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 .1کارشناس ارشد ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیار ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مالیر

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/06 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/08 :

چكيده
گیاه لی یانتوس ،یکی از  10گل شاخهبریدۀ برتر دنیا مح و
درونشیشهای برای تکثیر و تولید انبوه این گیاه مطلو

میشود .با توجه بهه محهدودیتههای روشههای ازدیهاد سهنتی ،کشهت

است .در این پژوهش بهمنظور بهینهسازی ازدیاد درونشیشهای ایهن گیهاه ،آثهار

تنظیمکنندههای رشد بر نوساقهزایی و ریشهزایی نوساقههای تولیدشهده از کشهت ریهزنمونههههای گرههی بررسهی شهدند .در بررسهی
نوساقهزایی ،تأثیر لظتهای مختلف هورمونهای  BAPو  Kinبا استفاده از محیط کشت پایۀ  MSو بهصورت آزمایشهای جداگانه و
در قالب طرح کامالً تصادفی بررسی شدند .لظت  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبا میانگین  4نوساقه در هر ریزنمونه ،بهترین تیمار بهوده
است .همچنین در این پژوهش اثر تلفیقی دو هورمون  BAPو  GA3بر نوساقهزایی بهصورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طهرح کهامالً
تصادفی بررسی شد .نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار باوی  0/2میلیگرم در لیتر  GA3و  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبهترین تیمار
از نظر کیفیت و تعداد نوساقهها بود ( 17نوساقه در هر ریزنمونهه) ،ضهمن اینکهه بضهور  GA3سهبب بهبهود ارتفهاع نوسهاقههها شهد.
نوساقههای تولیدشده در این تیمار ،بهمنظور بررسی ریشهزایی ،به محیط کشت  MSباوی لظتههای متفهاوتی از هورمهون ،0( IAA
 0/5 ،0/2و  1میلیگرم در لیتر) و ز ال فعال ( 0و  3گرم در لیتر) منتقل شدند .محیط کشت  MSباوی  1میلیگهرم در لیتهر از  IAAو
بدون ز ال فعال با میانگین  2/75ریشه در هر ریزنمونه ،بهمنزلۀ بهترین تیمار برای ریشهزایی نوساقهها تعیین شد.
كلیدواژهها :پرآوری نوساقه ،ریزازدیادی ،ریشهزایی ،لی یانتوس (.)Eustoma grandiflurom
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مقدمه

امروزه هورمونهایی مصنوعی نیز ساخته شدهاند که همهان

گیههاه لی ههیانتوس ) ،(Eustoma grandiflorumاز خههانوادۀ

خصوصیت هورمونهای طبیعی را دار ند .تمایز و اندامزایی

 ،Gentianaceaeیکههی از  10گههل شههاخهبریههدۀ برتههر دنیهها

بافتها فقط در پاسن به یک یا چند گهروه از هورمهونهها

میشود .این گیاه یک اله ،متعلق به نوابی معتدل،

شامل اک ینها ،سیتوکنینها ،جیبرلینهها و اسهید آب هزیک

متحمل به گرما و بومی آمریکای جنوبی و مکزیهک اسهت.

صورت میگیرد و ن بت اک ینها به سیتوکنینها در محیط

گیاه لی یانتوس بهصورت گل شاخهبریدۀ گلدانی پهرورش

کشت بافت میتواند رونهد ریشههزایهی و نوسهاقهزایهی را

داده میشود و امروزه در بازارهای جهانی اهمیهت خاصهی

تحت تأثیر قرار دهد (.)4

مح و

دارد .این گیاه ،گلهایی به رنه ههای متنهوع شهامل آبهی،

یکههی از مرابههل اصههلی ری هزازدیههادی درونشیشهههای

سفید ،ار وانی ،صورتی و بهنفش دارد ( .)9تکثیهر معمهول

گیاهان ،ریشهزایی و سازگار کردن گیاهچههها سهت .برخهی

این گیاه از طریق بذر انجام میشود ،اما فراهمآوردن شرایط

عوامل فیزیکی و شیمیایی نظیر تنظیمکنندههای رشد ،تهنش

جوانهزنی بذور ،سخت است .ضهمناً ایهن گیهاه دگرگشهن

آبی ،دمای زیاد ،ز ال فعال ،اک یژن و کاهش شدت نور در

است و بذرهای تولیهدی گیهاه قهدرت جوانههزنهی خهوبی

ریشهزایی مؤثرند .همچنین بهطورکلی ،محهیطههای کشهت

ندارند و گیاهان یکنهواختی تولیهد نمهیکننهد ،دربهالیکهه

ریشهزایی به سیتوکنین کم و اک ین زیاد نیاز دارند .مربلهۀ

بذرهای هیبرید خصوصیات یک هانی شهامل کیفیهت گهل،

ریشهههزایههی در ب ههیاری از گیاهههان مثمههر و یرمثمههر و

تعداد گل ،ارتفاع بوته و زمان گلدههی دارنهد و از قیمهت

گونههای زینتی یک مربلۀ ب هیار بحرانهی اسهت .معمهوالً

زیادی نیز برخوردارند .همچنهین ایهن گیهاه را مهیتهوان از

تحریک ساقه به تولید ریشه در گونههای علفی بههسههولت

طریق پاجوش تکثیر کرد ،اما تعداد پاجوشهایی که از پایۀ

انجام میگیرد ( .)2در برخی گونهها تنها عامل ریشهزایهی،

مادری تولید میشوند ،کم است و نیهز رشهد ب هیار کمهی

انتقال نوساقهها به محیط کشت عاری از سهیتوکنین اسهت.

دارند و به همین علت ،تقریباً از پاجوش استفاده نمیشهود.

در گونههای دیگر ،شروع ریشهدهی فقط در بضور اک ین

بنابراین ،با توجهه بهه مشهکالت و محهدودیتههای روش

صورت مهیگیهرد ( .)1ریشههزایهی مهیتوانهد در بضهور

تکثیههر کالسههیک ایههن گیههاه ،ضههرورت دارد کههه تکثیههر

اک ینهایی از قبیل  0/1( IAAتها  10میلهی گهرم در لیتهر)،

درونشیشهای این گیاه مهدنظر قهرار گیهرد ( .)5از مزایهای

 0/05( NAAتا  1میلهیگهرم در لیتهر) یها  0/5( IBAتها 3

کشت درونشیشهای ،ازدیاد م هتمر گیاههان در ههر مقطهر

میلیگرم در لیتهر) انجهام شهود .ترکیهب هورمهونی محهیط

زمانی از سال و بدون توجه به فصل است (.)12

کشت برای نوساقهزایی ن بت به مربلۀ ریشهزایهی ب هیار

ریزازدیادی گیاه لی یانتوس با استفاده از ریزنمونهههای

متفاوت است ،لذا تعداد گیاهان اندکی وجود دارند که قادر

گرهی ،جوانههای جانبی ،برگ و میان گرهها بررسهی شهده

باشند در شرایط همان محیط کشت نوساقهزایهی ،ریشههدار

است و همچنین مشخص شده است که ریزنمونهۀ گرههی،

شوند ( .)1در پژوهشهی نوسهاقهههای درونشیشههای گیهاه

ریزنمونههۀ مناسههبی بههرای ازدیههاد ایههن گیههاه اسههت (.)7

لی یانتوس در محیط کشت پایۀ  MSفاقد هورمهون ،دمهای

تنظیمکنندههای رشد ،ترکیباتی عالی ه تند که بهه صهورت

 21و  16درجههۀ سههانتیگههراد سههاعت روشههنایی بهها نههور

طبیعی در گیاهان عالی ساخته میشوند و بهر رشهد و نمهو

فلورسههنت ( 3هههزار لههوکس) و پههس از  14روز ریشهههدار

تأثیر میگذارند و معموالً در نقاط مختلف گیهاه فعهال انهد.

شدهاند ( .)6در بال باضر ،سریرترین روش تکثیهر گیهاه
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لی یانتوس میتواند روش ریزازدیهادی باشهد کهه پتان هیل

بررسی تأثیرات دو هورمون  ،BAPدر  4سط (،0/5 ،0

تولید فراوان گیاهان سهالم و عهاری از بیمهاری را دارد .بها

 2/5و  4میلیگرم در لیتر) و  Kinدر سهه سهط ( 2 ،0و 4

توجه به ارزش ب یار زیاد این گیاه ،پژوهش باضهر ،بهرای

میلی گرم در لیتر) روی نوسهاقهزایهی بهه صهورت آزمهایش

ارائۀ پروتکل مناسبی برای ریزازدیادی این گیاه بها اسهتفاده

جداگانه در قالب طرح کامالً تصادفی ،در محیط کشت پایه

از ریزنمونههای گرهی و محیط کشت پایۀ  MSانجام شهده

 MSانجام شد .بعد از انتخا

بهترین تیمار ،آزمایش بعدی

است .بدینمنظور ،تأثیرات تنظهیمکننهدهههای رشهد شهامل

به صورت فاکتوریل در قالب طهرح کهامالً تصهادفی ،بها دو

بررسی تهأثیرات دو هورمهون  ،BAPدر  4سهط (،0/5 ،0

فههاکتور ،فههاکتور اول ( ،)Aهورمههون  BAPدر  5سههط (،0

 2/5و  4میلیگرم در لیتر) و  Kinدر سهه سهط ( 2 ،0و 4

 2/5 ،1 ،0/5و  4میلههیگههرم در لیتههر) و فههاکتور دوم (،)B

میلیگرم در لیتر) بر نوساقهزایهی ریزنمونههههای گرههی و

 GA3در سه سط ( 0/2 ،0و  0/5میلیگرم در لیتهر) انجهام

همچنین اثر هورمهون  ،IAAدر  4سهط ( 0/5 ،0/2 ،0و 1

شد .همچنین ،به منظهور بررسهی ریشههزایهی نوسهاقهههای

میلیگرم در لیتر) و ز ال فعال در  2سط ( 0و  3میلیگرم

بهدستآمده از بهترین تیمار مربلۀ قبل ،آزمایشی بهصورت

در لیتر) ،بر ریشهزایهی نوسهاقهههای تولیهد شهده ،بررسهی

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی ،با دو فاکتور شهامل

شدهاند.

فاکتور اول ،هورمون  )A( IAAدر  4سط ( 0/5 ،0/2 ،0و
 1میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم ،ز هال فعهال ( )Dدر دو

مواد و روشها

سط ( 0و  3گرم در لیتر) ،در محیط کشت پایۀ  MSانجام

برای اجرای این پژوهش از گیاه لی یانتوس رقم ’ماریاچی‘
با گل بنفشرن

شد.

استفاده شهد .بهذور ایهن گیهاه از شهرکت

در کلیۀ آزمایشها ،هر تیمار در  4تکرار انجام شد .ههر

ساکاتای ژاپن تهیه شهده اسهت و در بعضهی گلخانههههای

تکرار شامل یک بطری شیشهای (به قطر  5/5سهانتیمتهر و

منطقۀ فیل تان ورامین کشت میشوند .گیاهچهها در مربلۀ

ارتفاع  8سانتیمتر ،دارای  50میلیلیتر محیط کشهت  MSو

 4تا  6برگی به گلخانۀ شیشهای منتقل و در گلدانهایی بها

باوی  4ریزنمونه) بود .در تمام آزمایشها ،صهفات تعهداد

قطر  25سانتیمتر باوی پیت و پرلیت ( )1:2کشت شهدند.

نوساقه در ههر ریزنمونهه ،متوسهط ارتفهاع نوسهاقه در ههر

دمای روز گلخانه بدود  25درجۀ سانتیگراد ،در تاب هتان

ریزنمونه و متوسط تعداد برگ در هر نوساقه بررسی شدند.

و زم تان تنظیم شد .برای تغذیۀ گیاهان ،سه بار در هفته به

در تمام موارد پس از کشت ریزنمونهها ،کشهتهها بهه

همراه آبیاری از کود کامل کری تالون بهه مقهدار  2گهرم در

اتاق رشهد کنتهرلشهده بها فتوپریهود  16سهاعت روشهنایی

لیتر استفاده شد.

(تأمینشده با المپ فلورسنت) و دمای ثابت  24 ± 1درجۀ

ضد عفونی مواد گیاهی در سه مربلهۀ متهوالی شهامل:

سانتیگراد منتقل شدند .بعد از گذشهت  30روز از کشهت،

الف) استفاده از هیپوکلریت سدیم  2درصد ( )w/vبهمهدت
 10دقیقههه؛

خصوصیات مورد نظر بررسهی شهدند و سهپس دادههها بها

) الکههل  70درصههد بهههمههدت  30ثانیههه و ج)

استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSن خۀ  )16تجزیۀ آمهاری

هیپوکلریت سدیم  2درصد ( )w/vبهمدت  10دقیقه انجهام
شد .در هر مربله ،مهواد گیهاهی سهه مرتبهه بها آ

شدند.

مقطهر

بعد از بررسی پارامترههای مطالعهه شهده ،نوسهاقهههای

استریل ش ته شدند.
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دارای ریشه به لیوانهای یکبار مصرف باوی کوکوپیت و

نوسهاقه و متوسههط تعهداد بههرگ در ههر نوسههاقه در سههط

پرلیت به ن بت  1:2منتقل و با پوشهش پالسهتیکی شهفاف

ابتمال  1درصد معنادار بود (جدول .)1

و ههر

نتایج مقای ۀ میانگین نشان داد که بیشترین نوساقهزایی

پوشانده شدند .این گیاهچهها هر هفته یکبار با آ

سه روز یکبار با محیط کشت  1/2MSفاقهد ویتهامینهها و

(با میانگین  4نوساقه در هر ریزنمونه) توسط تیمار بهاوی

ساکارز آبیاری شدند و پس از  20روز ،این گیاهچههها بهه

 0/5میلیگرم در لیتر  BAPبه دست آمده است (شهکل .)1

گلدانهای باوی کوکوپیت و پرلیت ( )1: 5منتقل و سپس

در این تیمار نوساقهها و برگههای باصهله رشهد نرمهالی

به گلخانۀ شیشهای با دمای  27 ± 1درجۀ سانتیگراد منتقل

سبز تیهره بهود و ههیت عالئمهی از

شهدند .در ایههن مربلههه ،گیاهچههههها بهها آ

داشتند ،برگها به رن

و کههود کامههل

تولید کالوس و شیشهایشدن در نوساقهها مشاهده نشد .در

کری تالون ( 2گرم در لیتر) ،بهترتیهب ههر هفتهه سهه و دو

لظتهای باالتر از هورمون  2/5( ،BAPو  4میلیگهرم در
لیتر( ،نوساقهها و برگهای باصهله از نظهر رشهدی نرمهال

مرتبه تغذیه شدند.

بودند ولی برگهها رنه پریهده و زردرنه

شهدند .نتهایج

نتایج و بحث

بعضههی گههزارشههها ( ،)10درخصههو

 .1آزمایش بررسی تأثیرات هورمونهاای  BAPو ،Kin

لی انتوس با استفاده از لظتهای مختلف هورمون ،BAP

بر روی نوساقهزایی گیاه لیسیانتوس

نشان داده است که بیشترین متوسط تعهداد نوسهاقه در ههر

تأثیر هورمون  BAPبر متوساط تعاداد نوسااقه در هار

ریزنمونه ،در تیمارههای بهاوی  3و  5میلهیگهرم در لیتهر

ریزنمونه

 BAPتولید شده است ،اما این لظت سبب رنه پریهدگی

با توجه به نتایج تجزیۀ واریهانس ،اثهر هورمهون  BAPبهر

برگها و نوساقههای باصله شده است.

ریزازدیههادی گیههاه

متوسط تعهداد نوسهاقه در ههر ریزنمونهه ،متوسهط ارتفهاع
جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس اثر هورمون  BAPروی صفات مطالعهشده در كشت درونشیشهای گیاه لیسیانتوس
میانگین مربعات صفات
منابر تغییرات

درجۀ
آزادی

متوسط تعداد نوساقه
در هر ریزنمونه

متوسط تعداد برگ
متوسط ارتفاع نوساقه در هر ریزنمونه

در هر نوساقه

BAP

3

**9/000

** 0/042

**64/563

خطا

12

0/078

0/003

1/008

15/95

14/50

15/90

ضریب تغییرات()%

** معنادار در سط  1درصد

دوره   3شماره   1بهار و تابستان 1394
60

بررسی تأثیرات  Kin ،BAPو  GA3بر نوساقهزایی و تأثیرات  IAAو زغال فعال بر ریشهزایی گیاه لیسیانتوس در شرایط درونشیشهای

شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر هورمون  BAPبر متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه

تأثير هورمون  BAPبرر متوسرط ارتفراو نوسراقه و

همچنههین لظههت  0/5میلههیگههرم در لیتههر  ،BAPبیشههترین

متوسط تعداد برگ در هر ریزنمونه )(cm

متوسط تعداد برگ در هر نوساقه را داشت و با افهزایش یها

اثر هورمون  BAPروی صفات متوسهط ارتفهاع نوسهاقه در

بذف آن ،تعهداد بهرگ بههطهور معنهاداری کهاهش یافهت.

هر ریزنمونه و متوسط تعداد برگ در هر نوساقه در سهط

بهطورکلی ،لظت  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبهرای تمهام

ابتمال  1درصد معنادار بوده است .نتایج مقای هۀ میهانگین

صفات ،لظت بهینه بود و سبب افزایش رشد نرمال سهاقه

نشان داد که تیمارهای شاهد و  0/5میلیگرم در لیتر ،BAP

و برگ شد و هیت عالئمی از شیشههایشهدن و کهالوس در

بیشههترین متوسههط ارتفههاع نوسههاقه را داشههتهانههد و تفههاوت

ریزنمونهها مشاهده نشد.

معناداری بین آن ها نبوده است و با افزایش لظت هورمون
 ،BAPمتوسط ارتفاع نوساقهها کهاهش پیهدا کهرده اسهت.

شکل  .2مقایسۀ میانگین اثر هورمون  BAPبر متوسط ارتفاع نوساقه در هر ریزنمونه
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شکل  .3مقایسۀ میانگین اثر هورمون  BAPبر متوسط تعداد برگ در هر نوساقه

تأثير هورمون  Kinبر متوسط تعداد نوسراقه در هرر

متمایل به زرد بود ،بهطوریکه تیمار با لظت  4میلهیگهرم

ریزنمونه

در لیتر  Kinبیشترین درصد کهالوسزایهی را داشهت (100

نتایج تجزیۀ واریانس این آزمایش نشان داد که اثر هورمون

درصد) و برگها به رن

کینتین بر صفات متوسط ارتفهاع نوسهاقه و متوسهط تعهداد

در تیمار شاهد ،بهدلیل نداشتن هورمون کینتین ،نوساقهها و

برگ معنادار نبوده است ،اگرچه با افزایش لظت هورمهون

برگها نرمال بود و عالئمی از شیشهایشدن ،کالوسزایی و

کینتین ،متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه افزایش یافتهه

رن ه پریههدگی بههرگههها مشههاهده نشههد .براسههاس برخههی

و بیشترین تعداد ( 3/75نوساقه در هر ریزنمونه) مربوط بهه

گزارش ها دربهارۀ ریزازدیهادی گیهاه لی هیانتوس ،افهزایش

لظت  4میلی گرم در لیتهر  Kinبهوده اسهت (جهدول  2و

لظت هورمون کینتین عالوه بر سهرعت تشهکیل نوسهاقه،

شکل  .)4باایهنبهال بها افهزایش لظهت کینتهین ،درصهد

سبز متمایل به زرد بودنهد .فقهط

درصد شیشهایشدن را نیز افزایش داده است (.)3

شیشهای شدن نوساقهها و میزان کالوسزایی تها  50درصهد
افزایش داشته است و همچنین رن

برگها بهصورت سهبز

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس اثر هورمون  Kinروی صفات مطالعهشده در كشت درونشیشهای گیاه لیسیانتوس

منابر تغییرات

درجۀ

میانگین مربعات
متوسط تعداد نوساقه

متوسط ارتفاع نوساقه

متوسط تعداد برگ

در هر ریزنمونه

در هر ریزنمونه

در هر نوساقه

Kin

2

**7/750

0/016ns

1/333ns

خطا

9

0/094

0/005

0/686

12/26

13/68

13/43

ضریب تغغیرات()%

آزادی

** ns ،بهترتیب معنادار در سط  1درصد و یرمعنادار
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شکل  .4مقایسۀ میانگین اثر هورمون كینتین بر متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه

 .2آزمایش تأثيرات هورمرونهرای  BAPو  GA3برر

متوسط تعداد نوساقه شهده اسهت ،درصهد شیشههایشهدن

روی نوساقهزایی گياه ليسيانتوس

نوساقهها و تولید کالوس نیز افزایش پیدا کرد .بهطهورکلی،

اثر متقابل  GA3 × BAPبا توجه به نتایج تجزیۀ واریهانس،

فقط در لظتهای پایین از هر دو هورمون ،گیاهچههههای

برای صفت تعداد نوساقه در هر ریزنمونه در سط ابتمال

نرمال از نظر وضعیت رشد نوساقه و برگها باصهل شهده

 1درصد معنادار بود ،دربالیکهه بهرای دو صهفت متوسهط

است و لظتههای بهاال از ههر دو هورمهون سهبب زردی

ارتفاع نوساقه و تعداد برگ در هر نوساقه معنادار نبود.

برگها ،وجود کالوس قاعدهای ،شیشهایشدن برگها شهده
است .در پژوهشی ( ،)8با افزایش همزمان لظهت  BAPو

تأثيرات متقابل  GA3 × BAPبر تعداد نوساقه در هرر

 ،GA3متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه افزایش یافهت،

ریزنمونه

اما این افزایش با شیشهایشدن نوساقههای تولیدشده همراه

نتایج مقای ۀ میانگین نشان داد که لظت  0/5میلیگهرم در

بود.

لیتر  BAPبه همراه  0/2میلهیگهرم در لیتهر  GA3بیشهترین
نوساقهزایی ( 17نوساقه در هر ریزنمونهه) را داشهته اسهت.

اثر هورمون  GA3بر متوسط ارتفراو نوسراقه در هرر

همچنین در تمام لظتهای هورمهون  ،BAPبضهور GA3

ریزنمونه )(cm

(در تمام لظتها) سبب تحریک و افزایش متوسط تعهداد

هورمون جیبرلین سبب افزایش ارتفاع میانگهره و افهزایش

نوسههاقه در ه هر ریزنمونههه شههده اسههت ،بهههطههوریکههه در

متوسط ارتفاع نوساقه در ههر ریزنمونهه مهیشهود .در ایهن

لظتهای بهاالی هورمهون  2/5( BAPو  4میلهیگهرم در

آزمایش مشاهده شد که اثر هورمهون جیبهرلین بهر متوسهط

لیتر) که انتظار میرود متوسط تعداد نوسهاقه افهزایش پیهدا

ارتفاع نوساقه در هر ریزنمونه بدون بضور هورمون ،BAP

کنههد ،بضورنداشههتن  GA3سههبب کههاهش متوسههط تعههداد

با افزایش لظت هورمون بیشهتر مهیشهود ،بههطهوریکهه

نوساقه شده است ،اگرچه گیاهچههههای تولیهدی وضهعیت

لظت  0/5میلیگرم در لیتر  ، GA3بیشترین متوسط ارتفهاع

نرمالی از نظر رشدی (تولیدنکردن کالوس و شیشهایشدن)

نوساقه را داشت (شکل  .)5در تمام تیمارها ،نوسهاقههها و

داشههتند .در لظههتهههای بههاال از هورمههون  2/5( BAPو 4

بههرگههها رشههد نرمههال داشههتند و اثههری از کههالوسزایههی و

میلیگهرم در لیتهر) ،بضهور  ،GA3اگرچهه سهبب افهزایش

شیشهایشدن مشاهده نشد.
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شکل  .5مقایسۀ میانگین اثر سادۀ هورمون  GA3بر متوسط ارتفاع نوساقه در هر ریزنمونه

شکل  .6مقایسۀ میانگین اثر سادۀ هورمون  GA3بر متوسط تعداد برگ در هر نوساقه

اثر هورمون  GA3بر متوسرط تعرداد بررگ در هرر

بهطورکلی ،نتایج اثر سادۀ هورمون  BAPنشان داد کهه

نوساقه

لظت  0/5میلهی گهرم در لیتهر  BAPبهرای تمهام صهفات

لظتهای  0/2و  0/5میلیگرم در لیتر ،بهترتیب بیشهترین

مطالعه شده بهینه بوده و سبب افهزایش رشهد نوسهاقههها و

متوسط تعهداد بهرگ در ههر نوسهاقه را ن هبت بهه شهاهد

برگها شده است.

داشتهاند ،اگرچه تفاوت معناداری بین آنهها مشهاهده نشهد
(شکل  ،)6تیمار شاهد (بدون هورمهون) ،کمتهرین متوسهط

 .3آزمایش بررسی تأثيرات هورمون  IAAو زغرا

تعداد برگ در هر نوساقه را داشت .در این آزمهایش ،تمهام

فعا بر روی ریشهزایی درونشيشهای نوساقهها

بهرگهها

براساس نتایج تجزیۀ واریانس ،اثر متقابل دو فاکتور × IAA

تیمارها از نظر متوسط تعهداد بهرگ و نیهز رنه

وضعیت نرمالی داشتند و فقط برگها کمی باریک و طویل

ز ال فعال بهر متوسهط تعهداد ریشهه در سهط ابتمهال 1

بودند.

درصد معنادار بود .بیشترین تعداد ریشه (بها میهانگین 2/75
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ریشه در هر نوساقه) در تیمار باوی لظت  1میلیگرم در

لظتهای  3 ،1و  5میلیگرم در لیتر  IAAتولید شد و نیز

لیتر ،هورمون  IAAو فاقد ز ال فعال به دست آمده اسهت.

گزارش شد که ز ال فعال تأثیرات منفهی بهر تعهداد ریشهه

بضور ز ال فعال هیت نقشی در تولید ریشه نداشته اسهت

داشته ،بهطوریکه در فقدان ز ال فعال ،متوسط تعداد ریشه

(شکل  ،)7بتی در مواقعی که ز هال فعهال در ترکیهب بها

 7/7ریشه بوده است دربالیکه با افزایش ز هال فعهال بهه

هورمون  IAAوجود داشت ،سبب کاهش تعداد ریشه شده

 1/7ریشه کاهش پیدا یافته است .در آزمایش باضر بهترین

است .به نظر مهیرسهد کهه ز هال فعهال هورمهون  IAAرا

تیمار از نظر وضعیت نرمال رشد نوساقهها و برگها ،تیمار

و آن را از دسترس نوسهاقههها خهارج مهیکنهد .در

باوی  0/5میلیگرم در لیتر  IAAبدون بضور ز ال فعهال

ب یاری از پژوهشها در رابطه بها گیهاه لی هیانتوس ،ز هال

بوده است اگرچه تعداد ریشهها در این تیمار ب یار کم بود،

فعال یک عامل بازدارنده در تولیهد نوسهاقه و ریشهه بهوده

دربالیکه بهترین تیمار از نظر رشد ههمزمهان نوسهاقههها،

اسههت ( .)11در آزمایشههی ( )10روی ریشهههزایههی گیههاه

برگها و ریشهها ،تیمار باوی لظت  1میلیگهرم در لیتهر

لی یانتوس ،مشهخص شهد کهه بیشهترین تعهداد ریشهه در

 IAAو بدون ز ال فعال بود.

جذ

شکل  .7بررسی تأثیرات متقابل غلظتهای  IAAو زغال فعال بر متوسط تعداد ریشه در هر ریزنمونه

نتيجهگيری

داشته است .همچنین در بررسی هورمون کینتین ،بیشهترین

بهطورکلی ،در آزمایش بررسی تأثیر تیمارهای هورمونی بهر

متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه با استفاده از لظت 4

روی کشههت درونشیشهههای گیههاه لی ههیانتوس ،تیمههار 0/5

میلیگرم در لیتر  Kinبهدست آمده است ،اگرچه با افهزایش

میلیگرم در لیتر از  ،BAPبیشترین متوسط تعداد نوساقه در

لظت این هورمون ،درصد شیشهایشدن نوساقهها و میزان

هههر ریزنمونههه ،بیشههترین متوسههط ارتفههاع نوسههاقه در هههر

کالوسزایی تا  50درصد افزایش داشته اسهت .در آزمهایش

ریزنمونه و بیشترین متوسط تعداد بهرگ در ههر نوسهاقه را

بهینهسازی نوساقهزایی درونشیشهای در گیهاه لی هیانتوس،
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نتایج نشان داد که استفادۀ تلفیقی از  0/2میلیگهرم در لیتهر

در بررسی آثار هورمون  IAAو ز ال فعال روی ریشهزایی

 GA3و  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبیشترین متوسط تعهداد

درونشیشهای نوساقهها مشخص شد کهه بهتهرین تیمهار از

نوساقه در هر ریزنمونه را داشته است ،ضمن اینکه بضهور

نظر وضعیت رشد نرمال نوساقهها و برگها ،تیمهار بهاوی

 GA3سبب بهبود ارتفاع نوساقهها شهده بهود .همچنهین در

 0/5میلی گرم در لیتر  IAAبدون بضور ز ال فعهال بهوده

بررسی اثر سادۀ  GA3مشخص شد که لظت  0/5میلیگرم

است ،اما در این تیمار ،تعداد ریشهها ب یار کم بوده است،

در لیتر  ،GA3بیشترین متوسط ارتفهاع نوسهاقه را داشهته و

درصورتیکه بهترین تیمار از نظر رشد همزمان نوسهاقههها،

بیشههترین متوسههط تعههداد بههرگ در هههر نوسههاقه توسههط

برگها و ریشهها ،تیمار باوی  1میلیگرم در لیتهر  IAAو
بدون ز ال فعال بوده است.

لظتهای  0/2و  0/5میلیگرم در لیتر بهدست آمده است.





الف




شکل ( .8الف) نوساقۀ ریشهدارشده در محیط حاوی  0/5 mg l-1از  IAAو (ب) تیمار حاوی تركیب هورمونی 0/5mg l-1
از  BAPو  0/2 mg l-1از

GA3
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Plant Propagation by tissue culture. Springer,
Dordrecht, The Netherlands, 479 pp.
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