گلدهي درون شيشه ( )In vitroگياه دارويي و زينتي گل رز (  ) Rosa damascena Millرقم مينياتور ( Rosa
)miniature
فرح فراهانی ،1سوده شاکر2
 1گروه ميکروبيولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ايران
گروه بيوتکنولوژی باغبانی ،دانشگاه پيام نور ،مرکز کرج ،کرج ،ايران

چکيده
گل رز ازجنس رزا ) (Rosaوخانواده  Rosaceaeاست .تکنيک کشت بافت براي توليد انبوه در زمان کوتاه (درتمام فصول) و
توليد متابوليت هاي ثانويه و تکثير گونه هاي دارويي مفيد مي باشد .بهينه سازي ريزازديادي گل رز ،با محيط کشت  MSو
هورمون هاي ( IBA )0/1 mg/lو ( BAP )2 mg/lطي دو واکشت انجام شدند .تعداد غنچه و گل ،درصد گلدهي ،زمان
تشکيل غنچه و شکفتن گل را در  5تيمار گلدهي در شيشه ( )In vitro floweringبررسي گرديد ،تيمارها شامل محيط
 MSو هورمون هاي (1/5 mg/lو1و  IBA )0/5و (0/1 mg/lو0/05و  BAP )0/02و ( 0/5mg/lو GA3 )0/2طي دو
واکشت بودند .گلدهي  In vitroدر تيمار هاي 1و  5انجام نشدند و در تيمارهاي  2تا  4به ترتيب  %40 ، %46/6و %33/3
بودند .در تيمارهاي  2تا  4به ترتيب زمانهاي تشکيل غنچه  55-53روز و زمان تشکيل گل  65-61روز بودند .آناليزهاي آماري
نشان دادند ميانگين ها در تيمارهاي  2و  4تفاوت معني دار بودند .بهينه گلدهي  In vitroدر محيط  MSبا هورمون هاي
( IBA )1 mg/lو ( BAP )0/02 mg/lو ( GA3 )0/2 mg/lانجام شدند .زمان تشکيل غنچه و شکفتن گل ،در روزهاي
 53و  61بودند.
کلمات کليدي " :رز مينياتور"" ،گلدهي در شيشه" " ،ريزازديادي"
BAP: Benzyl amino Purine, IBA: Indol Butyric Acid, GA3 : Gibberellic Acid,کلمات مخفف :
)MS: Murashig, Skoog (1962
مقدمه
گل سرخ (گل رز) گياهي است از تيره رزاسه ( )Rosaceaeو گونه ي آن ( )Rosa damascena Millمي باشد و گياهاني
دولپه و نهاندانه جداگلبرگ هستند .عدد پايه کروموزومي  2n=14است ،رزهاي اصلي جهان اکثراً اکتا پلوئيد هستند و
 6n=56کروموزوم دارند ].[1
1

دراين خانواده حدود  105جنس و  3100گونه وجود دارد .رزها به همراه  24خانواده ديگر در راسته  Rosalesقرار دارند.
حدود  50جنس از خانواده رز به عنوان گياهان زينتي ،خوراکي و دارويي کاربرد دارند .جنس رز حدود  140گونه دارد که 55
گونه از آن منشاء آسيايي11 ،گونه منشاء آمريکاي شمالي داشته و مابقي از اروپا و آفريقا منشاء گرفته اند .بيش از  20000رقم
از رزها در نتيجه انجام هيبريداسيون ،جهش(موتاسيون) و گزينش ( )Selectionهستند و با استفاده از شيوه هاي نام برده
شده هر ساله رقم هاي جديدي نيز بدست مي آيند .از جمله صفات مشترک اين گياهان :ناجور گلپوش ،بندرت بدون گلبرگ و
با محور بشقاب شکل هستند .کاسبرگها ،گلبرگها و پرچم ها اغلب در حاشيه نهنج قرار مي گيرند .پرچم ها اغلب به تعداد دو
الي سه برابر تعداد کاسبرگها يا بينهايت و متعدد مي باشند .برچه ها يک خا نه و با دو تخمک و ميوه ها خشک و يا گوشت
آلود و به رنگهاي مختلف (اکثراً قرمز رنگ ) هستند .درون ميوه ها (هيپ ها)  5الي  160دانه وجود دارد .برگ اغلب گونه ها 5
الي  15سانتيمتر طول و درقاعده خود گوشواره دارند .حاشي ه برگچه ها اغلب دندانه دار است .هرچه گلها درشت تر و يا تعداد
گل بيشتري درهرخوشه باشد ،تعداد برگچه ها نيز بيشتر است (تصوير .[2] )1

کشورهاي عمده توليد کننده اين گل عبارتند از :اياالت متحده آمريکا ،هلند ،انگلستان ،کلمبيا ،اکوادور ،کنيا ،آفريقاي جنوبي،
هندوستان .همچنين توليد در برخي از کشورهاي آمريکايي و آفريقايي با سرعت رو به افزايش است ،هرچند که تقريباً تمامي
کشورهاي دنيا بسته به پتانسيل خود توليد گل رز را نيز کم و زياد در برنامه هاي خود دارند .توليد گل رز در ايران بيشتر به
استانهاي تهران ،مرکزي ،اصفهان وخوزستان محدود شده است ،همچنين کشورهاي اروپايي ،آمريکا ،کشورهاي آسياي ميانه و
ژاپن از عمده وارد کنندگان گل رز به شمار مي روند ].[3

گل رز مينياتور): (Rosa Miniature
گل رز مينياتوري گياهي چند ساله از جنس رزا ) (Rosaو خانواده  ، Rosaceaeبومي جنوب غربي چين مي باشد و معمو ًال
با نام رز چيني درجهان شناخته مي شود .يکي از گونه هاي گل رز است که به دليل زيبايي هاي منحصر بفردش ،مردم پسند،
محبوب و تجاري مي باشد .بومي ايران نيست ولي در کشور ما طرفداران بسياري دارد .در مناطق مختلف دنيا انواع واريته هاي
اين گل زيبا در طيف وسيعي از رنگ ها و طرح ها ،زينت بخش گلخانه ها ،پارک ها ،فضاي سبز و گل فروشي ها است .گلبرگ
بعضي از واريته هاي آن داراي مقاديري عطر و اسانس است و مانند ديگر گونه هاي گل سرخ از خواص دارويي ،خوراکي و
آرايشي برخوردار است (تصوير .[2] )2

از جمله خواص دارويي گل رز که مي توان به آن اشاره کرد :تاثير اسانس گلها جهت تقويت حافظه و آرام بخش مغز هنگام
خواب و تنش هاي عصبي است .طعم شيرين و عطر خوش رز به عنوان پوششي براي طعم و بوي ساير گياهان دارويي در
2

داروها مي باشد ،چاي دم کرده براي تسکين سوزش سر معده و ناراحتي هاي معده استفاده مي شود .گالب استخراج شده از
گل رز سرشار از ويتامين  ، Eپاک کننده ايده آل پوست و باز کننده چين هاي ظريف و سطحي پوست است ،با تاثير بر
مويرگ هاي زير پوست و گشاد شدن آنها براي از بين بردن التهاب ،سرخي پوست ،درمان آکنه ،دانه هاي سرسياه پوست و ضد
عفوني کننده عفونتهاي چشمي مصرف مي شود ].[4

عصاره رز براي ترشح صفرا ،هضم غذا ،ناراحتي هاي خوني ،تسکين گلودرد ،کاهش عفونت مثانه و درمان اسهال تأثير دارد .دم
کرده گل رز دهان شويه اي مفيد و براي درمان خشکي و ترک لب ها استفاده مي شود .گلبرگ ها و برگ هاي رز اثري خنک
کننده دارند و چنانچه همراه با چاي دم شده باشند قادرند تب را کاهش دهند و سموم را از بدن بزدايند و با داشتن عطر و
ريزمغذي هاي فراوان در صنعت غذا و دارو مورد توجه قرار گرفته است .چاي نهنج گل رز ،نوشيدني سرشار از ويتامين هاي
) (E-D-C-B3-Aاست که در تقويت سيستم ايمني سهم بسزايي داشته و مصرف آن هنگام سرماخوردگي ،سرفه و احتقان
گلو را تسکين مي دهد ،همچنين افزايش مقاومت بدن در برابر عفونت ها و باکتريها بخصوص عفونت هاي مجاري ادراري و
کاهش تب موثر است .آنتي اکسيدان ،بتا کاروتن و ربيوفالونوئيدهاي آن براي پيشگيري از آرتريت و التيام درد افراد مبتال به
استئوآرتريت زانو يا مفصل استخوان بسيار مؤثر است .پکتين فراوان اين نوشيدني به عمل هضم و جذب مواد غذايي توسط
دستگاه گوارش کمک کرده و به بهبود يافتن اسهال کمک مي کند .استرول هاي گياهي ،کاروتنوئيد و پلي فنول هاي فراوان
بدن را در برابر بيماريهاي قلبي و عروقي مقاوم مي کند و مانع از سرطاني شدن سلولها نيز مي شود .پکتين موجود دراين
نوشيدني با چربي هاي موجود در روده ترکيب شده و با کاهش ميزان جذب چربي ها باعث تنظيم ميزان کلسترول خون مي
شود .درتسکين خستگي چشم ها نيز مؤثر است ].[5

روشهاي سنتي ازدياد و تکثير گل رز نه تنها بسيار کند و طوالني مدت مي باشند ،بلکه مشکالتي همچون محدوديت در گياه
مادري و زمان توليد نيز وجود دارد .تولي د انبوه در زمان کوتاه (درتمام فصول) ،دستکاري هاي ژنتيکي مفيد ،توليد متابوليت
هاي ثانويه با ارزش از کالوس و تکثير گونه هاي مردم پسند از مزاياي کشت بافت مي باشد و مي توان بازار گل را رونق
بيشتري بخشيد .يکي ديگر از مزاياي استفاده از اين روش ،يکسان و استاندارد بودن اسانس هاي تهيه شده از گل رز توليد شده
در شيشه است که در بازار جهاني از اهميت بسزايي برخوردار است ] .[6ازدياد اي ن گونه به وسيله بذر ،پا جوش ،قلمه چوب
سخت ،قلمه نيمه سخت ،پيوند و کوپيوند (پيوند جوانه) صورت مي گيرد ].[5،1
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رزهاي مينياتور را مي توان با استفاده از قلمه هاي چوب نرم يا پيوند روميزي تکثير کرد ولي اين روش ها در مقايسه با افزايش
همگروهي سريع به وسيله فنون کشت بافت خيلي کند و وقت گير هستند .همچنين رزهاي مينياتوري که به روش ريزازديادي
به دست آمده اند گل هايي برتر و با کيفيت بهتر درمقايسه با گياهان افزايش يافته بوسيله قلمه توليد مي کنند.
براي تکثير سريع پايه هاي رز گزينش شده از تکنيک ريزازديادي به صورت تجارتي استفاده فراواني مي گردد .ريزازديادي
رزهاي مينياتور ،توليد گياهاني بازار پسندتر و با کيفيت بهتري نسبت به رزهاي بدست آمده از طريق قلمه را مي نمايد که اين
گياهان تراکم و ميزان رشد بيشتري نسبت به گياهان بدست آمده از شيوه ازدياد سنتي رز دارا هستند .در شيوه هاي سنتي
ازدياد رز نياز به احداث گلخانه بزرگ با کنترل حرارتي براي نگهداري گياه مادري است که اين نياز به وسيله ريزازدياد ي
برطرف مي شود همچنين دراين شيوه مي توان درتمامي سال به توليد انبوه رز مبادرت کرد .برخالف رقم هاي تجاري مهم رز
که حاصل پيوندهاي گوناگون مي باشند ،رزمينياتوري حاصل افزايش قلمه اي تک گره وريشه دارشدن آنهاست ].[5

مرتضي سالک جاللي وهمکاران ( )2011طي آزمايشي تأثير IBA ، NAA ، BAPو  GA3را روي رشد و تکثير جوانه هاي
رز بررسي کردند .بيشترين سرعت تکثير و رشد جوانه هاي ) )Rosa hybrid cv .Baccaraدرمحيط کشت  MSداراي
 1ميلي گرم برليتر  BAPو بدون استفاده از  NAAو GA3صورت پذيرفت %50 ،ريشه دهي جوانه ها درمحيط کشت
 MSو با  2ميلي گرم بر ليتر ايندول بوتريک اسيد ) (IBAبدست آمد ].[10
اسد شبير و همکارانش ( )2005جوانه مريستم را در محيط کشت  MSبا غلظتهاي مختلف  BAPاز  0/5تا  2/5ميلي گرم بر
ليتر به تنهايي و يا با ترکيب  0/5ميلي گرم برليتر کينتين کشت دادند .تشکيل جوانه در محيط کشت  MSحاوي  1/5ميلي
گرم بر ليتر BAPبهترين باززايي و تکثير را نشان داد ] .[11کانچاناپوم و همکارانش ( )2005گلدهي  45/1و 44/1درصد را در
محيط کشت  MSداراي  0/5( TDZميلي گرم بر ليتر) و  0/1 ( NAAگرم بر ليتر) و يا  0/5( ZTميلي گرم) و NAA
( 0/1ميلي گرم) گزارش کردند ] .[12نافاپورن ناک و همکارانش ( )2005گل را از جوانه هاي رز در محيط کشت  MSبا
هورمونهاي  3( BAميلي گرم بر ليتر) و  0/003( NAAميلي گرم بر ليتر) توليد کردند ].[13
کانچاناپوم و همکارانش ( )2010فرايندگلدهي جوانه هاي اصالح شده رز هيبريد در محيط کشت  MSحاوي هورمونهاي BA
( 13/3ميلي مول) وکينتين ( 5/3ميلي مول) در شرايط نوري  12/12گزارش کردند ].[14
پراتيش و آنيل کومار ( )2012مشاهده نمودند که جوانه هاي رز  Rosa indicaدرمحيط کشت  MSو با  0/5ميلي گرم
بر ليتر هورمون  IAAو  1ميلي گرم برليتر  BAو  50ميلي گرم بر ليتر نيترات نقره در شرايط نوري  16/1گل دادند ].[15
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مواد و روشها
نمونه ها از گلدانهاي گل رز مينياتوري ( )Rosa miniatureموجود در گلخانه هاي محالت و کرج تهيه شدند .ساقه هاي گل
رز به طول  12-15سانتي متر را از گياه مادري جدا ،برگها را حذف و هر ساقه را به چندي ن قسمت کوچکتر تقسيم نموده و در
داخل شيشه اي استريل قرار داديم .نمونه ها را با وايتکس  %10به مدت  15دقيقه (دو بار) استريل نموديم و به مدت  5دقيقه
با آب مقطر استريل ( 3بار) شستشو داده ،سپس نمونه هاي استريل را بر روي محيط کشت قرار داديم .شيشه هاي حاوي
جوانه ،برروي قفسه هاي رشد با دماي  22-25درجه سانتي گراد و شرايط  16ساعت روشنايي و  1ساعت تاريکي قرار گرفتند.
گياهچه ها از رشد جوانه ها پس از  4هفته بوجود آمدند و صفات مورفولوژيک و تکثير آنها بررسي شد و گياهچه ها طي دو
واکشت متوالي براي انتقال به محيط کشت گلدهي در شيشه آماده شدند.
انتقال گياهچه ها در محيط هاي کشت گلدهي
با انجام آزمايشهاي متعدد محيط کشت مناسب تکثير جوانه هاي رز انتخاب شدند .گياهچه هاي رز رقم مينياتور در محيط
کشت  [16] MSداراي هورمون  )2 mg/l( BAPو هورمون  )0/1 mg/l( IBAبيشترين تکثير را داشتند ] .[15گياهچه ها
پس از رشد در واکشت دوم براي انجام آزمايشهاي گلدهي در شيشه به محيط کشت  MSحاوي هورمون هاي گلدهي طبق
جدول شماره  1منتقل شدند.
نتايج
انتقال نمونه ها به محيط کشت گلدهي
گياهچه هاي رشد يافته پس از انجام واکشت دوم به محيط هاي کشت گلدهي منتقل شدند .در اين محيط ها تعداد برگها
تغيير محسوسي نداشته ،دربرخي از شيشه ها تعداد 2تا 3برگ کوچک به تعداد برگها اضافه شده ولي سطح برخي از برگها از
نظر اندازه عريض تر شده و همچنين رنگ برگها تيره تر شده بود.
در محيط گلدهي شماره  1با تيمارهاي هورموني ( GA3 )0/2 mg/l( + BAP )0/02 mg/l( + IBA )0/5 mg/lپس از 30
روز کشت گلدهي مشاهده نشد و گياهچه ها از بين رفتند.
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در محيط گلدهي شماره  2با تيمارهاي هورموني ( GA3 )0/5 mg/l( + BAP )0/02 mg/l( + IBA )1 mg/lپس از 53
روز غنچه ها تشکيل و در روز  61کشت گلها شکوفا شدند .درصد گلدهي  46/6بود و تفاوت ميانگين تعداد روزها از نظر آماري
معني دار بودند (نمودار .)1
در محيط گلدهي شماره  3با تيمارهاي هورموني ( GA3 )1 mg/l( + BAP )0/02 mg/l( + IBA )1/5 mg/lپس از 55
روز غنچه ها تشکيل شده و در روز  64گلها شکوفا شدند (تصوير  ،)3درصد گلدهي  40بود .تفاوت ميانگين تعداد روزهاي
تشکيل گل از نظر آماري معني دار نبود (نمودار.)2
در محيط گلدهي شماره  4با تيمارهاي هورموني ( GA3 )1/5 mg/l( + BAP )0/05 mg/l( + IBA )1/5 mg/lپس از
 55روز غنچه ها تشکيل شده و در روز  65کشت گلها شکوفا شدند (تصوير  ،)4درصد گلدهي  3333بود .تفاوت ميانگين تعداد
روزهاي تشکيل ز نظر آماري معني دار بودند (نمودار.) 3
در محيط گلدهي شماره  5با تيمارهاي هورموني ( GA3 )0/5 mg/l( + BAP )0/1 mg/l( + IBA )1 mg/lپس از  30روز
کشت گلدهي مشاهده نشد و گياهچه ها از بين رفتند.
ميانگين تعداد غنچه و گل و تعداد روزهاي تشکيل غنچه در محيط هاي کشت شماره  3 ،2و  4با تيمارهاي هورموني متفاوت
طبق گروه بندي بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0/05معني دار بودند ،ميانگين تعداد روزهاي تشکيل گل و شکوفا
شدن غنچه ها در محيط کشت شماره  3در سطح احتمال  0/05معني دار نشده و در ساير محيط هاي کشت معني دار بودند
(جدول  .)2از مقايسه تيمارهاي مختلف گلدهي در شيشه نتيجه گرفته شد که هورمون  IBAبا مقدار  1 mg/lبطور مستقيم
در گلدهي موثر بوده و هورمونهاي  BAPو  GA3در برهم کنش با هورمون  IBAموجب گلدهي درشيشه شده اند (نمودار
.)4
بحث
تکنولوژي کشت سلول و بافت گياهي در سال هاي اخير به گونه اي توسعه يافته است که هم اکنون نيز ريزازديادي به عنوان
يک تکنيک داراي کاربردهاي تجاري قابل توجهي است زيرا با اين تکنيک ميتوان تعداد زيادي واريتههاي گياهي جديد و
گياهان عاري از بيماري توليد نمود .توليد انبوه گياهاني با ساختار ژنتيکي يکسان معمولترين مزيتي است که به کشت بافت
گياهي نسبت داده ميشود.کشت بافت بعضي گونهها يا ارقام ،راحتتر از بقيه است معموال کشت بافت گياهاني که براحتي از
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طريق قلمه زني سنتي تکثير ميشوند ساده تر است و بالعکس .با اينحال در زمينه کشت بافت گل رز تحقيقات چنداني صورت
نگرفته است.
در اين تحقيق از جوانه هاي جانبي رز مينياتور در محيط کشت پايه  MSبا غلظت هاي متفاوت هورمون هاي IBA+BAP
( )BAP 0-2 mg/l ،IBA 0 -031 mg/lبراي بهينه سازي ريزازديادي و همچنين محيط کشت پايه  MSبا تيمارهاي
هورموني مختلف  BAP+ IBA + GA3جهت گلدهي در شرايط  In vitroاستفاده کرديم.
با بررسي تيمارها در کشت جوانه هاي رز مينياتور ،محيط کشت  MSبا ( BAP )2 mg/lبه همراه (IBA )0/1 mg/l
بهترين نتايج را در افزايش طول ساقه ،طول ريشه ،تعداد ساقه و تعداد برگ براي بهينه سازي ريزازديادي نشان دادند ].[15
گياهچه هاي حاصل از رز رقم مينياتور در تيمارهاي  BAP+IBAرا پس از تکثير به محيط هاي گلدهي منتقل کرديم ،در
تيمار هورموني داراي (  GA3 )0/5 mg/l( ،)0302 mg/l( ،IBA )1 mg/lبيشترين درصد گلدهي  )%46( In vitroدر و
پس از  61روز گلها شکفته شدند .با فتوپريود  16( 16/1ساعت روشنايي با شدت نور  2500-3000لوکس و  1ساعت تاريکي)
و واکشت هاي با فواصل زماني  4هفته گلدهي انجام شده است.
 Mohapatraو همکاران ( )2005تاثير دو نوع سيتوکينين مختلف ( Ads )50mg/l( ،BAP )1 mg/lو ()0/01 mg/l
 IAAگلدهي را پس از  12هفته %50 ،گزارش کردند .نتايج تحقيق حاضر با مقدار سيتوکينين کمتر و پس از  5هفته گلدهي
به ميزان  %46را اعالم نمودند ].[11
 Hameedو همکاران ( ) 2006با کشت جداکشتهاي تک گره رز رقم  indicaدر محيط کشت  MSبا هورمون (-2/5 mg/l
 BAP )0/5گزارش کردند ،با مقدار زياد ( 135ميلي گرم بر ليتر) هورمون باالترين درصد تشکيل جوانه هاي نوپديد را نشان
دادند ].[15
 Hongو همکاران ( )2006اثر سيتوکينين هاي متفاوت بر روي رز هيبريد چاي رقم  First Prizeبررسي کردند و در حضور
( %45 NAA )0/1 mg/l( ،BAP )3 mg/lگلدهي انجام شده است که نتايج تحقيق حاضر با مقدار هورمون سيتوکينين
کمتر  %46گلدهي انجام شده است ].[20
هاشم عبادي و همکاران ( )2010با بررسي اثر  GA3بر روي رز هيبريد رقم  Poisonگزارش کردند که اين هورمون با تاثير
بر روي افزايش رشد گياه گلدهي را تسريع کرده است].[21
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در تحقيق حاضر با کشت جوانه هاي رز مينياتور ،بيشترين مقدار هورمون ( BAP )2 mg/lبيشترين طول ساقه و باالترين
تعداد ساقه هاي نوپديد را تشکيل دادند که با نتايج تحقيق  Karmawanو همکاران ( ،[22] )2010کشت تک گره هاي رز
هيبريد رقم  Mawar Merah Besarو  Nak-Udomو همکاران ( )2005در رقم  Perfume Delightبا هورمون
 BAPبه مقدار  3ميلي گرم بر ليتر بيشترين طول ساقه و باالترين تعداد ساقه نوپديد همخواني دارد].[23
 Kanchanpoomو همکاران ( ) 2010گزارش کردند باززايي ساقه ها از جداکشتهاي تک گره رز رقم  Heirloomدر محيط
کشت  MSبا هورمون هاي  BAP+Kinetinسبب تکثير ساقه هاي نوپديد شده است ].[14
گلدهي يک مرحله بحراني در دوره زندگي گياه است که از فاز رويشي به فاز زايشي منتقل مي شود .گلدهي  In vitroراهي
براي کنترل و شناسايي مکانيسم هاي فرآيند گلدهي و همچنين مراحل تشکيل گل ،تکوين اندامهاي زايشي و شکوفايي گل
مي باشد ،براي دستيابي به اين اهداف در بسياري از گياهان و رز نقش سيتوکينين ها ،مقدار ساکاروز ،فتوپريود و زمان واکشتها
مطالعه شده اند ].[24،25
 Kanchanpoomو همکارن ( ) 2005با کشت تک گره هاي رز  Hybridaدر محيط کشت  MSبا ( BAP )3 mg/lو
( Kin )1 mg/lگلدهي گزارش نکردند و با بررسي فواصل زماني  3هفته واکشت ( 5هفته) و فتوپريود  12/12بر روي رز
هيبريد رقم  Heirloomدر سال  %50 ،2010گلدهي در شيشه را بدست آوردند ].[12
 Pratheeshو همکاران ( )2012در محيط کشت  MSبا هورمون هاي  BAPو  IAAگلدهي گزارش نکردند و وجود
نيترات نقره را براي گلدهي درشيشه توصيه نمودند ].[15
نتيجه گيري :
پيشرفتهاي بوجود آمده درتکثيرگياهان زينتي ازطريق کشت بافت به ما اين امکان را مي دهد که ازهرتک گره موجود براي
تکثيراستفاده کنيم .سرعت تکثير از طريق کشت بافت در گياه رز مينياتور به حدي است که پيش بيني مي شود تمام
گزينشهاي مربوط به کولتيوارهاي رز وابسته به پتانسيل آنها براي ريزازديادي از طريق کشت بافت باشد .در نتيجه هر روشي
که بتواند موفقيت ريزازديادي اين گياه را تأمين نمايد درصنعت توليد و تکثير رز مينياتوري بسيارمهم و ارزشمند است.
همچنين در اين شيوه مي توان در تمامي سال به توليد انبوه رز و گلدهي مبادرت کرد.
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Abstract
In vitro flowering ornamental and medicinal plant Rosa damascena Mill. Rosa miniature
variety
Rose belong to Rosa genus and Rosaceae family. The tissue culture technique is useful for
scale up to short time (in all of seasons) and secondary metabolites production and
proliferation medicinal plants. Optimization of rosa micropropagation has been done in MS
medium with IBA (0.1 mg/l) and BAP (2 mg/l) during two subcultures. The number of bloom
and flower, percentage of flowering, bloom formation of time and flower annthesis of time
have been researched from 5 different In vitro flowering treatments, they were MS medium
culture with IBA (0.5, 1, 1.5 mg/l), BAP (0.02, 0.05, 0.1 mg/l) and GA3 (0.2, 0.5 mg/l) during
two subcultures. In vitro flowering did not initiate in one and five treatments, %46.6, %40 and
%33.3 were in 2 to 4 treatments, respectively. The bloom formation time was 53-57 days and
flower formation time was 61-67 days in 2 to 4 treatments, respectively. The statistical
analysis showed means had significantly in 2 and 4 treatments. Optimization of rosa miniature
In vitro flowering has been done in MS medium culture with IBA (1 mg/l), BAP (0.02 mg/l)
and GA3 (0.2 mg/l). The bloom formation time and anthesis flower were in 53 days and 63
days.
Keywords: Rosa miniature, In vitro flowering, Micropropagation
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