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 چکیذه

درفذ  شٕ٘ٛ٘ٝ،یػّت وٛچه ثٛدٖ رٔزحّٝ ثٝ ٗیوٝ در ا ثبؽذ یثبفت ٔ ٔزاحُ وؾت ٗیتز اس ٟٔٓ یىی٘ٛن ؽبخغبرٜ  شٕ٘ٛ٘ٝیر ٝیاعتمزار اِٚ

وٙٙذٜ رؽذ ثز وؾت ٓیٚ ٘ٛع تٙظ شٕ٘ٛ٘ٝیا٘ذاسٜ ر زیثأت یٔٙظٛر ثزرع . ثٝثبؽذ یثبال ٔ ػذْ اعتمزار آٟ٘ب دٝی٘ت ٚ در ٞب شٕ٘ٛ٘ٝیؽذٖ ر یا ؾٝیؽ

ؽبُٔ  یٔٛرد ثزرع یتىزار ا٘دبْ ؽذ. فبوتٛرٞب 5ثب  یتقبدف وبٔالً ٝیدر لبِت طزح پب ُیفٛرت فبوتٛر ثٝ یؾیآسٔب خه،ی٘ٛن ؽبخغبرٜ ٔ

در  ٌزْ یّیٔ 5/0) یرؽذ یٞب وٙٙذٜٓیاس تٙظ یىی یحبٚ MS وؾت طیٔح ( ٚٔتز یّیٔ 1ٚ  7/0، 4/0ٔختّف ٘ٛن ؽبخغبرٜ ) یٞب ا٘ذاسٜ

ٚ  شٕ٘ٛ٘ٝی٘ؾبٖ داد وٝ ا٘ذاسٜ ر حیفبلذ ٞٛرٖٔٛ ثٛد٘ذ. ٘تب وؾت طی( ٚ ٔحGA3) اعیذخیجزِیه تزیدر ِ ٌزْ یّیٔ BA ،5/0)ٗیآد٘ ُیثٙش تزیِ

 5/0 یحبٚ وؾت طی( در ٔح3/59آٖ )% شاٖیٔ ٗیؾتزیداؽت ٚ ث بٞ شٕ٘ٛ٘ٝیؽذٖ ر یا ؾٝیؽ شاٖیثز ٔ یدار یٔؼٙ زیثأوٙٙذٜ رؽذ تٓی٘ٛع تٙظ

ٚ در  GA3 تزیدر ِ ٌزْ یّیٔ 5/0 یحبٚ وؾت طی( در ٔح0آٖ )% شاٖیٔ ٗیٚ وٕتز ٔتز یّیٔ 4/0ثب ا٘ذاسٜ  شٕ٘ٛ٘ٝیٚ در ر BA تزیدر ِ ٌزْ یّیٔ

ٚسٖ خؾه ؽبخغبرٜ، ػزك  ؼیوبٞؼ ارتفبع، افشا ثبػث وؾت طیدر ٔح BAٔؾبٞذٜ ؽذ. وبرثزد ٞٛرٖٔٛ  ٔتز یّیٔ 1ثب ا٘ذاسٜ  شٕ٘ٛ٘ٝیر

 تیفیو دٝی٘ت ؽذ ٚ در شیؽذٖ ٘ یا ؾٝیؽ ذٜیپذ ؼیحبَ ثبػث افشا ٗیثب ا یؽذ ِٚ زيؽذٜ ٚ ؽبخـ عطح ث ییثزي، تؼذاد خٛا٘ٝ ثبسسا

رؽذ  بٞبٖیٚ ٌطَٛ ثزي ٚ وبٞؼ ػزك ثزي ؽذ  ؼیارتفبع، افشا ؼیثبػث افشا GA3ٞٛرٖٔٛ  وٝی. درفٛرتبفتیحبفُ وبٞؼ  بٞبٖیٌ

رؽذ آٟ٘ب  یرا اس خٛد ٘ؾبٖ ٘ذاد٘ذ ٚ پظ اس ٔذت یٔطّٛث ؽذر بفتٝیاعتمزار  بٞبٖیفبلذ ٞٛرٖٔٛ، ٌ وؾت طیعبِٓ داؽتٙذ. در ٔح یظبٞز بفتٝی

 تیٕؽذٜ اس اٞ ییدارد ٚ تؼذاد خٛا٘ٝ ثبسسا یدر ٔزاحُ پزآٚر یحبفُ ٘مؼ اعبع بٞچٝیٌ تیفیو شٕ٘ٛ٘ٝ،یٔتٛلف ؽذ. در ٔزحّٝ اعتمزار ر

خٟت اعتمزار  ٔتز یّیٔ هیشٕ٘ٛ٘ٝ ثب ا٘ذاسٜ یٚ ر هیجزِیخذیاع تزیدر ِ ٌزْ یّیٔ 5/0 یحبٚ وؾت طیٔح ٗیثزخٛردار اعت، ثٙبثزا یوٕتز

 .ؽٛد یٔ ٝیتٛف خهی٘ٛن ؽبخغبرٜ ٔ شٕ٘ٛ٘ٝیر

 

شٕ٘ٛ٘ٝی٘ٛن ؽبخغبرٜ، ا٘ذاسٜ ر ٗ،یآدُ٘یثٙش ،اعیذخیجزِیه خه،یٔ: کلیذی هایواشه

                                                 
 ، ٔؾٟذثبغجب٘ی، دا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی، دا٘ؾٍبٜ فزدٚعی ٔؾٟذ  تزتیت دا٘ؾدٛی دوتزی، اعتبدیبر ٚ دا٘ؾیبر ٌزٜٚ ػّْٛثٝ .3ٚ 2، 1

 ، ٔؾٟذدا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی، دا٘ؾٍبٜ فزدٚعی ٔؾٟذ. اعتبد ٌزٜٚ ثیٛتىِٙٛٛصی، 4

 ، ٔؾٟذٙتی خٟبد دا٘ؾٍبٞی ٔؾٟذػنٛ ٞیبت ػّٕی ٌزٜٚ وؾت ثبفت ٚ ریشاسدیبدی ٌیبٞبٖ سی. 5
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 مقذمه

ی ٞب تزیٗ ٌٛ٘ٝاس ٟٔٓ (.Dianthus caryophyllus L) خهٌیبٜ ٔی

ی ٞب وٝ ثٝ خٟت دارا ثٛدٖ ٌُ ثبؽذ ٔی  Caryophyllaceaeخٙظ

ثزداری ثغیبر سیجب ٚ خذاة ثزای تِٛیذ ٌُ ؽبخٝ ثزیذٜ ٔٛرد ثٟزٜ

ٌیزد. إٞیت ٚ خبیٍبٜ ٌُ ٔیخه در ٔیبٖ ٌیبٞبٖ سیٙتی لزار ٔی

ر حذی اعت وٝ ِشْٚ )عٛٔیٗ ٌُ ؽبخٝ ثزیذٜ ٟٔٓ د٘یب( د

ی ٘ٛیٗ خٟت ٘یُ ثٝ اٞذاف التقبدی را ایدبة ٞب اعتفبدٜ اس رٚػ

ٚ ػّی ؛  Kanwar and Kumar 2009، ٚ وٛٔبر وب٘ٛار) وٙذ ٔی

 . ( Salehi, 2006  ،فبِحی ؛Ali et al, 2008 ٕٞىبراٖ، 

ی ٞب وزدٖ خٛا٘ٝٚػ عٙتی افشایؼ ٔیخه اس طزیك خذار     

ٜ ٔبدری ٚ وؾت آٟ٘ب در ثغتزٞبی ریؾٝ خب٘جی رؽذ یبفتٝ ثز ٌیب

 Jawaharhal)؛ ٚ ٕٞىبراٖخٛاٞزالَ ) ثبؽذ ٔیػٙٛاٖ لّٕٝ سایی ثٝ

et al, 2010 . یٞب ثب رٚػ خهیٔ زیعزػت تىث ٙىٝیثب تٛخٝ ثٝ ا 

 یعٙت یٞب ثب رٚػ ٞب یٕبریأىبٖ ا٘تمبَ ث شیوٓ اعت ٚ ٘ یعٙت 

وؾت  یٞب ثب رٚػ ٙىٝیثٝ ا تیٚخٛد دارد ٚ ثب ػٙب زیتىث

 زیحذالُ ثٛدٜ ٚ عزػت تىث ٞب یٕبریأىبٖ ا٘تمبَ ث یا ؾٝیؽ درٖٚ 

 یٔبدر ٝ یػٙٛاٖ پبثٝ یبٞیٌ ثٝ ٔٛاد  بسی٘ حبَٗ یػ ٚ در ثبؽذ یثبال ٔ

 ،(2006، فبِحی؛ 2010، ٚ ٕٞىبراٖخٛاٞزالَ ) ثبؽذ یحذالُ ٔ

ٌیبٜ سیٙتی  ٗ یا یا ؾٝیؽ وؾت درٖٚ طیٕ٘ٛدٖ ؽزا ٙٝیِذا ثٟ

ارائٝ  یثزا یا ػٙٛاٖ ٔمذٔٝثتٛاٖ اس آٖ ثٝ بترعذ ز ٔی٘ظمزٚری ثٝ

 ٗیدر وؾٛر اعتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ اس ا بٜیٌ ٗیا یارلبْ تدبر پزٚتىُ 

 یزیآٖ اس وؾٛر خٌّٛ یٞبٝ یاس خزٚج ارس خٟت ٚرٚد پب كیطز

  ٕ٘ٛد.

ثبفت تزیٗ ٔزاحُ وؾت یىی اس ٟٔٓ ٞب اعتمزار اِٚیٝ ریشٕ٘ٛ٘ٝ      

، تنٕیٙی ثزای ٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝمیت در اعتمزار در ٚالغ ٔٛف .ثبؽذ ٔی

 ،ٚ ٕٞىبراٖعالٔی ) ثبؽذ ٔیادأٝ وبر خٟت پزآٚری ٔطّٛة 

اس طزفی در . (Kahrizi et al, 2007، ٚ ٕٞىبراٖ وٟزیشی؛ 1384

ػّت وٛچه ثٛدٖ ، ثٝ٘ٛن ؽبخغبرٜریشٕ٘ٛ٘ٝ ٔزحّٝ اعتمزار 

 ٘تیدٝ ػذْ ٚ در ٞب ؽذٖ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ای ؽیؾٝریشٕ٘ٛ٘ٝ، درفذ 

ؽذٖ در ٚالغ ایدبد  ای ؽیؾٝ. ػبرمٝ ثبؽذ ٔیثبسسایی آٟ٘ب ثبال 

ٞبی  شیِٛٛصیىی ٚ ٔٛرفِٛٛصیىی در ثبفت٘ٛػی تغییزات ٘بٔطّٛة فی

آٚ٘ذی، خبت ای ؽذٜ تؼذاد دعتٝ ر ٌیبٞبٖ ؽیؾٝ. دثبؽذ ٔیٌیبٞی 

یبثذ ٚ  ٞبی وٛتیىَٛ ثزي وبٞؼ ٔی ٞبی رٚس٘ٝ ٚ عَّٛ عَّٛ

ؽٛ٘ذ. در ایٗ  ٚاوٛئُ حدیٕی ٔی شٚفیُ ثزي دارایی ٔٞب عَّٛ

ثبؽٙذ ٚ ظزفیت ٞب پٟٗ، مخیٓ، تزد ٚ ؽىٙٙذٜ ٔی ٌیبٞبٖ ثزي

ٔب٘ی ایٗ ٚ در ٘تیدٝ ؽب٘ظ س٘ذٜ یبثذ ٔیفتٛعٙتشی آٟ٘ب وبٞؼ 

یبثذ  ٝ ؽزایط ٔحیطی طجیؼی وبٞؼ ٔیٌیبٞبٖ پظ اس ا٘تمبَ ث

 ،ٚ ٕٞىبرأٖبخبدا ؛ Olmos & Hellin, 1998، إِٛط ٚ ّٞیٗ)

Majada et al, 2001ٕٞىبراٖیبداٚ  ؛ ٚ، Yadav et al, 2003؛ 

 ،ٚ ٕٞىبراٖعبحز  ؛Kevers et al, 2004 ،ٚ ٕٞىبراٖ وِٛرط

Saher et al, 2005). 

تحت تبثیز  وؾت ٔحیطدر  ٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝاعتمزار ٔطّٛة     

سٜ ٔٙبعت ٚ ا٘ذا وؾت ٔحیطفبوتٛرٞبی ٔختّفی اس خّٕٝ تزویت 

 ,Fayek et al ،ٚ ٕٞىبراٖفبیه ) زدٌی ریشٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ لزار ٔی

در  ٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ. رؽذ ٚ تٕبیش (1384 ،ٚ ٕٞىبراٖعالٔی  ؛2009

نٛر ٞٛرٖٔٛ خٟت تحت وٙتزَ ٞٛرٔٛ٘ی اعت ٚ ح وؾت ٔحیط

ؽبثذ ) ٞب ٚ رؽذ ٔطّٛة ثؼذی آٟ٘ب مزٚری اعت اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ٝ
اوثز در . (Shabde and Murashige 1977 ،ٚ ٔٛراؽیً

چٖٛ ٔختّف تزویجبت ٞٛرٔٛ٘ی اس  خٛد،ٔٛ یٞب ٌشارػ

ثٝ تٟٙبیی یب ٕٞزاٜ  آد٘یٗخقٛؿ ٞٛرٖٔٛ ثٙشیُثٝ ٞب ٙیٗییتٛوع

فبدٜ ٌزدیذٜ اعت ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن ؽبخغبرٜخٟت اعتمزار ثب اوغیٗ 

ریشٕ٘ٛ٘ٝ در وؾت  اعیذخیجزِیه ٚ وٕتز ثٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ اعت

 ,Kalak et al ٚ ٕٞىبراٖ،وبالن ) اؽبرٜ ؽذٜ اعت٘ٛن ؽبخغبرٜ 

ایٗ در  (.2009 ،ٚ ٕٞىبراٖفبیه ؛ 2008، ٚ ٕٞىبراٖػّی ؛ 1996

 وؾت ٔحیطآد٘یٗ در تزویت حبِی اعت وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ ثٙشیُ

 ٌزٜ ٚ ارتفبع ٌیبٞچٝ ثبسسایی ؽذٜ ٚ درثبػث وبٞؼ فبفّٝ ٔیبٖ

 ؽذٖ ٚ وبٞؼ درفذ ثبسسایی ای ؽیؾٝؼ پذیذٜ ٘تیدٝ افشای

 ٌزدد ٔی

 ,Hazarika and Bora ،ساریىب ٚ ثٛراٞب  ؛Paques 1991 ،پبوٛئظ) 

ٔیشاٖ رؽذ طِٛی ٚ  اعیذخیجزِیه اس آ٘دبیی وٝ ٞٛرٖٔٛ. (2010

 Dagnino؛ ٚ ٕٞىبراٖداٌٙیٙٛ )دٞذ ٌزٜ را افشایؼ ٔیفبفّٝ ٔیبٖ

et al. 1991،)  ٗا٘تظبر داؽت وٝ در وبٞؼ پذیذٜ  تٛاٖ ٔیثٙبثزای

 ٔٛثز ٚالغ ٌزدد. ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن ؽبخغبرٜ ؽذٖ در وؾتای ؽیؾٝ

ا٘ذاسٜ  اس پضٚٞؼ حبمز ثزرعی اثز در ایٗ راعتب ٞذف     

ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن وؾت ثز وٙٙذٜ رؽذ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘ٛع تٙظیٓ

ی ٞب ؽذٖ ٌیبٞچٝای ؽیؾٝثیز آٖ ثز ٔیشاٖ أٔیخه ٚ ت ؽبخغبرٜ

 ثٛد. ،تىثیز ؽذٜ
 

 ها مواد و روش

اس ٔدتٕغ Prado Aquila Kgr در ایٗ پضٚٞؼ ٔیخه رلٓ 

ٚ در ٌّخب٘ٝ  ٝیثٟبر تٌُٟ ذیخذ ؽٟز یىیٌُ در ٘شد تٛط یذیتِٛ

 ٝیٚ تغذ یطیٔح طیٔؾٟذ ثب ؽزا یخٟبد دا٘ؾٍبٞ یمبتیتحم

ٌیبٞبٖ ؽذ. ٚ اس آٖ ثزای تٟیٝ ریشٕ٘ٛ٘ٝ اعتفبدٜ  یٔٙبعت ٍٟ٘ذار

ؽبداة، ػبری اس ثیٕبری ٚ در ٔزحّٝ رؽذ فؼبَ ا٘تخبة ٚ 

اس آٟ٘ب تٟیٝ ٚ  ٔتز عب٘تی 1 ا٘ذاسٜ ثٝ ا٘تٟبیی ی خٛا٘ٝٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ

دلیمٝ در سیز  30ٔذت اثتذا ثٝ ٞب ثزای وؾت آٔبدٜ ؽذ٘ذ. ریشٕ٘ٛ٘ٝ
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ثب ٔحَّٛ دٚ درفذ دلیمٝ  15ٔذت ٚ عپظ ثٝآة خبری ؽغتؾٛ 

ی مذػفٛ٘ی ٞب عذیٓ مذػفٛ٘ی ٌزدیذ٘ذ. ریشٕ٘ٛ٘ٝٞیپٛوّزیت

ٔزتجٝ ثب آة ٔمطز اعتزیُ ؽغتؾٛ  3ؽذٜ تحت ؽزایط اعتزیُ 

 1ٚ  7/0، 4/0)ی ٔختّف ٞب ثٝ ا٘ذاسٜ ییٞب ٛن ؽبخغبرٜ٘ؽذٜ ٚ 

 اس آٟ٘ب تٟیٝ ٚ وؾت ٌزدیذ٘ذ.  (ٔتز ٔیّی

 ،ٔٛراؽیً ٚ اعىٛي) MSخبٔذ  وؾت ٔحیطدر ایٗ ثزرعی اس     

Murashige and Skoog 1962 ) ،ٖٛٔحبٚی  وؾت ٔحیطفبلذ ٞٛر

حبٚی  وؾت ٔحیطٚ (BA)  آد٘یٗ در ِیتز ثٙشیُ ٌزْ ٔیّی5/0

 8 درفذ عبوبرس، 3، (GA3) اعیذخیجزِیه در ِیتز ٌزْ یّیٔ 5/0

در  ٞب وؾت ٔحیط اعتفبدٜ ٌزدیذ. =7/5pH ٌزْ در ِیتز آٌبر،

ٔذت ِیتز تٛسیغ ٌزدیذٜ ٚ ثٝٔیّی 13ثٝ ٔیشاٖ  ی آسٔبیؼٞب ِِٛٝ

ٌزاد اتٛوالٚ ٌزدیذ٘ذ. پظ درخٝ عب٘تی 121دلیمٝ در دٔبی  15

ثٝ ؽزایط  ٞب سٔبیؼ، ریشٕ٘ٛ٘ٝی آٞب در ِِٛٝ ٞب اس وؾت ریشٕ٘ٛ٘ٝ

 25±1ِٛوظ( در دٔبی  2500-3000) عبػت رٚؽٙبیی 16٘ٛری 

ٞفتٝ  4ٌزاد ٔٙتمُ ؽذٜ ٚ در فبفّٝ سٔب٘ی ٞز درخٝ عب٘تی

 ٞب اِؼُٕ ریشٕ٘ٛ٘ٝٚاوؾت ا٘دبْ ؽذ. در پبیبٖ ٞز ٚاوؾت ػىظ

، ؽذٖ ای ؽیؾٝی ثبسسایی ؽذٜ، درفذ ٞب تؼذاد ٚ طَٛ ؽبخٝ)

ی رؽذ یبفتٝ، ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ ٞٛایی، درفذ بٞ طَٛ ٚ ػزك ثزي

در ٟ٘بیت ( ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت. سایی ٚ عطح ثزيریؾٝ

ی حبٚی ٔخّٛطی اس ٔبعٝ، پیت ٞب دار ؽذٜ ثٝ ٌّذاٌٖیبٞبٖ ریؾٝ

ٔٙتمُ ؽذ٘ذ ٚ ٔزاحُ  1:1:1ٚ خبن ثبغچٝ ثب ٘غجت حدٕی 

 16ٌزاد ٚ درخٝ عب٘تی 23±2عبسٌبری در ؽزایط ٔحیطی 

فٛرت ٌزفت ٚ عپظ ٌیبٞبٖ عبسٌبر ؽذٜ ثٝ رٚؽٙبیی عبػت 

فٛرت آسٔبیؼ ایٗ ثزرعی ثٝ ؽزایط ٌّخب٘ٝ ا٘تمبَ یبفتٙذ.

 ؽبُٔ عطح 3) وٙٙذٜ رؽذتٙظیٓ٘ٛع فبوتٛر  2فبوتٛریُ ثب 

ٌزْ در  ٔیّی 5/0حبٚی  وؾت ٔحیطفبلذ ٞٛرٖٔٛ،  وؾت ٔحیط

( ٚ GA3ٌزْ در ِیتز  ٔیّی 5/0حبٚی  وؾت ٔحیطٚ BA ِیتز 

( در لبِت ٔتز ٔیّی 1ٚ  7/0، 4/0ؽبُٔ  عطح 3) ٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝا

ثب اعتفبدٜ اس  ٞب تىزار ٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ 5تقبدفی ثب  طزح وبٔالً

ی ٞب عبسی دادٜای دا٘ىٗ ا٘دبْ ؽذ. ٘زٔبَآسٖٔٛ چٙذ دأٙٝ

( ثب دٞیٚ درفذ ریؾٝ ؽذٖ ای ؽیؾٝدرفذی آسٔبیؼ )درفذ 

 فٛرت ٌزفت [ArcSin√(X/100)]اعتفبدٜ اس فزَٔٛ 

 (. 2006،فبِحی)

 نتایج و بحث

٘تبیح ٘ؾبٖ داد وٝ اثزات ٔتمبثُ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘ٛع تٙظیٓ 

ؽذٖ، ارتفبع ٌیبٞچٝ ٚ ٔیشاٖ  ای ؽیؾٝوٙٙذٜ رؽذ ثز ٔیشاٖ 

وٝ حبِی ثٛد، در دار ٔؼٙیدرفذ  1َ دٞی در عطح احتٕبریؾٝ

 جٛد٘ دار ؼٙیٔب ثز تؼذاد خٛا٘ٝ ثبسسایی ؽذٜ اثزات ٔتمبثُ آٟ٘

ی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد وٝ ٞب . ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ(1)خذَٚ 

 5/0حبٚی  وؾت ٔحیطدر  (1/5) ثیؾتزیٗ تؼذاد خٛا٘ٝ رؽذ یبفتٝ

 ؽذ. حبفُ ٔتز ٔیّی 1ثب ا٘ذاسٜ ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ  BAدر ِیتز  ٌزْ ٔیّی

 BAحبٚی  وؾت ٔحیطی ٔختّف ریشٕ٘ٛ٘ٝ در ٞب ثیٗ ا٘ذاسٜ

ٗ ِحبظ ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ ِٚی ثب ایٗ حبَ در ی اس ایدار ٔؼٙیاختالف 

، افشایؼ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثبػث افشایؼ BAحبٚی  وؾت ٔحیط

حبٚی  وؾت ٔحیطٕٞچٙیٗ در ؽذ.  ٞب ٔیشاٖ ثبسسایی ریشٕ٘ٛ٘ٝ

وٙٙذٜ رؽذ فبلذ تٙظیٓ وؾت ٔحیطٚ  GA3در ِیتز  ٌزْ ٔیّی 5/0

ىُ )ؽ ثبسسایی فٛرت ٍ٘زفت ٚ تٟٙب خٛد ریشٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ رؽذ یبفت

  .(د -1

ی ٔختّف ٞب ثیز غّظت( در تحمیمی تأ2009) ٚ ٕٞىبراٖفبیه     

را ثز دٚ ا٘ذاسٜ ٔختّف ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن ؽبخغبرٜ اٍ٘ٛر  BAٞٛرٖٔٛ 

ب ٘ؾبٖ داد وٝ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثزرعی وزد٘ذ. ٘تبیح تحمیك آٟ٘

-طٛریٝی ثز تؼذاد ؽبخغبرٜ ثبسسایی ؽذٜ داؽت، ثدار ٔؼٙیثیز تأ

، تؼذاد ؽبخغبرٜ ٔتز ٔیّی 1ثٝ  5/0ا٘ذاسٜ آٖ اس  وٝ ثب افشایؼ

ؽبثذ ٚ ٔٛراؽیً افشایؼ یبفت.  3/8ثٝ  9/3ثبسسایی ؽذٜ اس 
ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ  ( ٌشارػ وزد٘ذ وٝ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٔزیغت1977ٓ)

 وؾت ٔحیطدر  ی ثزٌیٞب ٔزیغتٓ حبٚی یه خفت عزآغبسٜ

ٕٛ٘ٝ ثذٖٚ ٞٛرٖٔٛ لبدر ثٝ رؽذ ٘خٛاٞذ ثٛد. ِٚی چٙب٘چٝ ریش٘

ثزٌی ٕٞزاٜ ثب یه خفت  یٞب ٔزیغتٓ حبٚی دٚ خفت عزآغبسٜ

ٞبی اِٚیٝ ثبؽذ،  تِٛیذ ٌیبٜ وبُٔ فٛرت خٛاٞذ ٌزفت.  ثزي

ٞبی ثزٌی خٟت  س عبلٝ ٚ عزآغبسٜثٙبثزایٗ حنٛر ثبفت وٛچىی ا

 مزٚری اعت.ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٔزیغتٓ ٔیٗ ٔٙجغ ٞٛرٔٛ٘ی در وؾت تأ

ؽتٝ ثبؽذ، اعتفبدٜ اس ٞبی ثزٌی حنٛر ٘ذا چٙب٘چٝ عزآغبسِٜٚی 

 رعذ. ٘ظز ٔیٔٙجغ خبرخی اوغیٗ ٚ عیتٛویٙیٗ مزٚری ثٝ
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 وٙٙذٜ رؽذ ٚ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثز ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت ففبت ٔٛرد ارسیبثی در وؾت ٘ٛن ؽبخغبرٜ ٔیخه تدشیٝ ٚاریب٘ظ اثز ٘ٛع تٙظیٓ :1خذَٚ

Table 1:  ANOVA analysis for the effect of growth regulators and explant size on mean square of evaluated traits during shoot tip culture of carnation 
سایی درفذ ریؾٝ  

Rooting 

percentage 

 ْ ٖ خؾه ا٘ذا ٚس

ٛایی  ٞ

Shoot dry 

weight 

ػزك 

 ثزي
Leaf 

width 

 طَٛ ثزي

Leaf 

length 

ثزيعطح   

leaf area  

ثزيتؼذاد   

Number of 

leaf 

 تؼذاد ٌزٜ
Number of 

node 

 فبفّٝ ٔیبٍ٘زٜ
Internode 

length 

ای ؽذٖ ؽیؾٝ  

Vitrification 

 ارتفبع ٌیبٞچٝ
Height of 

plantlet 

ٝ رؽذ  ٛ٘ا تؼذاد خ

 یبفٝت
Number of 

regenerated shoots 

درخٝ 

 آسادی
df 

 ٔٙجغ تغییزات
Source of variation 

23220.00 
**

 1217.10 
**

 8.20 
**

 517.13 
**

 176.86 
**

 355.82 
**

 88.95 
**

 0.33 
**

 14085.00 
**

 12.96 
**

 112.02 
**

 ٘ٛع ٞٛرٖٔٛ 2 
Type of hormone (A) 

3780.00 
*
 26.69 

*
 1.16 

**
 46.48 

**
 9.31 

**
 14.48 ns 3.62  ns 0.10 

**
 1665.00 

*
 4.21 

**
 0.42  ns 2 ٕٝ٘ٛ٘ا٘ذاسٜ ریش 

Explant size (B) 

1080.00  ns 3.39  ns 0.17 
*
 10.14 

**
 1.97 

**
 6.22  ns 1.55  ns 0.007  ns 45.00  ns 0.62 

**
 0.42  ns 4  ٖ ٛرٛٔ ٛٝ٘× ٘ٛعٞ  ٜ ریشٕ٘ ٘اذاس  

A × B 

 Error  خطب 36 5.73 0.14 450.00 0.01 2.31 9.24 0.12 1.15 0.05 8.14 900.00

n.s ،*  ٚ**ٝدار در در عطح  دار ٚ ٔؼٙی تزتیت غیزٔؼٙی : ث= 0.05  ٚ= 0.0 
ns: Non-significant, *and **: Significant at = 0.05  and = 0.01, respectively 
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( ثز وؾت ٘ٛن ؽبخغبرٜ 1991) ٚ ٕٞىبراٖداٌٙیٙٛ ٘تبیح پضٚٞؼ 

 اعیذخیجزِیه سٔیٙی ؽیزیٗ ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ عیت

وٝ حبِی ٌزدد، در ٞبی ٔتؼذد اس ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٔی ثبػث تِٛیذ ؽبخغبرٜ

-، تٙجبوٛ ٘ؾبٖ ٔیٞبی ا٘دبْ ؽذٜ ثز ٌیبٜ عٙجُ، وبعٙی پضٚٞؼ

خب ٝٞبی ٘بث دٞذ وٝ وبرثزد ایٗ ٞٛرٖٔٛ ٔب٘غ تؾىیُ ؽبخغبرٜ

، پیئزیهدٞذ )ؽٛد ٚ تٟٙب رؽذ طِٛی ریشٕ٘ٛ٘ٝ را افشایؼ ٔی ٔی

Pierik, 1987.) ٖٛٔ٘تبیح ایٗ پضٚٞؼ ٘یش ٘ؾبٖ داد وٝ ٞٛر 

وٙذ ٚ تبثیزی ثز  ٔی رؽذ طِٛی ریشٕ٘ٛ٘ٝ را تغزیغ اعیذخیجزِیه

سایی آٖ ٘ذارد ٚ آ٘چٝ وٝ ٔغّٓ اعت در وؾت ریشٕ٘ٛ٘ٝ ؽبخغبرٜ

٘ٛن ؽبخغبرٜ اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘غجت ثٝ پزآٚری آٖ اس إٞیت 

 ثیؾتزی ثزخٛردار اعت. 

ای  ای ؽذٖ ٘یش ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝ اس ِحبظ ٔیشاٖ ؽیؾٝ    

ٚ  BAِیتز ٌزْ در  ٔیّی 5/0وؾت حبٚی  %( در ٔحیط3/59ؽذٖ )

%( در 0ٔیشاٖ آٖ ) ٔتز ٚ وٕتزیٗ ٔیّی 4/0ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثب ا٘ذاسٜ 

ثب ا٘ذاسٜ ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ  GA3ٌزْ در ِیتز  ٔیّی 5/0وؾت حبٚی  ٔحیط

ٞب  طٛر وّی در تٕبٔی ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝٝٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ ث ٔتز ٔیّی 1

آد٘یٗ وؾت حبٚی ثٙشیُ ای ؽذٖ در ٔحیط ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝ

 ج(. -1ؽىُ ٔؾبٞذٜ ؽذ )

( ٘ؾبٖ داد وٝ چٙب٘چٝ حدٓ Phan, 1991) فبٖ٘تبیح پضٚٞؼ     

وؾت ٔبیغ خٟت وؾت  اتیّٗ در ظزٚف وؾت ثبال ثبؽذ ٚ یب ٔحیط

ای ؽذٖ  ٞب ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیزد، رخذاد پذیذٜ ؽیؾٝ ریشٕ٘ٛ٘ٝ

وؾت اعت  در ٔحیط BAؽٛد. ثّىٝ حنٛر ٞٛرٖٔٛ  تحزیه ٕ٘ی

( ٌشارػ Leshem, 1988) ِؾٓوٙذ.  یوٝ ایٗ پذیذٜ را تحزیه ٔ

ؽذٖ تٟٙب در حنٛر ٞٛرٖٔٛ عیتٛوٙیٗ ای وزد وٝ پذیذٜ ؽیؾٝ

ای ؽذٖ  وٝ عبیز ػٛأُ ٔٛثز ثز پذیذٜ ؽیؾٝافتذ. سٔب٘یاتفبق ٔی

٘ظیز غّظت پبییٗ آٌبر، رطٛثت ٘غجی ثبال ٚ غّظت سیبد یٖٛ 

حنٛر ٞٛرٖٔٛ آٔٛ٘یْٛ حنٛر داؽتٝ ثبؽٙذ، در فٛرت ػذْ

ؽٛد. ٘تبیح ایٗ  ؽذٖ تحزیه ٕ٘یای یٙیٗ، پذیذٜ ؽیؾٝعیتٛو

ثبػث تحزیه پذیذٜ  BAتحمیك ٘یش ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ 

 ؽذٖ ؽذ.ای ؽیؾٝ

ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ  تٛاٖ ٔی ج -1ثز اعبط ٘تبیح ٔٙذرج در ؽىُ      

 ؽذٖای ٔیشاٖ پذیذٜ ؽیؾٝا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ،  وبٞؼثب  ػٕٛٔبً

ٛصیه ػّت تغییزات فیشیٛٔٛرفِٛیٍز ثٝاس عٛی د .یبفتافشایؼ 

دٞذ، حغبعیت ایٗ  ؽذٜ رٚی ٔیای ٘بٔطّٛثی وٝ در ٌیبٞبٖ ؽیؾٝ

درفذ ثبالیی اس یبثذ ٚ  افشایؼ ٔی ای ؽیؾٝ درٖٚثٝ ؽزایط ٌیبٞبٖ 

ثٙبثزایٗ ا٘ذاسٜ . آٟ٘ب لبثُ ا٘تمبَ ثٝ ٔزحّٝ پزآٚری ٘خٛاٞٙذ ثٛد

. وؾت دارد ایوٙٙذٜریشٕ٘ٛ٘ٝ در اعتمزار آٖ ٘مؼ تؼییٗ

ثٝ  ی ثشرٌتز احتٕبالًٞب ی وٛچه دؽٛار اعت ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ

ی رؽذ داخّی ٞب وٙٙذٜدِیُ ثزخٛرداری اس ٔٛاد غذایی ٚ تٙظیٓ

  (.1381؛ ثبلزی ٚ آسادیتز ٞغتٙذ ) ثزای وؾت ٔٙبعت

( ٌشارػ وزد٘ذ وٝ ػذْ Jain et al, 2001) ٚ ٕٞىبراٖ خیٗ    

عجت افشایؼ تؾىیُ  وؾت ٔحیطرؽذ در  یٞب وٙٙذٜوبرثزد تٙظیٓ

حبِی اعت وٝ ؽٛد، ایٗ در ٞبی عبِٓ ٔی تؼذاد ؽبخغبرٜ

 ٞب ؽذٖ ریشٕ٘ٛ٘ٝای ٔٙدز ثٝ ؽیؾٝ BAحبٚی  وؾت ٔحیط

حبٚی  وؾت ٔحیط. ٘تبیح پضٚٞؼ آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد ؽٛد ٔی

ؽذٖ ای ؽیؾٝتٛا٘غت ٔیشاٖ  خیجزِیهاعیذدر ِیتز  ٌزْ ٔیّی 5/0

ٚد سیبدی وبٞؼ دٞذ ِٚی ثزطزف ؽذٖ وبُٔ ایٗ پذیذٜ را تب حذ

ٚ یب  اعیذخیجزِیه در ِیتز ٌزْ ٔیّی 1حبٚی  وؾت ٔحیطدر 

ٕٞزاٜ ثب  اعیذخیجزِیه در ِیتز ٌزْ ٔیّی 5/0حبٚی  وؾت ٔحیط

 ٌزْ در ِیتز ثبوتٛپپتٖٛ ٔؾبٞذٜ ؽذ. 5

٘یش ثیبٖ وزد٘ذ وبرثزد  (Jain et al, 1997) ٖٚ ٕٞىبراخیٗ 

-ای ؽیؾٝثیز ٔطّٛثی ثز وبٞؼ پذیذٜ تأ یذخیجزِیهاع ٞٛرٖٔٛ

ؽذٜ،  ای ؽیؾٝٞبی ٔیخه  ؽذٖ داؽت ٚ وبرثزد آٖ ثز ٌیبٞچٝ

 ٚ ٕٞىبراٖویٓ ثبػث ثزطزف ؽذٖ ایٗ پذیذٜ ؽذ. اس عٛی دیٍز 

(Kim et al, 1988ٌٖٛٔشارػ وزد٘ذ وٝ وبرثزد ٞٛر ) 

ثیزی ثز أذ ِٚی تدٞ افشایؼ ٔی ٔیشاٖ رؽذ را اعیذخیجزِیه

ٞبی عبِٓ  ای ؽذٖ ٚ افشایؼ تؾىیُ ٌیبٞچٝ ؼ ٔیشاٖ ؽیؾٝوبٞ

( ٚ 2001) ٚ ٕٞىبراٖ خیٗ٘تبیح پضٚٞؼ حبمز ثب ٘تبیح ٘ذارد. 

 ٕٞىبراٖ ویٓ ٚ( ٔطبثمت دارد ٚ ثب ٘تبیح 1997) ٚ ٕٞىبراٖخیٗ 

 چزا وٝ در ایٗ پضٚٞؼ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ. ثبؽذ ٔی( ٔغبیز 1988)

ؽذٖ ای ؽیؾٝیذٜ ثز وبٞؼ پذ ٔطّٛثیتبثیز  اعیذخیجزِیه

 داؽت.

ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٞبی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد وٝ  ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ

، ٙذثز ارتفبع ٌیبٞچٝ داؽتی دار ٔؼٙیثیز وٙٙذٜ رؽذ تأ٘ٛع تٙظیٓ

در ( ٔتز عب٘تی 90/2)ثیؾتزیٗ ارتفبع ٌیبٞچٝ  وٝطٛریٝث

ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ  اعیذخیجزِیهِیتز در ٌزْ ٔیّی 5/0حبٚی  وؾت ٔحیط

در ( ٔتز عب٘تی 36/0)ٚ وٕتزیٗ ٔیشاٖ آٖ  ٔتز ٔیّی 1ب ا٘ذاسٜ ث

 7/0ثب ا٘ذاسٜ ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ  وٙٙذٜ رؽذفبلذ تٙظیٓ وؾت ٔحیط

ٞبی ٔختّف ریشٕ٘ٛ٘ٝ  . ثب ایٗ حبَ ثیٗ ا٘ذاسٜٔؾبٞذٜ ؽذ ٔتز ٔیّی

ی دار ٔؼٙیفبلذ ٞٛرٖٔٛ اس ایٗ ِحبظ اختالف  وؾت ٔحیطدر 

ی ٞب زایٗ در تٕبٔی ا٘ذاسٜثٙبث (.اِف-1)ؽىُ  ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ

ثبػث تِٛیذ  وؾت ٔحیطآد٘یٗ در ریشٕ٘ٛ٘ٝ، حنٛر ٞٛرٖٔٛ ثٙشیُ

 خیجزِیهاعیذحبٚی  وؾت ٔحیطتز ٘غجت ثٝ ی وٛتبٜٞب ٌیبٞچٝ

 ؽذ.

ثیز أ( ثیبٖ وزد٘ذ وٝ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ت2009) ٚ ٕٞىبراٖ فبیه    

٘ذاسٜ ایؼ ای ثز ارتفبع ٌیبٞچٝ اعتمزار یبفتٝ دارد ٚ ثب افشدار ٔؼٙی
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اعتمزار یبفتٝ اس  ریشٕ٘ٛ٘ٝٔتز، ارتفبع  ٔیّی 1ثٝ  5/0ریشٕ٘ٛ٘ٝ اس 

ٚ خیٗ ٘تبیح پضٚٞؼ  افشایؼ یبفت. ٔتز عب٘تی 0/8ثٝ  7/5

( ثز ٌیبٜ ٔیخه ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ 1997)ٕٞىبراٖ 

ی افشایؼ دار ٔؼٙیطٛر ٝرا ث ٞب ٔیشاٖ ارتفبع ٌیبٞچٝ اعیذخیجزِیه

٘یش ثیبٖ وزد٘ذ  (2001) ٚ ٕٞىبراٖ خیٗی دیٍز، دٞذ. اس عٛٔی

ٞبیی  عجت تِٛیذ ٌیبٞچٝ وؾت ٔحیط در BAرٖٔٛ وٝ وبرثزد ٞٛ

ٚ ٕٞچٙیٗ ارتفبع آٟ٘ب ٘یش ثٝ  ؽٛد ٔی فؾزدٜ ٚ ثب ظبٞزی ٔتزاوٓ

ػ وزد٘ذ ( ٌشار1383) ٚ ٕٞىبراٖٚخٛدی  .یبثذ ٔیؽذت وبٞؼ 

ثبػث  هاعیذخیجزِی ٌزْ در ِیتز ٔیّی 4/0وٝ وبرثزد غّظت 

ثیز را ثز رؽذ ٚ ثیؾتزیٗ تأ ٔیشاٖ رؽذ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٌزدیذافشایؼ 

 ٌیبٞچٝ در ٔزحّٝ اعتمزار داؽت.

دٞذ وٝ اثز ا٘ذاسٜ ٘ؾبٖ ٔی ة-1٘تبیح ٔٙذرج در ؽىُ     

 ٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ دٞیرؽذ ثز ٔیشاٖ ریؾٝوٙٙذٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘ٛع تٙظیٓ

ز ثبؽذ، ٔیشاٖ تٚ ٞز چٝ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ وٛچه ثبؽذ ٔیدار  ٔؼٙی

حبٚی  وؾت ٔحیطدر  دٞی آٖ ٘یش وٕتز خٛاٞذ ثٛد.ریؾٝ

دٞی ثب درفذ ی ریشٕ٘ٛ٘ٝ ریؾٝٞب ، در تٕبٔی ا٘ذاسٜخیجزِیهاعیذ

ی وٝ یٞب ثبالیی فٛرت ٌزفت، ایٗ در حبِی اعت وٝ در ریشٕ٘ٛ٘ٝ

 5/0حبٚی  وؾت ٔحیطٚ ٕٞچٙیٗ  ٞٛرٖٔٛفبلذ  وؾت ٔحیطدر 

سایی ٔؾبٞذٜ یٗ وؾت ؽذٜ ثٛد٘ذ، ریؾٝآد٘در ِیتز ثٙشیُ ٌزْ ٔیّی

 .(ة -1٘ؾذ )ؽىُ 

( ٌشارػ وزد٘ذ وٝ اختالف ثیٗ ا٘ذاسٜ 2009) ٚ ٕٞىبراٖفبیه 

٘ٛن ریشٕ٘ٛ٘ٝ اس ٘ظز تؼذاد ریؾٝ تؾىیُ ؽذٜ ثز ریشٕ٘ٛ٘ٝ 

ثٛد ٚ ثب افشایؼ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد  دار ٔؼٙیاٍ٘ٛر  ؽبخغبرٜ

پبِٚیىی ٚ ح پضٚٞؼ ٘تبی ی تؾىیُ ؽذٜ افشایؼ یبفت.ٞب ریؾٝ
وٝ وبرثزد  ( ٘ؾبٖ دادPawlicki and Welander, 1992) ٚال٘ذر

سایی ثیز ثبسدار٘ذٜ ؽذیذی ثز ریؾٝآد٘یٗ تأٞٛرٖٔٛ ثٙشیُ

سایی خقٛؿ سٔب٘ی وٝ در آغبس ٔزحّٝ ریؾٝدارد، ثٝ ٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ

٘یش  اعیذخیجزِیهٕٞچٙیٗ ٞٛرٖٔٛ  ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیزد.

ایٗ در حبِی اعت وٝ ٘تبیح  دٞذ.را وبٞؼ ٔیدٞی ٔیشاٖ ریؾٝ

( ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد Ullah et al, 2007ٚ ٕٞىبراٖ ) یٛالٜپضٚٞؼ 

٘غجت  اعیذخیجزِیهدر ِیتز  ٌزْ ٔیّی 25/0حبٚی  وؾت ٔحیط

ی ٞب تؼذاد ریؾٝفبلذ ٞٛرٖٔٛ ثبػث افشایؼ  MS وؾت ٔحیطثٝ 

رٖٔٛ ٞٛ در ایٗ پضٚٞؼ ٘یش ؽذ. 8/5ثٝ  3/2تِٛیذ ؽذٜ اس 

٘ٛن ی ٞب سایی ریشٕ٘ٛ٘ٝؾٝثیز ٔطّٛثی ثز ٔیشاٖ ریتأ اعیذخیجزِیه

 .داؽت ؽبخغبرٜ

وٙٙذٜ رؽذ ثز ؽبخـ عطح اثز ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘ٛع تٙظیٓ     

(. ثزرعی ٔمبیغٝ 1دار ثٛد )خذَٚ  درفذ ٔؼٙی 5ثزي در عطح 

وؾت حبٚی  ٞبی آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد وٝ ٔحیط ٔیبٍ٘یٗ دادٜ

ٞب، عطح ثزي ثیؾتزی  ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝتٕبٔی در  BAٞٛرٖٔٛ 

اعیذخیجزِیه وؾت فبلذ ٞٛرٖٔٛ ٚ یب حبٚی  ٘غجت ثٝ ٔحیط

ثب افشایؼ ا٘ذاسٜ  BAوؾت حبٚی  وٙذ ٚ در ٔحیط تِٛیذ ٔی

طٛری وٝ ثب ٝیبثذ، ث ریشٕ٘ٛ٘ٝ، ؽبخـ عطح ثزي ٘یش افشایؼ ٔی

 11/11ثٝ  10/8افشایؼ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ؽبخـ عطح ثزي اس 

وؾت یبثذ. أب چٙیٗ رٚ٘ذی در ٔحیطٔتز ٔزثغ افشایؼ ٔی ٘تیعب

ثبثت  ؽٛد ٚ ؽبخـ عطح ثزي ٘غجتبًفبلذ ٞٛرٖٔٛ ٔؾبٞذٜ ٕ٘ی

 (.2اعت )خذَٚ 

ٕٞچٙیٗ اس ِحبظ تؼذاد ثزي رؽذ یبفتٝ ٚ ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ     

ریشٕ٘ٛ٘ٝ رؽذ تزتیت در ٞٛایی، ثیؾتزیٗ ٚ وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثٝ

ریشٕ٘ٛ٘ٝ وؾت ٚ ٔتز  ٔیّی 1ٚ ثب ا٘ذاسٜ   BAٔحیط حبٚی در  یبفتٝ

ٔتز حبفُ  ٔیّی 4/0وؾت فبلذ ٞٛرٖٔٛ ٚ ثب ا٘ذاسٜ  ؽذٜ در ٔحیط

ػّت رؽذ ٘بوبفی وؾت فبلذ ٞٛرٖٔٛ ٘یش ثٝ ؽذ. در ٔحیط

ٞب، تؼذاد ثزي رؽذ یبفتٝ ٘یش اس عبیز تیٕبرٞب وٕتز ثٛد  ریشٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ افشایؼ ( ٌشارػ وزد٘ذ و2009ٚ ٕٞىبراٖ ) فبیه (.2)خذَٚ 

داری ثز تؼذاد ثزي  ثیز ٔؼٙیتأ ا٘ذاسٜ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن ؽبخغبرٜ اٍ٘ٛر

ٔتز، تؼذاد  ٔیّی 1ثٝ  5/0رؽذ یبفتٝ داؽت ٚ ثب افشایؼ ا٘ذاسٜ آٖ اس 

 % افشایؼ یبفت.20ثزي رؽذ یبفتٝ 
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 ای ؽیؾٝ درٖٚؽزایط یشٕ٘ٛ٘ٝ ثز ثزخی خقٛفیبت رؽذی ٔیخه در وٙٙذٜ رؽذ ٚ ا٘ذاسٜ راثزات ٔتمبثُ ٘ٛع تٙظیٓٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ  :1ؽىُ 

Fig. 1: Mean comparison of growth regulators and explant size effects on some growth characteristic of carnation under in 

vitro condition 
 
 

 
 

 ٔتز ٔیّی 1ٚ  7/0، 4/0ی ٞب ن ؽبخغبرٜ ثب ا٘ذاسٜ٘ٛتزتیت ثٝ A ،B  ٚC. ٘ٛن ؽبخغبرٜی ٔختّف ٞب ا٘ذاسٜ :2ؽىُ 
Fig. 2: Different sizes of shoot tip; A, B and C: 0.4, 0.7 and 1 mm, respectively
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عبیز ٔحممیٗ  یٞب ػثزاعبط ٘تبیح ایٗ پضٚٞؼ ٚ ٕٞچٙیٗ ٌشار

 وؾت ٔحیطآد٘یٗ در ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ ثٙشیُ تٛاٖ ٔی

ٚ در  ؽٛد ٔیعجت افشایؼ پزآٚری ٚ تؼذاد ؽبخغبرٜ ثبسسایی ؽذٜ 

ؽبخـ عطح ثزي، د٘جبَ آٖ ا٘تظبر داؽت وٝ ثٝ تٛاٖ ٔی٘تیدٝ 

 .سٖ خؾه ا٘ذاْ ٞٛایی ٘یش افشایؼ یبثذتؼذاد ثزي ٚ ٚ

ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثز طَٛ ٚ وٙٙذٜ رؽذ ٚ ٘ٛع اثز ٔتمبثُ ٘ٛع تٙظیٓ    

دار ٘ؾذ، ثب ایٗ حبَ ٞٛرٖٔٛ اعیذخیجزِیه ثبػث  ػزك ثزي ٔؼٙی

ؽذ ٚ در  ٞب تزی ٘غجت ثٝ عبیز تیٕبر ٞبی ثبریه ٚ طٛیُ تِٛیذ ثزي

ٞبی  وٙٙذٜحنٛر تٙظیٓوؾت فبلذ ٞٛرٖٔٛ ثٝ ػّت ػذْ ٔحیط

د٘جبَ آٖ رؽذ ٘بوبفی ریشٕ٘ٛ٘ٝ، وٕتزیٗ وؾت ٚ ثٝ رؽذ در ٔحیط

اس عٛی دیٍز وبرثزد ٞٛرٖٔٛ ثٙشیُ  ٔیشاٖ طَٛ ثزي ٔؾبٞذٜ ؽذ.

ٞب در ٔمبیغٝ ثب عبیز  ؽذٖ ثزيوؾت ثبػث ػزیل آد٘یٗ در ٔحیط

ثبػث خیجزِیه اس آ٘دبیی وٝ وبرثزد ٞٛرٖٔٛ اعیذتیٕبرٞب ؽذ ٚ 

ؽٛد، ثٙبثزایٗ وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػزك ثزي ٔی ٞبثبریه ؽذٖ ثزي

 Vu) ٚیٛ ٚ یّٙٛعىی(. 2وؾت ٔؾبٞذٜ ؽذ )خذَٚ در ایٗ ٔحیط

and Yelenosky, 1988ٞبی رؽذ  وٙٙذٜٓثیز تٙظی( طی پضٚٞؾی تأ

ثزرعی  (in vivo) سیٜٛتزػ در ؽزایط طجیؼی یب در را ثز ٌیبٜ ِیٕٛ

ٞٛرٖٔٛ وزد٘ذ. ٘تبیح پضٚٞؼ آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد 

آد٘یٗ ثبػث وبٞؼ عطح ثزي، اعیذخیجزِیه در ٔمبیغٝ ثب ثٙشیُ

ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ ٞٛایی، تؼذاد ثزي ٚ ػزك ثزي ٚ افشایؼ طَٛ 

 ثزي ؽذ.

 

 یریگ جهینت

تٛاٖ ثیبٖ وزد وٝ  دعت آٔذٜ اس ایٗ پضٚٞؼ ٔیٝاعبط ٘تبیح ثثز

ای ٌیبٜ ٔیخه، پزآٚری آٖ  ؽیؾٝ چٙب٘چٝ ٞذف اس وؾت درٖٚ

ایٗ فٛرت تؼذاد خٛا٘ٝ رؽذ یبفتٝ عبِٓ اس إٞیت سیبدی  ثبؽذ، در

 ای ؽیؾٝ رؽذی ٔیخه در ؽزایط درٖٚوٙٙذٜ رؽذ ٚ ٘ٛع ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثز ثزخی خقٛفیبت ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ اثزات ٔتمبثُ ٘ٛع تٙظیٓ :2خذَٚ 
Table 2:  Mean comparison of growth regulators and explant size effects on some growth characteristic of carnation under in 

vitro condition 
 تؼذاد ثزي

Leaf number 

ٚسٖ خؾه ا٘ذاْ  

ٌزْ( ٞٛایی )ٔیّی  

Shoot dry weight 
(mg) 

ػزك ثزي  

ٔتز( )ٔیّی  

Leaf width 
(mm) 

َ ثزي طٛ 

ٔتز( )ٔیّی  

Leaf length 
(mm) 

 عطح ثزي  

ٔتز ٔزثغ( )عب٘تی  

Leaf area (cm2) 

ریشٕ٘ٛ٘ٝ  ا٘ذاسٜ   

ٔتز( )ٔیّی  

Explants size 
(mm) 

وٙٙذٜ ٘ٛع تٙظیٓ 

 رؽذ
Type of growth 

regulator 
             

7.60 c  6.66 b  2.49 bc  23.40 a  5.50 c  1  اعیذخیجزِیه 

ْ در ٌز ٔیّی 5/0) 

 ِیتز(

 
GA3 (0.5 mg/l) 

6.80 c  5.60 bc  2.24 bc  22.60 a  4.70 cd  0.7  

5.20 d  5.68 bc  2.00 c  20.80 a  4.70 cd  0.4  

             

13.20 b  23.50 a  4.20 a  14.90 b  11.11 a  1   ٗثٙشیُ آد٘ی 

ٌزْ در  ٔیّی 5/0)

 ِیتز(
 

BA (0.5 mg/l) 

12.40 ab  22.40 a  4.00 a  13.40 b  9.80 a  0.7  

11.60 a  22.50 a  4.30 a  13.89 b  8.10 b  0.4  

             

2.00 e  4.00 cd  2.66 bc  10.20 c  4.20 cd  1   

 ثذٖٚ ٞٛرٖٔٛ
 

Without 

hormone 
 

2.00 e  3.80 cd  3.04 b  9.60 c  4.00 d  0.7  

2.00 e  2.30 d  3.00 b  9.70 c  4.30 cd  0.4  

 داری ثب یىذیٍز ٘ذار٘ذ اختالف ٔؼٙی = 0.05ای دا٘ىٗ در عطح  حذالُ یه حزف ٔؾتزن دار٘ذ، ثز اعبط آسٖٔٛ چٙذ دأٙٝ ٞبیی وٝ در ٞز عتٖٛ، ٔیبٍ٘یٗ
Means followed by similar letters in each column, are not significantly different base on Duncan test at = 0.05 
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ثزخٛردار اعت. ِٚی در فٛرتی وٝ ٞذف اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن 

ٞبی عبِٓ ٚ ثب ویفیت  دعت آٚردٖ ٌیبٞچٝٝؽبخغبرٜ خٟت ث

ٞبی عبِٓ ٚ ثب  دعت آٚردٖ ٌیبٞچٝٝٔطّٛة ثبؽذ، در ایٗ فٛرت ث

ٔزحّٝ پزآٚری اس ؽذٖ خٟت ا٘تفبَ ثٝ ای وٕتزیٗ ٔیشاٖ ؽیؾٝ

-إٞیت ثیؾتزی ٘غجت ثٝ تؼذاد خٛا٘ٝ ثبسسایی ؽذٜ ثزخٛردار ٔی

ٞبی  س عبلٝ ٚ عزآغبسٜثبؽٙذ. اس عٛی دیٍز حنٛر ثبفت وٛچىی ا

ثٙبثزایٗ ثب در  ٔیٗ ٔٙجغ ٞٛرٔٛ٘ی مزٚری اعت.ثزٌی خٟت تأ

ٌزْ در ِیتز  ٔیّی 5/0وؾت حبٚی  ٘ظزٌزفتٗ ایٗ ٔٛمٛع، ٔحیط

ٔتز خٟت اعتمزار  ٔیّی 1ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ا٘ذاسٜ اعیذخیجزِیه ٚ ریش

 ؽٛد. ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن ؽبخغبرٜ تٛفیٝ ٔی

 

 یسپاسگسار

 یخٟبد دا٘ؾٍبٞ یبٞیثبفت ٌ وؾت یاس ٌزٜٚ پضٚٞؾ ّٝیٙٛعیثذ

پضٚٞؼ  ٗیٔؾٟذ خٟت فزاٞٓ آٚردٖ أىب٘بت السْ خٟت ا٘دبْ ا

 ٌزدد.یٔ یتؾىز ٚ لذردا٘

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ٔتٗ اٍّ٘یغی ٔزاخؼٝ ؽٛد 4-3ٞبی خٟت ٔطبِؼٝ ٔٙبثغ ثٝ ففحٝ


