability levels of 5% using Duncan Multiple Range Test.  
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در مرحله دوم آزمایش : نتایج مرحله دوم آزمایش
گیاهی استفاده شده در  کننده رشد  سطح تنظیم4اثر 

مرحله اول آزمایش بر روي صفات وزن گیاهچه، 
ن وزن گین وزن سیرچه، میانگیتعداد سیرچه، میان

 کلون سیر 10چه در  چه و میانگین وزن ساقه ریشه
 که نتایج به شرح زیر قرار گرفتمورد بررسی 

  :باشند می
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه : وزن نهایی گیاهچه

تیمارهاي مختلف هورمونی اثر ، )4 جدول(واریانس 
وزن نهایی  و کلون در سطح احتمال یک درصد بر

 اثر متقابل تیمار مچنینه .دار شد  معنیچهگیاه
اختالف  چهوزن گیاه  براي نیزکلونو هورمونی 

 مقایسه میانگین. نشان دادند) ≥05/0P( يدار معنی
ي هورمونی ح مختلف تیمارها در سطووزن گیاه

داري بین سطوح هورمونی  دهنده تفاوت معنی نشان
تیمار چهارم  در وزن گیاهحداکثر بود و مورد بررسی 

)MS+10µM BA+5µM NAA(وزن ترین   و کم
حاصل  ی هورمون تیمارفاقد کشت طیمح در چهگیاه

   .گردید
 در سطح داري هاي مورد مطالعه تفاوت معنی کلون

. نشان دادند از نظر وزن نهایی گیاهچه  درصد1
 وزن تقابل کلون در تیمار هورمونی براثر مهمچنین 

دار   درسطح احتمال یک درصد معنیچهگیاهنهایی 
گیاهچه در تیمار چهارم وزن متوسط ترین  شبی. شد

 شد که حاصل)  گرم55/5(هورمونی و کلون شورین 
داري با تیمار چهارم هورمونی کلون  تفاوت معنی

گیاهچه در وزن متوسط ین تر کمبرفجین نداشت و 
کننده رشد گیاهی و  محیط کشت فاقد مواد تنظیم

  ).5 جدول. (تولید شد) گرم75/0(کلون مریانج 
شده در هر گیاهچه  هاي تولید تعداد سیرچه :داد سیرچهتع

ها  هاي رشد و اثر متقابل آن کننده ثیر کلون، تنظیمأت تحت
سیرچه در محیط  ترین تعداد بیش). 4 جدول(قرار گرفت 

و کلون  10µM BA+5µM NAAکشت حاوي 
هاي  تولید شد که با کلون)  عدد67/6(توئیجین 

ترین  نداشت و کمدار  تفاوت معنیشورین و موئیجین 
 کلون مریانج و محیط کشت شاهد تعداد سیرچه در

   .)5 جدول ( تولید شد) عدد67/1(
هاي رشد  کننده کلون، تنظیمنوع : میانگین وزن سیرچه

شده در هر  هاي تولید ها بر وزن سیرچه و اثر متقابل آن
در بین ). 4 جدول(دار داشتند  ثیر معنیأگیاهچه ت
متناسب با کار برده شده،  کننده رشد به  تنظیمتیمارهاي

ه نیز هاي حاصل ، میزان وزن سیرچهها افزایش سطح آن
ترین وزن سیرچه در تیمار  بیش. )2 شکل(افزوده شد 

و )  گرم03/2( کلون برفجین  وچهارم هورمونی
ترین وزن سیرچه در محیط کشت شاهد و کلون  کم

   .)5 جدول (تولید گردید)  گرم18/0(مریانج 
ها نشان داد  تجزیه و تحلیل داده: میانگین وزن ریشه

ثیر أت شده در هر گیاهچه تحت که وزن ریشه تولید
کننده رشد گیاهی و همچنین اثر  کلون، مواد تنظیم

ترین وزن  بیش. )4 جدول (گرفتها قرار  متقابل آن
 در کلون 10µM BA+5µM NAA ریشه از کاربرد

رین وزن ریشه در ت آباد حاصل شد و کم و علیشورین 
تولید شد که  1µM BAکلون مریانج و محیط کشت 

   .)5 جدول (داري با محیط شاهد نداشت وت معنیتفا
کننده   مواد تنظیم وکلوننوع اثر : میانگین وزن برگ

میانگین  بر ها رشد گیاهی و همچنین اثر متقابل آن
. دار شد وزن برگ در سطح احتمال یک درصد معنی

تر برگ در کلون شورین و محیط ترین وزن  بیش
ترین  و کم MS+10µM BA+5µM NAAکشت 

 حاصل 1µM BAوزن برگ در محیط کشت حاوي 
 .داري با تیمار شاهد نداشت شد که تفاوت معنی

  ). 5جدول (
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 . ف سیر استان همدانهاي مختل کننده رشد گیاهی روي صفات باززایی گیاهچه و تولید سیرچه در کلون  تجزیه واریانس اثر تنظیم-4جدول 
Table 4. Variance analysis of the effect of plant growth regulator on plantlet regeneration and bulblet 
formation in different garlic clones of Hamedan Province. 

  میانگین مربعات 
Mean Square منابع تغییرات 

Sources of changes  

درجه 
  آزادي

df 
 وزن گیاهچه

Plant weight 
(g) 

 تعداد سیرچه
Bulblet 
number 

 وزن سیرچه

Bulblet weight 
(g) 

 وزن ریشه

Root weight 
(g) 

 وزن برگ

Leaf weight 
(g) 

  کلون
Clone 9  6.49** 4.31** 0.75** 1.28** 1.20** 

  کننده رشد گیاهی تنظیم
Growth regulators 3  38.35** 48.10** 2.31** 5.11** 5.64** 

 کننده رشد گیاهی تنظیم ×کلون 
Clone × Growth regulators 27  0.90** 2.64** 0.11** 0.22** 0.22** 

 خطاي آزمایش
Error experiment 

80  0.17 0.46 0.03 0.06 0.08 

 )درصد(ضریب تغییرات 
CV (%) 

15.51 21.96 23.51 22.11 31.89 

  . دار از نظر آماري معنی  درصد و غیر1تمال دار در سطح اح ترتیب معنی  بهns و **
** Show being significant (α=0.01), ns means no significant respectivly. 

  
طورکلی بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول  به

کننده رشد در محیط کشت  آزمایش کاربرد مواد تنظیم
توجهی در خصوصیات  باعث ایجاد تغییرات قابل

تیمار دوم . هاي تولیدي گردید چهرشدي گیاه
)MS+1µM BA (ترین وزن گیاهچه و طول  بیش

برگ را داشت و متوسط وزن گیاهچه در این تیمار 
 فاقد MS کشت طیمح(نسبت به تیمار شاهد 

بنابراین .  برابر افزایش داشت3بیش از ) هورمون
 به محیط BAرسد افزودن یک میکرو موالر  نظر می به

اسب در د باعث ایجاد پاسخ منتوان  میMSکشت 
 و  روبرت).، ب1شکل (رشد گیاهچه سیر گردد 

   ریزازدیادي سرعت نیز بهترین )1998 (همکاران
 IAAمیکروموالر  یک حاوي کشت محیطدر  سیر را

 محیط به حاصل هاي جوانه انتقال  و سپسBAو 
 گزارش جاسمونیک اسید میکروموالر 5 حاوي کشت

  شدیدالحقتوسط که دیگري همطالع در. )16 (نمودند
 سیر بنگالدشیارقام  روي بر) 2003 (همکاران و

مریستم جوانه  رشد درصد ترین بیش شد انجام
 حاصل هورمون بدون MS محیط در ) درصد55/99(

هاي حاصل در محیط کشت حاوي  اما گیاهچه گردید
دست  ههاي ب تر از گیاهچه  به مراتب قويBA هورمون

زاهدي . )17 (اقد هورمون بودند فMSآمده در محیط 
گرم   میلی1/0نیز اثر رقم و مقدار ) 2010(و همکاران 

 را در BAگرم در لیتر   میلی1 تا 5/0 و NAAبر لیتر 
 اند ثر دانستهؤپرآوري و وزن و تعداد برگ گیاه سیر م

همچنین در مرحله دوم آزمایش کاربرد مواد  .)23(
 تغییرات  گیاهی در محیط کشتکننده رشد تنظیم
هاي  توجهی در همه خصوصیات رشدي گیاهچه قابل

 MS+10µM(تولیدي ایجاد نمود و در تیمار چهارم 

BA+5µM NAA( همه صفات مورد بررسی حداکثر 
مقدار خود را دارا بودند و این در حالی است که 
تمامی این صفات در محیط کشت فاقد تیمار 

که  نحوي ههورمونی حداقل مقدار خود را دارا بودند ب
چهارم نسبت به تیمار  متوسط وزن گیاهچه در تیمار

 برابر، میانگین تعداد سیرچه تشکیل 4/7شاهد بیش از 
 برابر، 11 برابر، وزن سیرچه تشکیل شده 67/6شده 

 برابر و میانگین وزن برگ 2/9میانگین وزن ریشه 
رسد  نظر می بنابراین به.  برابر افزایش داشت79/10
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  و ده میکروموالرBA پنج میکروموالر افزودن مقدار
NAA  به محیط کشتMSتواند باعث ایجاد   می

. تري در رشد گیاهچه سیر گردد پاسخ بسیار مناسب
گذارند  ها می ها با اثري که بر روي سلول کننده این تنظیم

ها و مواد فتوسنتزي در  منجر به افزایش تجمع آسمیالت
زن تر گیاهچه سلول شده و در نتیجه سبب افزایش و

، )2009( مجد و همکاران قهرمانی). 18( گردند می 
 MSترین تعداد پیازچه موسیر را در محیط کشت  بیش

دست آوردند   به2mgl-1 BA+ 1mgl-1 NAA حاوي
 به BA  غلظتو اعالم نمودند که نسبت دو برابر

NAAتري در تولید پیازچه موسیر دارد و عدم   اثر بیش
اکسین باعث کاهش تولید پیازچه حضور سیتوکینین به 

 اثر مثبت افزودن .)9 (و یا عدم تولید آن خواهد شد
به محیط کشت،  BA و NAAکننده رشد  مواد تنظیم

 و تعداد و اندازه سیرچه تشکیل  سیربر عملکرد گیاهچه

 زیادي پژوهشگرانتوسط شده در شرایط آزمایشگاهی 
 و 20، 19، 15، 14، 12، 11، 2 (به اثبات رسیده است

 پاسخ هاي مورد استفاده تقریباً همچنین کلون ).21
کننده رشد  یکنواختی به وجود یا عدم وجود مواد تنظیم

داري  ها نیز اختالفات معنی نشان دادند اما در بین آن
عنوان  وجود داشت و کلون شورین و برفجین به

ترین کلون  هاي برتر و کلون مریانج ضعیف کلون
زم به ذکر است که در مورد باززایی ال. شناسایی گردید

هاي محلی سیر همدان، تشکیل سیرچه در شرایط  کلون
ها به محیط  آزمایشگاهی و بررسی واکنش آن

اي انجام نشده و  هاي مختلف پیش از این مطالعه کشت
این بنابراین . تا به حال اطالعاتی منتشر نشده است
عنوان   بهو باشد بررسی نخستین مطالعه در این زمینه می

 از ری سيساز  و سالمری در برنامه تکثدی جديا افتهی
  .ردی مورد توجه قرار گتواند ی استان می بوميها کلون

  

  
 در هاي رشد گیاهی کننده  حاوي سطوح مختلف تنظیمMSدست آمده از کشت مریستم سیر در محیط کشت  هاي به  گیاهچه-1شکل 

  ، B- MS+1µM BA ،C- MS+1µMBA+1µm NAA کننده رشد گیاهی، تنظیم محیط کشت بدون -A. مرحله اول آزمایش
D- MS+10µM BA+5µM NAA . 

Fig. 1. Plantlets obtained from meristem culture in MS medium supplement with various levels of plant 
growth regulators. A: MS without plant growth regulators, B: MS+1µM BA, C: MS+1µMBA+1µm NAA,  
D: MS+10µM BA+5µM NAA. 

  

  
 محیط کشت - Bکننده رشد،   بدون تنظیمMS محیط کشت - A.اي حاصل از مرحله دوم آزمایش شیشه هاي درون  سیرچه-2شکل 

MS+10µM BA+5µM NAA.  

Fig. 2. Invitro bulblets formation of second step of study. A: Control without hormone B: MS+10µM BA+5µM NAA. 
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