فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33آذر و دی 1398

نقش تنظیمکنندههای رشد ،غلظت ساکارز و سرمادهی بر پرآوری ،رفع رکود و تولید پداژک در

3

اشکانه کالنتری ،1پریسا کوباز ،*2مجید رستمی ،1محمد فتحی قرهبابا 2و نرگس مجتهدی
 1گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر ،مالیر

 2گروه فیزیولوژی مولکولی ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کرج
 3گروه کشت بافت ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کرج
(تاریخ دریافت ،1397/07/16 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/12/15 :

چکیده
ریزازدیادی در محیط درون شیشه بهعنوان جایگزین روشهای تجاری برای تکثیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است .با توجه به جایگاه
گالیول در بازار گیاهان زینتی ایران و بهمنظور ارایه پروتکل مناسب جهت تکثیر پداژههای گالیول بهروش کشتبافت جهت بررسی بهترین
تیمار هورمونی برای ریشهزایی و تولید شاخساره از ترکیب سه سطح نفتالین استیک اسید و پنج سطح بنزیل آمینوپورین با دو نوع ریزنمونه
جوانه رأسی و قسمت باالیی پداژه استفاده شد .در ادامه بهمنظور تولید پداژک از گیاهچههای تولیدشده از طریق کشتبافت از سه غلظت
مختلف ساکارز در محیطکشت مایع استفاده شد .بهمنظور شکست خواب نیز از سرمادهی در زمانهای مختلف استفاده شد .این آزمایشات
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .براساس نتایج تحقیق حاضر ،بیشترین تعداد شاخساره ( )14و
ریشه ( )12در محیط  MSحاوی  2میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین همراه با  0/5میلیگرم بر لیتر نفتالین استیک اسید در رقم

White

بهدست آمد و بیشترین تعداد پداژک (  12عدد) و بزرگترین قطر پداژک ( 14/5میلیمتر) مربوط به همین رقم در محیط  MSحاوی  60گرم
بر لیتر ساکارز بود .نتایج بررسی شکست خواب که با تیمار سرما در دمای  4درجه سانتیگراد درسه زمان مختلف انجام شده بود حاکی از
آن است که تیمار سرما بهمدت سه ماه در هر دو رقم بهترین زمان برای شکستن دوره خواب است.
کلمات کلیدی :پداژک ،دوره خواب ،ریزازدیادی ،نیاز سرمایی

مقدمه

دالیل محبوبیت گالیول در بازار ایران است که آن را جزء

گالیول ()Gladiolus sp.بزرگترین جنس ( )Gladiolusاز تیره

اولین گیاهان پداژهای با کاربرد زینتی قرار داده است .بهدلیل

زنبقها ( )Iridaceaeاست .این جنس دارای بیشتر از  ٢٦٠گونه

تقاضای زیاد استفاده از این گل و زمان طوالنی ایجاد پداژههای

است که برخی در درمان بیماری و اغلب بهصورت زینتی مورد

جدید با توان تولید تجاری هر ساله از کشورهای اروپایی (به

استفاده قرار میگیرند .راحتی کار ،مشکالت کمتر نسبت به

خصوص هلند) پداژه گالیول به کشور وارد میشود.

سایر گیاهان شاخه بریده ،پداژهای بودن و تکثیر بسیار خوب از

ریزازدیادی در محیط درون شیشه بهعنوان یک روش جایگزین

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيpkoobaz@abrii.ac.ir :
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به جای روشهای سنتی برای تکثیر رویشی گیاه است .این

 .)2002دمای پایین بهطور مستقیم باعث شکستن خواب پیازها

روش سطح تکثیر را چندین برابر افزایش داده و امکان تولید

و رشد جوانه پیاز میشود (

گیاهان عاری از ویروس و بیماریهای دیگر را فراهم میکند.

 .)Klerk and Paffen, 1995همچنین استفاده متناوب از دمای

Hussain et

باال (35درجه سانتیگراد) به همراه دمای پایین ( 5-٠درجه

Priyakumari and Sheela,

( Tsukamoto and

قطعات جداکشت مختلف از جمله نوک ساقه (

سانتیگراد) موجب شکستن خواب میشود

 ،)2005قاعده برگ ( ،)Prasad and Gupta, 2006مریستم

 .)Yugi, 1960مشکل خواب در اغلب پیازیها از جمله

( ،)Aftab et al., 2008پداژه و پداژک ،قطعاتی از گل آذین

گالیول موجب میشود تا برای رفع آن پداژکها بهمدت 4

( )Ziv and Lilien-Kipnis, 2000برای باززایی گالیول در

هفته در دمای  5-٢درجه سانتیگراد قرار گیرند (

شرایط درون شیشه مورد آزمون قرار گرفته است .محققان

 .)1997مطالعه  ٦رقم گالیول نشان داد افزایش دمای نگهداری

( )Aftab et al., 2008نشان دادند که پداژههای مورد استفاده

پداژهها ( ٢7درجه سانتیگراد) موجب کاهش پارامترهای رشد

منبع مناسبتری نسبت به مریستم برای باززایی هستند و

رویشی و زایشی و مانع ایجاد و رشد پداژههای دختری و

قطعاتی که بهصورت برعکس در محیط حاوی کاینتین قرار

پداژک شده است .مناسبترین دما برای نگهداری پداژهها

میگیرند پاسخ بهتری نشان میدهند .آزمایش روی ارقام

دمای  8درجه سانتیگراد است (.)Riaz et al., 2009

تجاری گالیول نشان داد محیطکشت موراشیگ و اسکوگ

از آنجا که تولید پداژههای گالیول و ذخیره آنها مانند بذر

( )MSهمراه با مقادیر بیشتر بنزیل آدنین و بنزیل آمینوپورین

(استفاده در زمان مناسب) میتواند مشکالت جابجایی و

( )BAP,BAو مقادیر کمتر نفتالین استیک اسید ()NAA

سازگاری این گیاه را کمتر کند ،لذا در این تحقیق استفاده از

موجب پرآوری ساقههای گالیول میشوند البته میزان

قطعات جداکشت ،ترکیبات مختلف هورمونی و محیطهای با

تنظیمکنندههای رشد و محیطکشت بسته به نوع رقم متفاوت

مقادیر مختلف ساکارز بهمنظور یافتن بهترین محیط جهت

است ( .)Priyakumari and Sheela, 2005غلظت باالی ساکارز

تولید پداژه مورد توجه قرار گرفته است.

Hussey,

( 5-3درصد) و 1میلیگرم در لیتر BAPتولید پداژکها را
تحت تأثیر قرار میدهد .استفاده از ساکارز بیشتر در محیط

MS

مواد و روش ها

1/٢موجب بزرگشدن پداژک میشود .برای تولید پداژک

این تحقیق در سال  139٦در آزمایشگاههای فیزیولوژی

( Arora

مولکولی و کشتبافت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 )et al., 1996نوک پداژک ( )Arora et al., 1996ساقه گل

کرج انجام شد .پداژههای دو رقم تجاری گالیول با نامهای

Ahmad et al.,

 Rose supermeو  Whiteاز کشور هلند خریداری و در دمای 4

 )2000; Begum and Haddiuzaman, 1995و برشهایی از

درجه سانتیگراد با رطوبت  35درصد در تاریکی نگهداری

چشمهای پداژکها ( )Sinha and Roy, 2002استفاده شده

شدند .بهمنظور ضدعفونیکردن سطحی ابتدا پداژهها کامالً تمیز

است .در بسیاری از گونههای پیازی مسأله خواب عامل

شده و ریشههای آنها گرفته شد .سپس بهمدت  4٠ثانیه در

بازدارنده در بلوغ پداژهها و متعاقباً عدمرشد مناسب آنها تا

الکل 7٠درصد 3٠،دقیقه هیپوکلریت سدیم  5٠درصد و 3٠

رسیدن به اندازه مطلوب است .در عین حال ،دوره خواب

دقیقه نانوسیلور  ٢/5درصد (نانو نیترات نقره شرکت نانو نصب

باعث میشود که گیاه قادر به تحمل شرایط نامناسب و

پارس) بهروش غوطهوری قرار گرفته و در نهایت سه مرحله

استرسهای محیطی شود .رفع خواب در شرایط درون شیشهای

آبشویی با آبمقطر استریل بهمدت  1٠ ،5و  15دقیقه انجام

میگردد ( Nuth et al.,

شد .محیطکشت مورد استفاده در این آزمایش شامل محیط پایه

گالیول از قطعات مختلف جداکشت مثل جوانه گرهها
آذین ( )Ziv et al., 1970جوانه جانبی پداژه (

با اعمال تیمار سرمادهی پداژهها حاصل
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 pH=5/7همراه با ترکیب  5غلظت بنزیل آمینوپورین (صفر،

انجام شد .آزمایش در قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه

 1 ،٠/5 ،٠/٢5و ٢میلیگرم بر لیتر) و  3غلظت نفتالین استیک

کامالً تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل  1٠ریزنمونه

اسید (صفر ٠/٢5 ،و  ٠/5میلیگرم بر لیتر) است .قطعات

انجام شد .درصد پداژکهای رشدیافته پس از سرمادهی ،تعداد

مختلفی از پداژه (جوانه رأسی و قسمت باالیی پداژه) پس از

و طول برگ تولیدشده از آنها بهعنوان مالک رشد مناسب در

ضدعفونیشدن بهعنوان ریزنمونه استفاده شد .بهمنظور

نظر گرفته شد (مجتهدی و آزادی .)1387 ،دادههای جمعآوری

جلوگیری از آلودگی هر کدام از قطعات جداکشت داخل

شده از انجام آزمایشها در مراحل مختلف با نرمافزار

شیشههای مک کارتی حاوی محیط-کشتهای مختلف قرار

نسخه  ٢3مورد تجزیه آماری و با نرمافزار  Excelرسم شدند و

داده شدند .نمونهها در اتاق رشد (فیتوترون) با دمای  ٢5درجه

میانگینها براساس روش آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه

سانتیگراد 1٦ ،ساعت نور و  8ساعت تاریکی قرار گرفتند .این

شدند .قبل از تجزیه واریانس در صورت نیاز ،دادهها نرمال

آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی با سه تکرار

شدند.

SPSS

( 5نمونه در هر تکرار) انجام شد .فاکتورهای مورد آزمایش
محیطکشت ،رقم و قطعه جداکشت بودند .تعداد شاخساره و

نتایج و بحث

ریشههای رشد کرده از هر ریزنمونه بهعنوان مالک بهترین

اثر محیطکشت ،رقم و قطعه جداکشت بر تولید شاخساره و

محیط انتخابشده و هر دو هفته یکبار اقدام به نمونهگیری و

ریشه :همانطور که در شکل  1نشان داده شده است قطعات

ثبت نتایج شد (.)Dharmasena et al., 2011

جوانه رأسی و قسمت باالیی پداژه پس از سه ماه ابتدا تولید

بهمنظور بررسی اثر سه غلظت ساکارز ( 3٠ ،٦٠و  9٠گرم

شاخساره و سپس ریشه تولید کردند .نتایج تجزیه واریانس

در لیتر) در محیط  MSمایع (محیط مناسب برای افزایش سایز

نشان داد استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی و نوع برش در

پیاز در منابع) بر تولید پداژک در گیاهچههای تشکیلشده در

تولید شاخساره و ریشه اثر معنیداری دارد ولی تأثیر رقم فقط

مرحله قبل در دو رقم  Rose Superme ،White prospertyدر

بر تولید شاخساره معنیدار است (جدول  .)1همچنین اثر

قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی با سه

متقابل هر سه فاکتور مورد آزمایش معنیدار است .آنالیز مقایسه

تکرار و هر تکرار شامل  1٠ریزنمونه انجام شد (مجتهدی و

میانگین نشان داد که رقم  Rose supermeدر محیط  MSحاوی

آزادی .)1387 ،تعداد پداژکهای تولیدشده از هر قطعه

 ٠/٢5نفتالین استیک اسید و  ٠/5میلیگرم بنزیل آمینوپورین

جداکشت و قطر آنها بر حسب میلیمتر بهعنوان شاخص

بیشترین تعداد ریشهزایی ( 1٢ریشه) را داشته است.

مناسبترین محیط برای تولید پداژک و رشد آن در نظر گرفته

همچنین تعداد  14شاخساره در رقم  Whiteدر محیط

شد ( .)Dharmasena et al., 2011یادداشت برداری در دو ماه

حاوی  ٠/٢5نفتالین استیک اسید و  ٢میلیگرم بنزیل

اول و دوم انجام شده است که نقش زمان نیز در تولید

آمینوپورین بهعنوان بهترین تیمار تولید شاخساره در نظر گرفته

پداژکها مشخص شود.

شد .الزم به ذکر است قسمت باالیی پداژه در هر دو صفت به

MS

همچنین بهمنظور رفع خواب پداژکهای تولیدشده در

عنوان بهترین ریزنمونه بوده است (شکل  .)٢با توجه به

آزمایش قبل به محیط  MSمنتقل شدند .پداژکهای تولیدشده

ساختار جوانه رأسی برای تولید یک پداژه جدید ،استفاده از

برای رفع خواب در محیط درون شیشه در مدت زمانهای ،1

قطعات داخلی پداژه میتواند با دارابودن خصوصیت توتی

 ٢و  3ماه در دمای  4درجه سانتیگراد در شرایط تاریکی با

پتنسی پتانسیل الزم برای ایجاد چندین شاخساره را داشته باشد

رطوبت نسبی 35درصد سرمادهیشده و بعد از تیمار سرمایی

( .)Bhojwani and Razdan, 1996استفاده از نفتالین استیک
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 MSحاوی آگار ٠/7درصد و  3٠گرم در لیتر ساکارز با

به خاک منتقل شدند .دادهبرداری در این آزمایش هفتهای یکبار

٢٠٦

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33سال 1398

جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر رقم ،محیطکشت و قطعه جداکشت بر تعداد شاخساره و ریشه
منابع تغییر

درجه آزادی

غلظت تنظیمکننده رشد

14

قطعه جداکشت

1

تعداد شاخساره

تعداد ریشه

**٢٠8/85

٠/٦7 ns

**

175/39

**

541/1

**185/7

**
*

87/٠8

3٢/3٦

**45/٠8

رقم × محیط کشت

14

رقم × قطعه جداکشت

1

**

58/41

محیط × قطعه جداکشت

14

**

8٠/71

رقم × محیط کشت × قطعه جداکشت

14

**57/53

**3٠/17

خطا

11٢

4/99

5/14

9/٢٦ ns
**

41/8٢

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد * ،تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد و  nsعدم معنیداری

F

E

B

D

A

C
C

شکل  -1پداژههای ارقام  )A( White Prospertyو  )B( Rose supermeقطعات جداکشت جوانه رأسی ( )Cو قسمت باالیی پداژه ()D
جهت تولید شاخساره ( )Eو ریشه ()F

شکل  -2تأثیر رقم ،محیط و قطعه جداکشت بر تولید شاخساره .حروف مشترک بیانگر عدماختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون
دانکن هستند =C1 ،W=White prosperty ،Rs=Rose Superme .جوانه رأسی و  =C2قسمت باالیی پداژه.
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توسط محققین دیگر گزارش شده است (مجتهدی و آزادی،

(شکل  .)3همانطور که میزان تنظیمکنندههای رشد گیاهی در

 .)1387در گالیول رقم گرندی فلوروس تشکیل  85درصد

تولید پداژه مؤثر است غلظت ساکارز نیز در تولید پداژه نقش

پداژه از برگ در محیط  MSهمراه با  1میکرومول در لیتر بنزیل

مؤثری دارد .در گالیول رقم  White Friendshipمیزان 5

آدنین گزارش شده است (.)Nhut et al., 2004

میلیگرم نفتالین استیک اسید همراه با  ٦٠گرم بر لیتر ساکارز

استفاده از بنزیل آمینوپورین به میزان  4میلیگرم بر لیتر در

در محیطکشت  MSباعث تولید پداژه شده است

( Bera et al.,

محیط  MSباعث ساقهدهی  98درصد از ریزنمونهها شده؛

 .)2015در گزارشی  Jalaنتیجه تحقیقات خود را اینگونه بیان

همچنین تعداد میانگین این شاخسارهها  ٢٢عدد بوده است

کرد که استفاده از  ٠/1میلیگرم نفتالین استیک اسید در محیط

( .)Memon et al., 2013همچنین در تحقیقی دیگر اثر بنزیل

 MSمقدار میانگین  5/8پداژه را تولید کرده است که میزان

آمینوپورین به میزان  1میلیگرم در لیتر در محیط  MSدر

ساکارز در این محیط  3٠گرم بر لیتر بوده است .افزایش و

گالیول بهمدت  1ماه  1٠تا  1٢شاخساره تولید کرده است که

کاهش مقدار ساکارز به  4٠و  ٢٠گرم بر لیتر باعث کاهش

این شاخهها به  4قسمت تقسیم شده و در همین محیط

تعداد پداژهها شده است ( .)Jala, 2013در بررسی غلظتهای

واکشت شدند و بعد از  ٦٠روز از هر دسته  1٠تا  15شاخساره

صفر تا  1٢٠گرم در لیتر ساکارز گالیل رقم  Friendshipنشان

جدید بهوجود آمدند ( .)Sen and Sen, 1995به کارگیری 3

داده شده است که با افزایش غلظت ساکارز به  ٦٠گرم در لیتر،

میلیگرم بنزیل آمینوپورین همراه با  ٠/5میلیگرم کانیتین

درصد تشکیل پداژک افزایش یافته اما با افزایش بیشتر غلظت

بیشترین طول شاخساره را در گالیول با اندازه  4/٢4سانتیمتر

ساکارز درصد تشکیل کورم کاهش یافت به طوریکه در غلظت

را باعث شده است.)Shaheenuzzaman et al., 2013( .

 1٢٠گرم در لیتر ساکارز هیچ پداژهای تشکیل نشد ( Dantu and

تأثیر غلظت ساکارز بر تولید پداژک :نتایج نشان داد که
غلظت ساکارز بر تعداد (جدول  )٢و قطر پداژک تأثیر

.)Bhojwani, 1995
تأثیر سرما در شکست خواب :بهمنظور بررسی تأثیر سرما

معنیداری داشت (آورده نشده است) .همچنین اثر متقابل رقم

بر جوانهزنی و رشد پداژههای گالیول دو رقم

و ساکارز نیز در هر دو زمان دادهبرداری در سطح احتمال یک

و  White prospertyدر سه زمان  ٢ ،1و  3ماه در دمای 4درجه

درصد معنیدار شد.

سانتیگراد نگهداری شده و پس از این مدت در خاک کشت

Rose Superme

غلظت  ٦٠گرم در لیتر ساکارز در هر دو زمان نمونهبرداری

شدند .پس از کشت در زمانهای مشخص دادهبرداری انجام

باعث تولید تعداد بیشتری پداژک با قطر بیشتر شده است

شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد رقم ،سرما و اثر متقابل هر

(شکل  .)3الزم به ذکر است در غلظت 3٠گرم برلیتر ساکارز

دو عامل بر طول و تعداد برگهای رشدیافته از پداژک در

هیچ پداژکی تولید نشده است .نوع رقم نیز بر هر دو صفت

سطح  1درصد اثر معنیداری نشان داده است (جدول  .)3شکل

تأثیر معنیداری نشان داد .در بین ارقام مورد استفاده رقم

 4نشان داد رقم  White prospertyدر سرمای  3ماهه بهترین

 White prospertyبیشترین تعداد پداژک با قطر بزرگ (14/5

میزان رشد را داشته است .در واقع  %1٠٠پداژکهای تحت

میلیمتر) را در محیط  MSبا  ٦٠گرم ساکارز ایجاد نموده

تیمار پس از سرمادهی رشد کردند ولی جوانهزنی در

است .با افزایش غلظت ساکارز تا  ٦٠گرم در لیتر در هر دو رقم

پداژکهایی که  3ماه سرما دیده بودند زودتر دیده شد

تعداد و قطر پداژکهای تولیدشده افزایش یافت اما با افزایش

(اطالعات نمایش داده نشده است) .رفع رکود پداژه گالیول

غلظت به  9٠میلیگرم در لیتر ،تعداد پداژک تولیدی در هر دو

یک عامل کلیدی ضروری برای رشد ساقه گلدهنده و داشتن

Rose Superme

گیاهی با کیفیت مناسب است .سطح باالی آبسیزیک اسید

رقم کاهش معنیدار یافت .تنها در رقم
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جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر رقم و محیطکشت بر تعداد پداژک تولیدی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه آزادی

رقم

1

**1٦/٠٢

**٢4/8٦

ساکارز

٢

**1٠8/1٦

**138٢/17

رقم × ساکارز

٢

خطا

11

**

4/5٢

1/4

**

58/59

٠/9٦

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد * ،تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد و  nsعدم معنیداری

شکل  -3مقایسه اثر متقابل محیطکشت و رقم بر تعداد ( )Aو قطر پداژک ( .)Bحروف مشترک بیانگر عدماختالف معنیدار در سطح 5
درصد آزمون دانکن هستند Rs=Rose Superme .و .W=White prosperty

شکل  -4تأثیر تیمار سرمایی و رقم بر تعداد ( )Aو طول برگ ( )Bحروف مشترک بیانگر عدماختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون
دانکن هستند Rs=Rose Superme .و

.W=White prosperty

سبب رکود پداژه گالیول و بازدارندگی رشد آن است و سرما

سرمایی قبل از کشت بهصورت  3و  ٦هفته گلدهی بهترتیب

سیستم آنزیمی تجزیهکننده بازدارندههایی مانند آبسیزیک اسید

 ٢٠و  11روز زودتر از شاهد اتفاق میافتد (

را فعال میکند .طی آزمایشی مشخص شد که با اعمال تیمار

 .)Padilla et al., 2003همچنین نگهداری پداژههای گالیول

Gonzalez-
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میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

تعداد برگ

طول برگ

٢4/95**

٢٦٢3 **

1

رقم

**

**

٢

سرما

**

1٢5٦

٢

رقم × سرما

1٢5

1٢

خطا

٢٦/٢4
1/٦5

ns

1/3٠

579٦

 عدم معنیداریns  * تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد و،** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

 میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید٠/5 آمینوپورین همراه با

 درجه سانتیگراد نسبت به1٢ رقم گراندی فلوروس در دمای

بیشترین تعداد شاخساره را تولید نموده و انتقال گیاهچهها به

 روز تأخیر در گلدهی15  درجه سانتیگراد موجب8 دمای

 گرم بر لیتر ساکارز مناسبترین٦٠  حاویMS محیطکشت

.)Riaz, 2009( شده است

 ماه3  برای شکست خواب نیز.محیط برای تولید پداژه است
 درصد9٠  درجه موجب رشد بیش از4 سرمادهی در دمای

نتیجهگیری

. شدWhite prosperty پداژههای کشت بافتی در رقم

،با توجه به نتایج آزمایشهای صورت پذیرفته در این تحقیق
ریزازدیادی در گل گالیول جهت ازدیاد پداژه و تولید گل

تشکر و قدردانی

 بهترین روش در کشت.شاخه بریده روش بسیار مناسبی است

این پروژه با بودجه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و

بافت گالیول تولید همزمان ساقه و ریشه است زیرا زمان برای

همکاری بخش کشتبافت انجام شده است که بدینوسیله از

 قطعات استوانه.تولید گیاه و پداژه به این صورت کمتر است

.همکاری آنها تشکر و قدردانی میگردد
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The effect of growth regulators, sucrose density and cold treatment on
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Abstract
Enhancement of in vitro micro corm production in Gladiolus as an alternative commercial method has been focus of
attention. With respet to the position of Gladiolus in Iran's ornamental plants market and in order to provide the proper
protocol for the proliferation of glycol corms by tissue culture method, the effect of different concentrations of
naphthalene acetic acid (NAA) and benzyl aminopurine (BAP) in two explants and production of shoot and roots of two
commercial gladiolus cultivars were investigated. In the next experiment the role of different concentrations of sucrose
(in Murashige and Skoog plant growth liquid medium) in production of corms was studied and finally cold treatment in
3 times were used to break dormancy of propagated cormlets. All of the main experiments were conducted as factorial
based on completely randomized design with 3 replications. The highest number of shoots (14) and roots (12) was
observed in White cultivar with the treatments of 2mg/L BAP and 0.5 mg/ml NAA. Application of 60 g/L sucrose in
MS media produced the highest number of cormlets (14) and also the largest cormlets (14.5 mm). Results of dormancy
breaking experiment which performed at 4 °C for three periods showed that three months chilling at 4 °C was the best
treatment to break dormancy in both cultivars.
Keywords: Cold stratification, Cormlet, Dormancy, Micro-propagation
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