
 ایران باغبانیعلوم 

 (222-294)ص  4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: mrhassan@ut.ac.ir   024-92264224تلفن:  *
1. Protandry 

 زايي شش توده پياز خوراكي بومي استان خراسان  اثر اسپرميدين بر ماده

 اي شيشه در محيط درون
 

 3و عبدالكريم كاشي *2، محمدرضا حسندخت1ژيال زنگويي

 ، كرجمنابع طبيعي دانشگاه تهران پرديس كشاورزي و ،. دانشجوي سابق كارشناسي ارشد، دانشيار و استاد3و  2، 1

 (21/4/1333تاريخ تصويب:  - 22/11/1332)تاريخ دريافت: 

 

 چكيده

زايي شش  موالر( بر القاي ماده ميكرو 1و  5/0منظور بررسي اثر دو غلظت اسپرميدين )  اين پژوهش به

اي انجام شد. نتايج نشان داد بيشترين و  شيشه توده پياز خوراكي بومي استان خراسان در محيط درون

( و 41/1به دست آمد. بيشترين ) M5و  M2هاي كشت  در محيط ترتيب زايي به كمترين درصد رويان

هاي روشناوند بيرجند و سفيد نيشابور بود.  ترتيب متعلق به توده زايي به ( درصد رويان33/0كمترين )

بود. تودۀ آشخانۀ  M2( مربوط به تودۀ آشخانۀ بجنورد در محيط كشت 33/3بيشترين درصد باززايي )

درصد(.  10/43و 25/11ترتيب  به شترين و كمترين درصد بقاي گياه را داشتند )بجنورد و تودۀ درگز بي

هاي رشد گياهي ديگر، بر  كننده ميكروموالر، بدون تنظيم 1و  5/0بنابراين، اسپرميدين در دو غلظت 

شود. تركيب اسپرميدين با  BAو  D-2,4زايي پياز تأثير مثبت نداشت و نبايستي جايگزين  ماده

 زايي در پياز شود. تواند سبب القاي ماده ي ديگر رشدي ميها هورمون
 

 . زايي ماده ،اي شيشه كشت درون پياز،  ،اسپرميدين :هاي كليديواژه

 

 مقدمه

 ةهای مهم تیر زیبس زیکی ا (n2=44) پیاز خوراکی

واویلوف موطن اصلی پیاز  ةآلیاسه است. به عقید

ن خوراکی آسیای مرکزی و غربی است. فالت ایرا

بخشی از آسیای مرکزی محل پیدایش و  منزلۀ به

 (. Brewster, 1994) خوراکی استشدن پیاز  اهلی

های پیازهای بومی که توسط کشاورزان  توده برخی

صفات مطلوبی مانند مقاومت به  شوند، کشت می

ی طوالنی و شکل و رنگ رادراخاصیت انب ،تریپس

. (Noori Moghadam et al., 2001) ندداربازارپسند 

صفات کیفی  هنکمحلی پیاز ایرانی با ای های توده بیشتر

های هیبرید  ند، ولی در مقایسه با رقمدارمطلوبی 

 ۀتهی ،دارند. بنابراین خارجی از عملکرد کمتری برخور

با صفات مطلوب و عملکرد قابل قبول،  یهیبریدهای

 افشان رسد. با توجه به دگر گرده ضروری به نظر می

ی که اندام نر زودتر ت)حال 4پروتاندری از نظربودن پیاز  

د یها از طریق تول سازی آن رسد(، خالص می از اندام ماده

نژادی  های به هاپلوئید راه را برای دستیابی به سایر هدف

مزیت تولید سازد.  ر میاهمو F1تر هیبرید  و تولید سریع

ید نسبت به روش ئالین از طریق تولید جنین هاپلو

تر به الین خالص  یابی در مدت زمان کوتاهسنتی، دست

های نامطلوب نهفته،  است، اگرچه در صورت وجود آلل

کردن و به دنبال آن دوبرابر کردن تعداد  یدئهاپلو

ها منجر به هموزیگوت شدن آلل نامطلوب و  کروموزوم

تولید هاپلوئید و سپس بروز صفت نامطلوب خواهد شد. 

لوئید پها ن به ایجاد دابلهای آ برابر کردن کروموزوم دو

ترین روش دستیابی به اینبریدینگ  انجامد که سریع می

 (.Arzani, 2008) طی یک مرحله است کامل

اکنون روش القای گیاهان هاپلوئید پیاز از کشت  هم

 افشانی نشده و گل کامل در محیط های گرده تخمدان

طور  های زیادی کرده است و به ای پیشرفت شیشه درون

استفاده  های تولید بذر آمیزی توسط شرکت یتموفق
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جمله  های مختلف از . به روشنشده( )منتشر شود می

کشت  (، Campion & Alloni, 1990) کشت تخمک

 گیاهتوان  می( Keller, 1990) تخمدان و گل کامل

گل نسبت به  ۀاما کشت جوان  هاپلوئید پیاز تولید کرد

یشتری جنین تنها تعداد ب کشت تخمدان و تخمک، نه

 استکند، بلکه نیازمند نیروی کار کمتری  تولید می

(Campion et al., 1992.) ،تولید گیاهان بنابراین 

زایی در محیط  هاپلوئید پیاز به روش ماده

ای با کشت گل کامل و به دنبال آن تولید  شیشه درون

ترین روش  ترین و سریع هاپلوئید ساده گیاهان دابل

وتی کامل و تولید الین خالص است دستیابی به هموزیگ

کردن تخمک یا تخمدان و فقط با  که بدون نیاز به جدا

گیرد.  صورت می طی یک مرحله کاشت گل کامل

 که ژنوتیپ یکی از ندنشان داد شده های انجام آزمایش

زایی در محیط  در واکنش به روش ماده مهم ثرؤعوامل م

 خی(. برMuren, 1989) است پیاز ای شیشه درون

واکنش مواد ژنتیکی متعلق به مناطق ن پژوهشگرا

جغرافیایی مختلف آمریکا، اروپا و ژاپن را به روش 

دند و کرآزمایش  ای شیشه زایی در محیط درون ماده

های آمریکایی نسبت به اروپایی و  نتیجه گرفتند که رقم

 Geofriau) کنند ژاپنی درصد رویان بیشتری تولید می

et al., 1997; Bohanec & Jakse, 1999) .Martinez 

et al. (2000) زایی و تولید  ماده ها در آمین ثیر پلیأت

هاپلوئید پیاز را مطالعه کردند و دریافتند که  ۀگیاهچ

 4/0 و پوترسین موالر میلی 2القای رویان با تیمار 

اسپرمیدین افزایش یافت. استفاده از موالر  میلی

روز از کشت،  42 پس ازموالر  میلی 4/0اسپرمیدین 

 Ponce et al. (2006)تحریک تولید گیاهک شد.  سبب

کننده را بر روی  پوترسین و مواد جامد اثر سایکوسل،

زایی در پیاز بررسی کردند و نتیجه گرفتند  القای ماده

زایی را افزایش نداد.  که افزودن پوترسین، درصد رویان

پاشی چتر گل با سایکوسل به میزان قابل  محلول

 Geofriau etافزایش داد. توجهی سرعت ایجاد رویان را 

al. (2006) گیری  گل را اندازه ۀهای غنچ آمین پلی

های تیرامین،  آمین پلیها  آنکردند. همچنین 

 2000تا  40)با غلظت اسپرمیدین و اسپرمین 

گزارش را به محیط کشت اضافه کردند و میکروموالر( 

بهبود درصد  بسبها  آمین که افزودن پلی دنددا

این پژوهش ارزیابی اثر  هدف. دشو زایی در پیاز می رویان

اسپرمیدین در محیط کشت القایی بر  ختلفهای م غلظت

 زایی شش توده پیاز بومی استان خراسان بود. القای ماده

 

 ها شومواد و ر

توده پیاز بومی استان خراسان به شش در این بررسی 

بجنورد،  ۀه، آشخانگز، بنهنگ تربت حیدری اسامی در

 تودةو  شداستفاده  آباد روشناوند بیرجند و سفید فتح

شاهد در نظر گرفته شد. برای  منزلۀ سفید نیشابور به

اجرای آزمایش ابتدا تعداد چهل پیاز از هر توده انتخاب و 

 4944ماه  بانآدر هزار از  2عفونی با بنومیل  پس از ضد

نزدیک به  ۀکاشته شدند. پس از گلدهی و در مرحل

 90مدت  آوری و به ، چترهای گل جمع4ها شکوفایی گل

دقیقه  40)الکل صنعتی( و  درصد 34ثانیه با متیل الکل 

ضد عفونی و سه بار با آب  درصد 4با هیپوکلریت سدیم 

ها در محیط استریل از چتر  شو شدند. گلو استریل شست

 های کشت القای رویان روی محیط تر ی بزرگها جدا و گل

M1 ،M2 ،M3، M4  وM5 (4 )جدول قرار داده شدند .

مصرف محیط  حاوی عناصر پر یادشدههای کشت  محیط

، عناصر BDS(  Dunstan & Short, 1977) کشت پایه

 ,.B5 (Gamborg et alمصرف محیط کشت پایه  کم

 2)شامل  ها و ویتامینگرم در لیتر ساکارز  400(، 1968

گرم در لیتر  یلیم 4گرم در لیتر تیامین،  میلی

 400گرم در لیتر اسید نیکوتینیک و  میلی 4پیریدوکسین، 

ی ها محیط ۀبود. هم گرم در لیتر میواینوزیتول( میلی

به شکل مایع تهیه شدند و اسپرمیدین با فیلتر  کشت

میکرومتر( استریل شد و به محیط کشت  22/0)

ورت فاکتوریل و در ص د. آزمایش بهششده اضافه  اتوکالو

و پنج محیط  تودهتصادفی شامل شش  الب طرح کامالًق

گل در دو تکرار  400کشت بود. هر واحد آزمایشی شامل 

گل کاشته  90متر  میلی 40×42دیش  بود در هر پتری

پس  یادشدههای کشت  شده در محیط های کاشته شد. گل

حاوی عناصر   روز به محیط کشت القایی دوم 62از 

 ,BDS (Dunstan & Short مصرف محیط کشت پایه پر

 B5مصرف محیط کشت پایه  عناصر کم ،( 1977

(Gamborg et al., 1968،) گرم در لیتر  400و  ها ویتامین

                                                                                
1. Anthesis 
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ساعت  44ها در شرایط نوری  انتقال یافتند. کشت  ساکارز

های  ساعت تاریکی، تحت نور مصنوعی المپ 4روشنایی و 

نسبی گراد و رطوبت  سانتی ۀدرج 22فلورسنت و دمای 

های قابل  اقک رشد قرار داده شدند. رویانتا درصد 20

مشاهده با بینوکولر و در شرایط سترون از تخمک جدا و به 

مصرف محیط کشت  )حاوی عناصر پر ززاییامحیط کشت ب

مصرف  عناصر کم ،BDS (Dunstan & Short, 1977) پایه

 B5 (Gamborg et al., 1968،)محیط کشت پایه 

منتقل شدند و در  (گرم در لیتر ساکارز 60و  ها ویتامین

نوری قبلی قرار  ةگراد و با همان دور سانتی ۀدرج 22دمای 

های کشت  داده شدند. شایان ذکر است که در تمام محیط

 د. شتنظیم  4برابر با  pHشده برای آزمایش،  تهیه

زایی )تعداد رویان قابل مشاهده  صفات درصد رویان

)تعداد  اهیصد باززایی گشده(، در گل کشت 400در 

درصد بقای  شده( گل کشت 400گیاه باززایی شده در 

رویان(، زمان  400گیاه )تعداد گیاه باززایی شده در 

زایی و درصد  ظهور رویان )روز(، درصد کالوس برایالزم 

( Hassandokht, 2001ها ) شدن گل ای شیشه

تجزیه   SASافزار  های آزمایش با نرم برداری و داده یادداشت

ها با آزمون  و تحلیل آماری شدند. مقایسۀ میانگین

آمده از نظر  دست های به ای دانکن انجام شد. داده دامنه چند

کردن صفات درصد  بودن آزموده شدند. برای نرمال نرمال

زایی، درصد باززایی، درصد بقای گیاه و درصد  رویان

x/50 زایی از تبدیل جذری کالوس   .استفاده شد 

 
 شده در آزمایش های کشت استفاده محیط *. ترکیب4  جدول

 محیط کشت ترکیب محیط کشت
M1 M2 M3 M4 M5 

 + + + + + (4322)دانستان و شورت،  BDSهای پرمصرف  نمک
 )گامبورگ و همکاران، B5مصرف  های کم نمک

4344) 

+ + + + + 

 + + + + + گرم در لیتر( 400ساکارز )
2,4-D (2 میلی )گرم در لیتر + + + - - 

 BA(2 میلی )گرم در لیتر + + + - - 
 - + - + - میکروموالر( 2/0اسپرمیدین )
 + - + - - میکروموالر( 4اسپرمیدین )

گرم در لیتر اسید نیکوتینیک،  میلی 4گرم در لیتر پیریدوکسین،  میلی 4گرم در لیتر تیامین،  میلی 2ها شامل  ویتامین
گرم در لیتر آگار 4گرم در لیتر میواینوزیتول،  میلی 400

 

 

 نتايج و بحث
 اثر محیط کشت 

های  (، محیط2 اساس جدول تجزیۀ واریانس )جدول بر

زایی و تعداد  زایی، درصد کالوس کشت از نظر درصد رویان

درصد تفاوت  4روزهای الزم برای ظهور رویان در سطح 

درصد باززایی، درصد بقا و داری داشتند، ولی از نظر  معنا

داری نداشتند.  ها تفاوت معنا شدن گل ای درصد شیشه

گیری شده برای پنج نوع  مقایسۀ میانگین صفات اندازه

های کشت  ( نشان داد که محیط9 محیط کشت )جدول

M1 ،M2  وM3 زایی با یکدیگر تفاوت  از نظر میزان رویان

ا بیشتر از ه زایی آن دار نداشتند و درصد رویان معنا

 بود.  M5و  M4های کشت  محیط
 

ها و زمان الزم تا ظهور  شدن گل ای زایی و شیشه زایی، باززایی، بقای گیاه، کالوس . نتایج تجزیۀ واریانس صفات رویان2  جدول
 رویان در شش توده پیاز بومی استان خراسان

 درجۀ آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 زمان الزم تا ظهور رویان شدن ای شیشه زایی کالوس بقای گیاه باززایی زایی رویان

 ns49/0 ns22/20 **69/6 ns42/0 **20/2 22/0** 6 محیط کشت
 ns46/2 **22/4 **04/3 **03/4 42/0* 43/0* 2 توده

 ns46/0 *46/0 ns64/4 **29/0 *04/4 ns24/0 20 توده× محیط کشت 
 20/0 62/0 04/0 44/42 02/0 04/0 90 خطای آزمایش

 دار. : نبود تفاوت معناns؛ درصد 2دار در سطح  تفاوت معنا  *؛ درصد 4تفاوت معنادار در سطح   **
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بندی برای درصد باززایی مشابه  نتایج گروه

دند داگزارش  Geoffriau et al. (2006) زایی بود. رویان

جمله اسپرمیدین  ها از آمین های خاصی از پلی که نسبت

زایی موفق در پیاز مورد نیاز است و تیرامین،  ادهبرای م

ثیر أاسپرمیدین و اسپرمین در میزان تولید رویان ت

مثبتی دارند و افزایش غلظت اسپرمین یا اسپرمیدین 

اساس نتایج  شود. بر زایی می افزایش درصد رویان سبب

مشخص شد که اثر اسپرمیدین در دو  پژوهشاین 

های رشد  کننده دون تنظیممیکروموالر ب 4و  2/0غلظت 

ثیر أ(. ت9 زایی منفی بود )جدول دیگر بر روی رویان

 زایی پیاز خوراکی توسط بر رویان BAو  D-2,4مثبت 

 Campion etپژوهشگران زیادی گزارش شده است )

al., 1992; Bohanec & Jakse, 1999; Hassandokht,. 

2001; Bohanec, 2002 .) 

 
زایی،  ، کالوس زایی، باززایی، بقای گیاه از نظر رویان M5و  M1 ،M2 ،M3، M4محیط کشت  *ن. مقایسۀ میانگی9  جدول

 ها و زمان الزم برای ظهور رویان شدن گل ای شیشه
 محیط کشت 

 صفات 
M1 M2 M3 M4 M5 

 a32/0 a44/4 a90/4 b93/0 b42/0 زایی )درصد( رویان

 ab22/0 a04/4 a02/4 ab63/0 b 92/0 باززایی )درصد(
 a42/29 a90/26 a03/29 a 42/64 a400 بقای گیاه )درصد(

 b64/9 a94/6 c23/4 b0 b0 زایی)درصد( کالوس

 a66/4 a94/2 a64/2 a24/44 a64/40 ها )درصد( شدن گل ای شیشه
 a60/42 a24/49 a22/43 b22/44 b22/44 زمان الزم برای ظهور رویان )روز(

 .درصد 2آزمون دانکن در سطح احتمال   *  
 

هر پنج محیط کشت مورد نظر از نظر درصد بقای 

های کشت از نظر  داری نداشتند. محیط اگیاه تفاوت معن

داری داشتند و  ازمان الزم تا ظهور رویان تفاوت معن

کمترین زمان الزم تا ظهور رویان متعلق به محیط 

 داری تفاوت معنا M5بود که با محیط کشت  M4 کشت

تر شود،  هرچه زمان الزم تا ظهور رویان کوتاهنداشت. 

ید و به دنبال آن الین خالص ئتولید گیاه هاپلو ۀپروس

های کشتی  شود و از این نظر چنین محیط تر می کوتاه

های کشت از نظر درصد   محیط برتری دارند.

داری با هم نداشتند.  اها تفاوت معن شدن گل ای شیشه

های کشت مختلف،  حیطزایی در م درصد کالوس ۀمقایس

های  داری نشان داد. اگرچه در محیط اتفاوت معن

 هیچ کالوسی تشکیل نشد، محیط M5و  M4های  کشت

زایی را داشت.  بیشترین درصد کالوس M2کشت 

زایی مستقیم یک عیب  کالوس برای جنین تشکیل

و  M4های کشت  شود و از این نظر محیط محسوب می

M5 رتری دارند.های کشت ب سایر محیط بر 

 

 اثر توده 

ها از  ( نشان داد که توده2 نتایج تجزیۀ واریانس )جدول

شدن و زمان  ای زایی، درصد شیشه نظر درصد کالوس

درصد و از نظر درصد  4الزم تا ظهور رویان، در سطح 

درصد تفاوت  2زایی و درصد باززایی در سطح  رویان

داری  ت معنادار داشتند، ولی از نظر درصد بقا، تفاو معنا

های  مشاهده نشد. نتایج آزمون مقایسۀ میانگین توده

( نشان داد که تودة روشناوند 6 شده )جدول پیاز مطالعه

زایی، باززایی و درصد  بیرجند بیشترین درصد رویان

زایی  تشکیل کالوس را داشت. کمترین درصد رویان

های آشخانۀ بجنورد، درگز و سفید  مربوط به توده

زایی پیاز خوراکی  ود. تأثیر قوی ژنوتیپ بر مادهنیشابور ب

 Allan etتوسط سایر پژوهشگران گزارش شده است )

al., 2004, Sulistyaningsih et al., 2006 نتایج .)

و  Muren (1989)آمده در این پژوهش با نتایج  دست به

Hassandokht  (2001) درصد  9زایی صفر تا  با رویان

کی مطابقت داشت، ولی با نتایج های پیاز خورا در توده

 Allan et al., 2004; Geofriau etبرخی پژوهشگران )

al., 1997; Bohanec & Jakse; 1999) مورد برخی  در

زایی باالیی  های پیاز خوراکی که درصد رویان ژنوتیپ

 Bohanecدرصد(، مطابقت نداشت.  2ـ 2نشان دادند )

 های رخی ژنوتیپزایی در ب بودن درصد رویان ( باال2002)
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ها  بودن آن دلیل اینبرد الین و دورگ پیاز خوراکی را به

های نامطلوب در این  ذکر کرد و احتمال داد که ژن

شده در این  مطالعه  های ها حذف شده باشد. توده ژنوتیپ

افشانی آزاد  های پیاز خوراکی با گرده پژوهش، توده

ی طبیعی زای ها به ماده بودند، بنابراین واکنش کم آن

 بود.

 
زایی، باززایی، بقای گیاه، زمان الزم تا ظهور رویان،  های پیاز بومی استان خراسان از نظر رویان . مقایسۀ میانگین توده6  جدول

 ها شدن گل ای زایی و شیشه کالوس
 رقم  

 صفات 

 آشخانۀ 

 بجنورد

 روشناوند 

 بیرجند

 بنهنگ 

 تربت حیدریه
 نیشابور آباد فتح درگز

 a46/0 a 64/4 ab 32/0 b 44/0 ab 40/0 b 99/0 زایی )درصد( نرویا

 a 94/4 a 96/4 ab 29/0 b 92/0 ab 44/0 b 92/0 باززایی )درصد(

 a22/44 a 44/40 a 44/29 a 40/63 a 49/40 a 00/44 بقای گیاه )درصد(

 cd 40/0 a 20/9 b 90/2 c 49/4 a 24/9 d 04/0 زایی )درصد( کالوس

 ab 93/3 a 32/44 c 22/2 c 42/3 b 32/44 d 94/4 ها )درصد( گل شدن ای شیشه

 ab42/42 c 4/24 a 44/44 ab 20/49 a 44/44 ab 93/23 زمان الزم برای ظهور رویان )روز(

 
های مختلف از نظر درصد بقا با هم تفاوت  توده

روشناوند بیرجند کمترین و  ةداری نداشتند. تود امعن

ه بیشترین زمان تا تولید رویان رقم بنهنگ تربت حیدری

کمترین درصد  نیشابور ةرا داشتند. همچنین تود

 (. 6 )جدول را داشتها  شدن گل ای شیشه

 

 اثر متقابل توده و محیط کشت

( نشان داد که اثر متقابل توده و 2 نتایج واریانس )جدول

 4زایی در سطح  محیط کشت در مورد درصد کالوس

شدن و درصد باززایی در  ای درصد و از نظر درصد شیشه

زایی و  دار بود، ولی درصد رویان ادرصد معن 2/0سطح 

 ۀداری مشاهده نشد. مقایس ادرصد بقای گیاه تفاوت معن

های تیماری محیط کشت و توده با  میانگین ترکیب

( نشان داد که بیشترین میزان 2 آزمون دانکن )جدول

شناوند مربوط به ترکیب تیماری تودة روزایی  رویان

های تیماری  بود. ترکیب M3بیرجند در محیط کشت 

های آشخانۀ بجنورد، روشناوند بیرجند و درگز در  توده

های آشخانۀ بجنورد و درگز در  و توده M5محیط کشت 

هیچ رویانی تولید نکردند. درصد  M4محیط کشت 

 M3باززایی تودة روشناوند بیرجند در محیط کشت 

ایی بود و به همراه تودة آشخانۀ ز مشابه با میزان رویان

.  در گروه برتر قرار گرفت M2بجنورد در محیط کشت 

رسد که تودة روشناوند بیرجند در محیط  به نظر می

زایی در بین  القای ماده واکنش مناسبی به M3کشت 

 دهد.  از خود نشان می شده مطالعه های توده

های تیماری توده در محیط  نتایج میانگین ترکیب

(، نشان داد که 2 شت بررسی میزان بقای گیاه )جدولک

بجنورد در محیط  ۀهای آشخان های تیماری توده ترکیب

آباد و  بنهنگ تربت حیدریه، فتح ،M2و  M1های  کشت

و سفید نیشابور در  M5سفید نیشابور در محیط کشت 

از بیشترین درصد بقای  M3و  M2های  محیط کشت

 ر گروه برتر قرار گرفتند. گیاه برخوردار بود و همگی د

نشان داد که ترکیب تیماری تودة روشناوند  6  جدول

بیشترین میزان  M5 بیرجند در محیط کشت

 ها داشت و کمترین درصد شدن گل ای شیشه

ها در ترکیب تیماری تودة سفید  شدن گل ای شیشه

مشاهده شد. شش  M5و  M4نیشابور در محیط کشت 

کالوسی تولید  هیچ M5و  M4های کشت  توده در محیط

 M2تربت حیدریه در محیط کشت بنهنگ  ةنکردند. تود

بیشترین میزان تولید کالوس را به خود اختصاص داد. 

کمترین زمان الزم برای ظهور رویان، در ترکیب تیماری 

مشاهده  M4تودة روشناوند بیرجند در محیط کشت 

(. بیشترین مدت زمان برای ظهور رویان 2 شد )جدول

های بنهنگ حیدریه  های تیماری توده ربوط به ترکیبم

های بنهنگ تربت  و توده M1آباد در محیط کشت  و فتح

، درگز و سفید نیشابور در محیط کشت  آباد حیدریه، فتح

M3 آباد در محیط کشت  و تودة فتحM2  بود. در این

شده در محیط  کشتگل  42462آزمایش از مجموع 
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درصد( تولید شد. از  4/0ن )رویا 424های مختلف،  کشت

درصد( بدون رشد باقی ماندند.  44رویان ) 46این تعداد 

 22/4رویان ) 4درصد( فقط برگ،  96/2سه رویان )

درصد( گیاه کامل  22رویان ) 29درصد( فقط ریشه و 

زایی مربوط به تودة  تولید کردند. بیشترین میزان رویان

  ر این مطالعهبود. د M3روشناوند بیرجند در محیط کشت 

زایی  بررسی اثر دو غلظت متفاوت اسپرمیدین بر ماده

راکی نشان داد که استفاده از  های پیاز خو توده

ثیری بر القای أتواند ت تنهایی نمی اسپرمیدین به

راکی داشته باشد و استفاده از  زایی در پیاز خو ماده

نتایج قابل قبولی در  BAو  D-2,4همراه اسپرمیدین به 

 مختلف نشان داد. های هتود

 
 ، C2، روشناوند بیرجند C1آشخانۀ بجنورد  و تودة  M5و  M1 ،M2 ،M3 ،M4اثر متقابل محیط کشت  . مقایسۀ میانگین2  جدول

 شدن ای زایی و شیشه زایی، کالوس از نظر باز  C6، و سفید نیشابور C5آباد  ، فتحC4، درگز C3بنهنگ تربت حیدریه 
 شدن ای درصد شیشه زایی درصد کالوس درصد باززایی توده× محیط کشت 

C1M1 b49/0 d-g22/2 42/44 b-g 

C2M1 b24/0 b39/4 40b-g 

C3M1 b96/0 efg22/4 29/40 b-g 

C4M1 b0 def06/9 4/4 c-g 

C5M1 b64/0 bc43/4 94/40 b-g 

C6M1 b42/0 0g 4g 

C1M2 a99/9 fg34/0 efg62/9 

C2M2 b44/4 ab2/2 bcd42/44 

C3M2 b49/0 a92/3 efg92/6 

C4M2 b23/0 fg64/4 22/4 c-g 

C5M2 b23/0 b2 42/40 b-g 

C6M2 b66/0 0g efg64/2 

C1M3 b29/0 g64/0 22/3 b-g 

C2M3 a22/9 6cde 43/2 b-g 

C3M3 b44/0 g94/0 efg09/6 

C4M3 b96/0 fg42/4 b-f29/49 

C5M3 b2/0 cd99/6 c-g44/2 

C6M3 b92/0 g23/0 efg62/2 

C1M4 0b 0g 42/40 b-g 

C2M4 b44/0 0g b 44/43  

C3M4 b96/4 0g 6/2 c-g 

C4M4 b0 0g 92/46 b-e 

C5M4 b0 0g bc32/42 

C6M4 b0 0g g42/0 

C1M5 b0 0g 49/44 b-g 

C2M5 b0 0g a64/90 

C3M5 b99/0 0g fg96/2 

C4M5 b0 0g 46/6 d-g 

C5M5 b94/0 0g 24/49 b-f 

C6M5 b96/0 0g 0g 

 داری با هم ندارند. های دارای حروف مشابه تفاوت معنا درصد. ستون 2انکن در سطح احتمال مقایسۀ د *
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