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چکیده
نظر به اينکه روشهای سنتی ازدياد آماريلیس ،کند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد ،ريزازديادی اين گیاه بازارپسند
هدف تحقیق جاری قرار گرفت .در همین راستا دو آزمايش کلی پايهگذاری شد .در آزمايش اول تأثیر دو نوع محیطکشت (MS

1

و  )8NLمحتوی غلظتهای مختلف  ) 0/0 ،0/5 ،1/0 ،2/0 mg.L-1 ( 2,4-Dو در آزمايش دوم تأثیر دو نوع محیطکشت
( MSو  )NLمحتوی غلظتهای مختلف  )8/8 ،1/8 ،8/8 mg.L-1( BAPبر میزان صفات درصد پیازچهزايی ،تعداد پیازچه و قطر
پیازچهی باززايیشده در مرحله استقرار ،از پنج نوع ريزنمونهی دوفلسی ،تک فلسی با طبق ،تک فلسی بدون طبق ،طبق و جوانه
مرکزی گل (اسکیپ) بررسی شد .بنابر نتايج بدست آمده در آزمايش اول افزايش غلظت  2,4-Dبیش از حد معینی ،درصد
باززايی پیازچه را به شدّت کاهش داد و در مواردی موجب مرگ ريزنمونه شد .در حالیکه در آزمايش دوم تمام ريزنمونهها هر
چند به تعداد کم ،قادر به باززايی پیازچه بودند و با افزايش غلظت  BAPقطر پیازچه تولیدشده نیز افزايش يافت .به طور کلی با
نظر به نتیج بدست آمده ،حداکثر صفت درصد باززايی پیازچه تمام ريزنمونهها در آزمايش دوم و در محیطکشت  ،NLحداکثر
صفت تعداد پیازچه ( )4.25در آزمايش اول و از کشت ريزنمونهی تکفلسی با طبق تحت کشت درمحیطکشت  NLمحتوی
 1 mg.L-1از  2,4-Dو در نهايت ،حداکثر قطر پیازچه در آزمايش اول و از ريزنمونههای دوفلسی و تک فلسی تحت تیمار با
محیطکشت  MSمحتوی  8/5 mg.L-1از  2,4-Dمشاهده شد .با توجه به نتايج تحقیق جاری ،میتوان از ريزنمونههای پیازی برای
دستيابی به يک پروتکل بهینهی ريزازديادی آماريلیس بهره جست.
کلمات کلیدی :آماريلیس ،باززايی ،پیازچه ،ريزازديادی ،محیطکشت

Murashige and Skoog
Neumann and et al.

82

Downloaded from flowerjournal.ir at 20:05 +0330 on Saturday September 25th 2021
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آماريلیس ريزنمونههايی به صورت قطعات دوفلسی ،بافات

مقدمه

طبق ،جوانهی گل مرکزی ،تک فلسی با طبق و بدون طباق

نمیتواند پاسخگوی تقاضاای روزافازون ماواد گیااهی و

پايه ای در غیاب تنظیم کننده های رشد نیز قادر باه بااززايی

توسعهی هیبريدهای مهم بويژه آماريلیس باشد ريزازديادی

بودند در حالی که اين مطلب در مورد ريزنمونههاای گال

قادر به تولید تعداد بی شماری گیااه همساان و هام شاکل

گازارش نشاده اسات ( Huang et al. 2005; Hussey

است (مشايخی  .)1921اين روش اينک در مورد بسایاری

; .)1975; Seabrook & Cumming 1977از آنجائیکاه

از گیاهان زينتی و گلدار کاربرد دارد ( Mehrotra et al.

وجود يا عدم وجود صفحه ی پايه ای نقش تعیین کننده بار

 .)2007پااژوهش در مااورد امکااان کاااربرد تکنیااکهااای

میزان باززايی ريزنمونه های فلسی داشته است ،به صاورت

کشت بافت و ريزازديادی آماريلیس از سال  1318همزمان

جداگانه نیز توسط محققین کشت شاد تاا واکانش آن باه

با معرفی محیطکشت  MSتوسط موراشیگ ( Seabrook

شاارايط درونشیشااهای بررساای شااود ( & Seabrook
Yanagawa

1980
 .)Sakanishiانتخاب نوع محیط کشت به عوامل متعاددی

 )& Cumming 1977آغاز گرديد ولی اولین دساتآورد
اندام زايی ريزنمونه های آماريلیس در سال  1301از کشات

از جمله نوع گونه ی گیاهی ،سن گیاه ،سن اندام ،نوع اندام

ريزنمونههای فلسی گزارش شاد ( .)Mii et al. 1974در

مورد کشت و اهداف ماوردنظر دارد .در ساوابق تحقیقای

سوابق تحقیقی قسامتهاای مختلفای از گیااه آمااريلیس

آماريلیس ،محققاان بسایار کمای از محایط کشات وايات

به عنوان ريزنمونه مورد استفاده قرار گرفته اسات ولای در

( )White 1954استفاده کردند ( Yanagawa & Osaki

همهی موارد نتايج موفقی گزارش نشده است حتی بناا بار

 ،)1996; Yanagawa & Sakanishi 1977قرياب باه

گزارشااات  Bapatو  )1301( Narayanaswamyتنهااا

اکثر محققین ديگر از محایط کشات  MSبارای پایشبارد

 %18از کشت ها ،منتج به ايجاد گیاهچه شدند .بسایاری از

اهداف کشات باافتی خاود اساتفاده نمودناد .از آنجائیکاه

پژوهشگران اندام های مربوط به گل را منباع مناساب تاری

محیطکشت  NLاز محیطکشات وايات مشاتق گردياده و

برای تهیه ی ريزنمونه نسبت به بافت های پیازی زيرزمینای

يک محیط کشت ايدهآل برای کشت انادامهاای زيرزمینای

به دلیال آلاودگی کمتار توصایه نمودناد ( & Seabrook

معرفی شده است ( .)Neumann et al. 2009در تحقیاق

 .)Ziv & Lilien-Kipni 2000; Cumming 1977اگار

حاضر از محیط کشت  NLنیز استفاده شد و کارايی آن باا

چه ريزنمونه های سااقه گال و دمگال باه عناوان بهتارين

محیط کشت  MSمقايسه شد .با توجه به نتايج و يافته های

بافااتهااای واکاانشدهنااده بااه کشاات معرفاای شاادند

منتشرشده هنوز کاستیهای فراوانی در زمینهی کشت بافت

( .)Seabrook & Cumming 1977اما در بعضی ماوارد

و ريزازديادی آماريلیس احساس می شد .در هماین راساتا

فقط ساقه های گل کوتاه و نابالغ آماريلیس بااززايی نشاان

باااززايی ريزنمونااههااای مختلااف از بخااشهااای پیااازی

دادند .عدم باززايی در ساقههای گل طويل احتماا ناشای

آماااريلیس تحاات تاااثیر دو نااوع محاایط کشاات دارای

از غلظاات بیشااتر  IAAو  ABAدروناای بیشااتر آنهااا در

ترکیبهای مختلف از تنظیم کننده رشد ،هدف اين تحقیق

مقايسه با ساقههای گل کوتاه اسات ( Witomska et al.

 )2008چناااین نتیجاااهای نیاااز در ماااورد

;1977

Cumming

&

قرار گرفت به امید اينکه بتوان يک پروتکل ازديادی مفیاد

Amaryllis

با استفاده از تکنیکهای کشتبافت ارائه نمود.

 belladonnaبدست آمد ( .)De Bruyn et al. 1992باا
اين حال بهترين نتايج بنا بر تحقیقاات پیشاین محققاین از

مواد و روشها

کشت ريزنمونه هاای پیاازی بدسات آماده اسات .از پیااز
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قابل تهیه است .ريزنمونههای فلسی واجد بافت صافحه ی
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عدد ،از مرکز تحقیقات گل و گیاه شهرستان محالت واقع

در اين فاصله کشتها مرتبا بازديد شد و ضمن ثبت

در استان مرکزی خريداری و به گلخانه منتقل شدند .پس از

مشاهدات و عکسبرداری نمونههای آلوده حذف گرديد.

شستشو و استريل کامل پیازها در آزمايشگاه کشتبافت ،دو

شاخصهای اندازهگیری عبارت بودند از :درصد

نوع محیطکشت  MSو  NLبا سطوح مختلفی از

پیازچهزايی ،تعداد پیازچهی القايی و قطر پیازچهی القاشده.

تنظیمکنندههای رشدی موردنظر تهیه شد .تیمارهای مورد

اين پژوهش به صورت آزمون فاکتوريل و بر پايهی طرح

آزمايش مطابق جدول  1پس از انجام مراحل ضدعفونی بر

کامال تصادفی انجام گرفت .دادهها با استفاده ازنرمافزار

روی ريزنمونهها اعمال شد .پس از اتمام کشت ،شیشههای

آماری  SPSS ver.16تجزيه واريانس شدند .مقايسهی

کشت به اتاق رشدی با شرايط محیطی  11ساعت روشنايی

میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در

و  85±8درجهسانتیگراد منتقل شدند .ريز نمونهها پس از

سطح احتمال  %5صورت گرفت و برای ترسیم نمودارها و

گذشت يک تا يک و نیم ماه به شیشههای کشت حاوی

جداول از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

جدول  .1تیمارهای مورد آزمايش در مرحلهی استقرار ريزنمونهها
)MS+ 2,4-D (0/0, 0/5, 1/0, 2/0 mg.L-1

آزمايش اول

)NL+ 2,4-D (0/0, 0/5, 1/0, 2/0 mg.L-1
)MS + BA (0/0,1/0, 2/0 mg.L-1

انواع ريزنمونه مورد کشت
(دوفلسی ،تکفلسی با طبق ،جوانه

آزمايش دوم

مرکزی ،طبق ،تکفلسی بدون طبق)

)NL + BA (0/0, 1/0, 2/0 mg.L-1

تعداد پیازچه در محیط کشت  NLو در غلظتهای  1و

نتایج

 8/5میلیگرم در لیتر  2,4-Dبترتیب در ريزنمونهی
تکفلسی و دوفلسی و بهمیزان  1/85و  9/05عدد القا شد.

آزمایش اول -تاثیر 2,4-Dبر صفات مورد آزمایش در

هر دو نوع از اين ريزنمونهها هنگام کشت در محیطکشت

مرحلهی استقرار ریزنمونهها

 MSدارای  2,4-Dبا غلظت  8/5میلیگرم در لیتر به

درصد پیازچهزایی ریزنمونهها :بنابر نتايج بدست آمده

تعداد يکسانی پیازچه ايجاد نمودند .همچنین تعداد پیازچه

ريزنمونههای دوفلسی و تکفلسی در غلظتهای  1و 8/5

در ريزنمونههای دوفلسی در غلظت  1و  8/5میلیگرم در

میلیگرم در لیتر  2,4-Dدر هر دو محیط کشت به میزان

لیتر  2,4-Dدر محیطکشت  ،MSمشابه با ريزنمونهی

 %188باززايی پیازچه نمودند ،در حالی که در غلظت 8

تکفلسی در غلظت  8/5میلیگرم در لیتر در محیط

میلیگرم در لیتر هیچ کدام از ريزنمونهها پیازچه القا

کشت  NLبود ،عکس اين مطلب نیز صادق بود .با توجه

ننمودند .ريزنمونههای جوانهی مرکزی در رتبهی بعد از

به عدم باززايی پیازچه در محیط کشت حاوی غلظت 8

ريزنمونههای دوفلسی و تکفلسی ،بیشترين درصد

میلیگرم در لیتر  2,4-Dانتظار پیازچه بیاساس بود .سه

باززايی پیازچه ( )%10را در محیط کشت  MSبا غلظت 1

نوع ديگر ريزنمونههای جوانه مرکزی ،طبق و تکفلسی

میلیگرم در لیتر نشان دادند .جزئیات مقايسه میانگین در

بیطبق به طور کلی پیازچهی کمتری با يک اختالف

شکل  1قابل مشاهده است.

معنیدار نسبت به ريزنمونههای تکفلسی و دوفلسی القا

تعداد پیازچهی درونشیشهای :مطابق شکل  8بیشترين

نمودند اما با مقايسه پیازچهی محدودی هم که در اين سه
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گلدانهای حاوی پیاز در حال رشد آماريلیس به تعداد 81

محیطکشت بدون هیچ تنظیمکنندهی رشدی بازکشت شدند.
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نوع ريزنمونه القا شد ،ريزنمونهی جوانهی مرکزی پاسخ

درصد پیازچهزایی ریزنمونهها :تمام ريزنمونهها با

مطلوبتری نشان داد و تعداد پیازچهی بیشتری ابتدا در

استفاده از  BAPباززايی پیازچه را نشان دادند (شکل .)1

محیطکشت  NLو سپس  MSبا يک اختالف معنیدار

حداکثر باززايی پیازچه در غلظت  1میلیگرم در لیتر

نسبت به دو نوع ديگر ايجاد نمود.

 BAPو در ريزنمونههای دوفلسی و تکفلسی ابتدا در

قطر پیازچه باززاییشده :قطر پیازچههای تشکیلشدهی

(شکل  .)5بر خالف انتظار در اثرات سه جانبه اين

درونشیشهای در دو نوع ريزنمونهی دوفلسی و تکفلسی

شاخص حداکثر تعداد پیازچه ( )9/8در ريزنمونهی طبق

با طبق در مقايسه با سه نوع ديگر صرفنظر از نوع محیط

کشت شده در محیطکشت  NLبا غلظت  1میلیگرم در

کشت بیشتر بود اگر چه حداکثر میزان قطر پیازچه در

لیتر  BAPو پس از آن در ريزنمونه دوفلسی و تکفلسی

محیط کشت  MSبدست آمد .حداقل قطر پیازچه در

کشت شده در محیط کشت  MSحاوی  1میلیگرم در

ريزنمونهی جوانهی مرکزی در محیطکشت  NLحاوی

لیتر  BAPبدست آمد .به طور کلی اکثر تیمارها تعداد

غلظت  1میلیگرم در لیتر  2,4-Dبدست آمد .درحالیکه

پیازچهی بیشتری در محیطکشت  NLدر مقايسه با

در همین غلظت ولی در محیط کشت  MSقطر پیازچه به

محیطکشت  MSباززايی نمودند (شکل .)1

طور معنیداری بیشتر بود .در ريزنمونههای تکفلسی
بدونطبق که تنها در محیطکشت  NLپیازچه باززايی

قطر پیازچهی باززاییشده :اضافه شدن  BAPبه

نمودند قطر پیازچهی تشکیل شده در آنها مشابه

محیطکشت ،قطر پیازچهی القاشده را به طور معنیداری

ريزنمونههای جوانهی مرکزی بود .در ريزنمونهی طبق

افزايش داد .در اثر متقابل ريزنمونه و محیطکشت،

پیازچهی ايجاد شده حداقل قطر را داشت (شکل .)9

حداکثر قطر پیازچه در ريزنمونههای دوفلسی و تکفلسی
مشاهده شد .ريزنمونههای جوانهی مرکزی و تکفلسی

آزمایش دوم -تاثیر  BAPبر صفات مورد آزمایش در

بیطبق در محیط کشت  NLتعداد پیازچه بیشتر و قطورتر

مرحلهی استقرار ریزنمونهها

باززا کردند (شکل .)0

MS

aa

aa

aa

aa

120

NL

80
60

b
c

c

0,5

2

1

0,5

2

1

d

dd

dd

d

dd

8

1

d

dd

0,5

d

c

2

dd

c

40

d

20

dd

0
2

1

1

0,5

2

1

تک فلسی بی طبق

طبق

جوانه مرکزی

تک فلسی

0,5

8

1

8/5

8

1

8/5

8/5

8

1

8/5

8

1

8/5

دو فلسی

غلظت های مختلف (mg.L⁻¹) 2,4-D
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چنانچه ريزنمونههای تکفلسی بیطبق تنها هنگامی

بحث

باززايی نشان دادند که از نزديکترين ناحیه به طبق
جاری ،ريزنمونههای مختلف پاسخ متفاوتی به سطوح

پیازچه کاهش و نهايتا به صفر رسید .بنا بر نتايج ،منطبق با

مختلف تنظیمکنندههای رشد کاربردی نشان دادند ،به

يافتههای  Yanagawaو Huang ،)1300( Sakanishi

طوريکه ريزنمونههای تکفلسی (با طبق) و دوفلسی در

و همکاران ( Seabrook ،)1338و )1300( Cumming

تمام تیمارها حداکثر درصد باززايی پیازچه ( )%188را

قطعاتی که دارای هر دو بافت فلس و طبق هستند

نشان دادند .با توجه به اينکه يکی از روشهای مطلوب

بیشترين درصد باززايی پیازچه را ايجاد نمودند ،باززايی

ازدياد آماريلیس در شرايط برونشیشهای سیستم تکثیر

اندک ساير ريزنمونههای فاقد بافت طبق نیز گواه اين

دوفلسی است ( ،)De Bruyn et al. 1992اين نتیجه دور

استنباط و نتايج پیشین بود.

از انتظار نبود .در همین راستا اوران و فتاش ( )8885در

تعداد پیازچهی باززایی شده :با نظر به اينکه در تحقیق

پژوهش کشتبافتی خود در ، Sternbergia clusiana

حاضر بیشترين درصد پیازچهزايی انواع ريزنمونهها در

گیاهی از خانوادهی آماريلیس شاهد باززايی  %09از

محیطکشت حاوی  BAPرخ داد انتظار بر اين بود

ريزنمونههای تکفلسی در حضور  88 µM IBAو %09

حداکثر تعداد پیازچه نیز در آزمايش دوم و در حضور اين

از ريزنمونههای دوفلسی در حضور ترکیبی از µM( IBA

تنظیمکنندهی رشدی بدست آيد اما مشاهدات خالف اين

 )18بعالوه  )1 µM( BAPبودند .ريزنمونههای طبق،

را ثابت کرد و حداکثر تعداد پیازچهی القايی به شرح زير

جوانهی مرکزی و يا تکفلسیبیطبق مورد آزمايش در

حاصل شد؛ آزمايش اول( 1/85 :ريزنمونهی تکفلسی در

تحقیق حاضر در آزمايش دوم باززايی پیازچه بهینهای

محیطکشت  NLمحتوی  2,4-Dبا غلظت - )1 mg.L
-1

( )%38-188در محیطکشت  NLحاوی 8mg.L-1( BAP

( 9/05ريزنمونهی دوفلسی در محیطکشت  NLمحتوی

) بروز دادند ،در حالی که اين يافتهها با نتايج بدست آمده
توسط

Oyamada

(،)1301

Bapat

 2,4-Dبا غلظت

و

-1

 )8/5 mg.Lآزمايش دوم9/81 :
-1

(ريزنمونهی طبق در محیط کشت  MSحاوی ) 1mg.L

 )1301( Narayanaswamyو نیز )1328( Yanagawa

از ( 8/11 – (BAPريزنمونهی دوفلسی در محیطکشت

مبنی بر عدم باززايی ريزنمونههای جوانهی مرکزی و

-1

بافت طبق ،تفاوت داشت .اثر مثبت ترکیب محیطکشت

 MSحاوی  1 mg.Lاز  )BAPاثر مثبت  2,4-Dدر

 NLدر اين آزمايشها به احتمال زياد مرتبط با کازئین

القای پیازچه توسط هانگ و همکاران ( )8885ولی در

موجود در آن است که در نتیجهی اثرات ترکیبی آن با

ريزنمونههای دمگل آماريلیس گزارش شد ،آنها با کاربرد
-1

-1

 BAPباعث افزايش بیشتر اثرات سايتوکینینی و سرانجام

 1 mg.Lاز تنظیمکنندهی  2,4-Dدر ترکیب با mg.L

اثر مثبت آن بر القای پیازچه در مقايسه با محیط کشت

 8/8از تیديازورن بیشترين تعداد پیازچه ( )1/1را بدست

 MSمیشود .اين نتايج درحالی بدست آمد که ديگر

آوردند .اثر مثبت  2,4-Dاحتما ناشی از اثر غیرمستقیم

محققین بیان نمودند که سايتوکینینها هیچ تأثیری بر میزان

آن از طريق تحريک تولید اتیلن و در نتیجهی آن تحريک

باززايی پیازچه از ريزنمونههای گیاهی آماريلیس ندارد

القای پیازچه و همچنین اثر انکارناپذير 2,4-D .در تشکیل

( .)Hussey 1975; Mii et al. 1974با بررسی نتايج و

جنینهای سوماتیکی در ريزنمونههای فلسی بود .بیشترين

يافتههای آزمايشات استنباط شد که باززايی ريزنمونهها

تعداد پیازچهی القا شده در تحقیقات پیشین در آزمايشات

صرفنظر از نوع ترکیب محیطکشت به طور کلی تحت

سیبروک و کامینگ به تعداد  18تا  18عدد در

کنترل بافت صفحه پايهای (طبق) متصل به فلس است؛

ريزنمونههای جوانهی مرکزی و دمگل و در ترکیب تنظیم
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کننده رشدی  1 mg.L-1از  2,4-Dبعالوه  1 mg.L-1از

غیرمستقیم آن در تحريک اتیلن و متعاقب آن تولید

 BAPثبت شده است و در ساير مطالعات اين شاخص از

دیاکسیدکربن باشد .البته غلظت اکسین و نیز

 8تا  1/5عدد متغیر بود .در مغايرت با نتايج حاصل،

دیاکسیدکربن تا حد خاصی مطلوب است و بیشتر از آن

 Okuboو همکاران ( )1333بیان نمودند که اکسینها

حد سمی بوده و اثرات مضر بر جا خواهد گذاشت.

تشکیل پیازچه را کاهش خواهند داد.

بیشتر و در نتیجه رقابت موجود در آنها و نیز ذخیرهی

قطر پیازچهی باززاییشده :از آنجائیکه نیاز اساسی گیاه،

غذايی کمتر در مقايسه با دوفلسیها پیازچههايی با قطر

آب و مواد غذايی است؛ فاکتور اساسی اثرگذار بر رشد

کمتر نسبت به دوفلسیها ايجاد نمودند در حالی که بر

پیاز فتوسنتز است بنابراين فاکتورهای موثر بر فتوسنتز بر

خالف نتايج مورد اشاره  Huangو همکاران ()8885

رشد پیاز موثرتر خواهد بود (.)Silberbush et al. 2003

اظهار نمودند تیماری که بیشترين تعداد پیازچه را ايجاد

به عبارتی قطر پیازچهی القايی ارتباط مستقیمی با ذخاير

خواهد نمود بیشترين تعداد و طول برگ و در نتیجه قطر

غذايی ريزنمونه و سطوح کلی فتوسنتزی (تعداد برگ)

پیازچه را نیز سبب خواهد شد.

( )Ephrath et al. 2001در آن دارد؛ از اين رو در
شرايط درونشیشهای مسلم است که ريزنمونهی دوفلسی

دستور العمل ترویجی

با تعداد برگ بیشتر در اين صفت ارجحیت خواهد داشت.

 -1جهت افزايش راندمان پیازچهزايی (حداکثر تعداد

با برررسی نتايج بدست آمده انتظار به يقین تبديل شد ،به

پیازچه) وهمچنین دستيابی به پیازچههای قطورتر درون-

طوريکه حداکثر قطر پیازچهی القايی در هر دو آزمايش

شیشهای در ريزنمونههای فلسی واجد طبق آماريلیس

ابتدا در ريزنمونهی دوفلسی و سپس تکفلسی دارای برگ

کاربرد محیطکشت  NLمحتوی تنظیمکننده رشد

بیشتر رؤيت شد و ريزنمونههای جوانهی مرکزی و طبق

با غلظت  8/5تا  1میلیگرم در لیتر پیشنهاد میگردد.

پیازچههايی با کمترين قطر تشکیل دادند .نوع

 -8جهت افزايش راندمان پیازچهزايی در ريزنمونههای

تنظیمکنندههای رشد در ترکیب با نوع محیط کشت نیز اثر

فلسی بدون طبق و نیز جوانه مرکزی گل استفاده از

قابل توجهی بر اين شاخص گذاشت به طوريکه در

محیطکشت  NLمحتوی تنظیمکننده رشد  BAPبا

آزمايش اول با حضور  2,4-Dقطر پیازچهی القا شده

غلظت 1میلیگرم در لیتر پیشنهاد میگردد.

بیشتر بود .نوع محیطکشت نیز در قطر پیازچه موثر شد و

 -9از آنجائیکه عمدهترين هدف ريزازديادی آماريلیس،

در اغلب موارد بسته به نوع ريزنمونه ،محیطکشت  MSبه

دستيابی به حداکثر تعداد پیازچه درونشیشهای میباشد

دلیل سطوح بیشتر مواد غذايی در آن در مقايسه با محیط

لذا بنا بر تحقیق حاضر ريزنمونهی تکفلسی با طبق

کشت  NLدر اين شاخص مطلوبتر واقع گرديد .منشأ

نسبت به ساير ريزنمونهها ،محیطکشت  NLنسبت به

تشکیل پیازچه نیز منطبق با يافتههای  Okuboو همکاران

محیطکشت  MSو همچنین تنظیمکنندهی رشد

( )1333بر میزان قطر آن تاثیر گذاشت و پیازچههای القا

نسبت به  BAPارجحیت دارد.

شده در سطح دور از محور قطر بیشتری داشتند .با نظر به
فیزيولوژی

آماريلیس

در

شرايط

طبیعی

2,4-D

غلظت

دیاکسیدکربن نقش تعیینکنندهای بر رشد پیاز خواهد
داشت ( )Ephrath et al. 2001bاز اين رو احتمال
میرفت اثر مثبت  2,4-Dدر تحقیق حاضر به دلیل اثر
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Abstract
Since conventional propagation methods of Amaryllis are relatively slow and they are not cost
effective, therefore the micropropagation of this desirable plant was studied in the current
research. Two separate experiments were carried out. In the first experiment, the effect of two
media (MS and NL) and different concentrations of 2, 4-D (0.0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg.L-1) were
compared. In the second experiment, the effect of media (MS and NL) and different
concentrations of BAP (0, 1, 2 mg.L-1) were investigated. Five different explant types (twin scale,
single scale with basal plate, single scale without basal plate, scape and basal plate) were used and
the rate of bulblet regeneration, the number of regenerated bulblet and diameter of regenerated
bulblet were recorrded. Results showed that by increasing the concentration of 2, 4-D, bulblet
production was reduced and in some cases it led to the death of explants. However in the second
experiment all of explants produced bulblet in the presence of BAP and as the concentrqation of
BAP was increased the size of bulblets were also increased. In conclusion, the highest rate of
bulblet production were observed in the NL media containing BAP whereas, the highest number
of bulblets (4.25) were observed in the NL medium containing 1.0 mg.L-1 of 2,4-D. The largest
diameter of bulblets were produced in the first experiment from twin scale and single scale
explants in MS medium containing 0.5 mg.L-1 of 2, 4-D. In conclusion, the bulb explants could be
used to achieve an optimal micropropagation protocol of Hippeastrum.
Keywords: Amaryllis, Bulblet, Medium, Micropropagation, Regeneration
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