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ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درونشیشهای
فاطمه فیضی ،1موسی موسوی ،*2مهرانگیز چهرازی

2

 .1کارشناس ارشد باغبانی (گل و گیاهان زینتی) گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ پذیرش مقاله1394/09/07 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/25 :

چكيده
به منظور بررسی ریزازدیادی ختمی چینی در شرای درونشیشهای ،سه آزمایش بهه صهورت طهرح کهامال تصهادفی بها  10تکهرار ،در
آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  1393انجام گرفت .در آزمایش اول محی پایه مناسهب
مشخص شد .آزمایش دوم بهترین غلظت هورمون  BAPجهت القای شاخه و آزمایش سوم بهترین نوع و غلظت هورمهون ریشههزایهی
مشخص شد .مقایسه میانگین آزمایش اول نشان داد که بیشترین میانگین طول شاخساره ،تعداد برگ ،وزن تر و وزن خشه

شاخسهاره

در محی  VSنسبت به سایر محی ها مشاهده شد .مقایسه میانگین آزمایش دوم نشان داد که غلظت  0/5میلیگرم بر لیتر هورمون
بیشترین میانگین طول شاخساره ،تعداد برگ ،وزن تر و وزن خش

BAP

شاخساره نسبت به سهایر غلظهتهها را داشهت .مقایسهه میهانگین

آزمایش سوم نشان داد که غلظت  0/2میلیگرم در لیتر هورمون  IBAبیشترین میانگین درصد ریشهزایهی ،تعهداد ریشهه و طهول ریشهه
نسبت به سایر غلظتها را داشت.
كلیدواژهها :بنزیل آمینوپورین ،پزآوری ،ختمی چینی ،ریشهزایی ،محی

* نویسنده مسئول
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مقدمه

غلظتهای بیشهتر ( 1-10میلهیگهرم در لیتهر) شهاخهزایهی را

ختمی چینهی (بها نهام علمهی  )Hibiscus rosa sinensisاز

تحری

شاخه گیاهان گلدار ،زیرشاخه نهانهدانگان ،رده دولپههایهها،

رشدی است که بیش از سایر سایتوکینینها در کشت بافت مورد

راسته پنیرکسانان ،تیره پنیرکیهان و سهرده ختمهی اسهت کهه

استفاده قرار میگیرد .هورمون  BAPمؤثرترین تنظیمکننهده رشهد

اولین بار به نام کارل فن لینه نامگذاری شده است [ .]9تکثیر

پرآوری شهاخه اسهت [ .]26سهیتوکینینههایی نظیهر

ختمی چینی از طریق رویشی ی

تکنیه

در تحری

عمهده بهه شهمار

بنزیل آمینوپورین با تحری

میرود ،اما سالم بودن و عاری بودن گیاهان از بیمهاری قابهل
اطمینان نیست .تکنی

کشت بافت ی

مینمایند [ .]14بنزیل آمینو پورین ( )BAPتنظیمکننهده

تقسیم سلولی باع

رشد و شهاخه-

زایی بهتر در ریزنمونهها میشود [.]12

روش مناسهب بهرای

ریشهزایی ریزقلمهها در کشت درونشیشههای یکهی از
مالکهای موفقیت در ریزازدیادی هر گیاه محسهوب مهی-

تکثیر سریع گیاهان عاری از ویروس است [.]23
روش کشت بافت دارای مزایای زیادی است ،زیهرا امکهان

شود .ریشهزایی توس عوامل مختلفی نظیهر وجهود تنظهیم-

رشد سریع و تولید باکیفیت باالی گیاههان را مهیدههد و ابهزار

کنندههای رشد در محی  ،ترکیب نم های پایه ،ژنوتیپ و

مناسبی برای رسیدن به اهدافی است که در شهرای کشهت در

شرای کشت کنترل میشود .برای بیشهتر گونهههها ،وجهود

محهی طبیعهی دسهتیابی بهه آنهها دشهوار مهیباشهد .امهروزه

اکسین برای انگیزش ریشهزایی الزم است .نسبت اکسین به

ریزازدیادی یکی از مهمترین بخشهای زیست فناوری گیهاهی

سیتوکینین جهت القاء و رشد ریشه مهم میباشد با افهزایش

است که جنبه کاربردی و تجاری پیدا کرده است [.]14

اکسین و کاهش سیتوکینین ،ریشهها تشهکیل مهیشهوند [.]4

یکی از مهمترین مراحهل ریزازدیهادی مرحلهه پهرآوری

هدف از انجام پژوهش حاضهر ،تهیهه دسهتورالعملی بهینهه

شاخه است ،زیرا تهیه شاخسارههای مناسهب بهرای ریشهه-

جهههت تکثیههر درختچههه ختمههی چینههی در شههرای درون

زایی از ریزنمونهها برای تکثیر انبوه از این مرحله آغاز می-

شیشهای میباشد.

شود .سرعت پرآوری متأثر از تنظیمکنندهههای گیهاهی بهه-
خصو

سایتوکینینها مهیباشهد .حضهور سهایتوکینین بهه

پرآوری نمونهها در محی کشت کم

مواد و روشها

میکند [ .]11تنظیم

به منظور ریزازدیادی ختمی چینی ،پژوهشی در سه آزمایش

کنندههای رشد و ترکیبات محی کشت ،عوامل کلیدی برای

مجهزا در قالهب طهرح کهامال تصهادفی در  10تکهرار ،در

تکثیر در شیشه و باززایی هستند [ .]8سهیتوکینینهها نقهش

آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشهگاه شههید

بسیار مهمی در رشد و تمایز بافتها دارند و باع

چمران در سال  1393-94انجام شد.

توسهعه

سلول میشوند .سیتوکینینها در تقسیم یاختهههها در بافهت-

آزمایش اول :بررسی نوع محیط پایه مناسب

های گیاهی نقش کلیدی داشته به گونهای که تقسیم یاختهه

برای انجام این آزمایش از محی

را از طریق تأثیر بر عواملی که عبور یاخته از چرخه تقسهیم

محتوی  0/5میکروموالر بنزیل آمینو پورین ( 30 ،)BAPگهرم در

یاختهای را مهار میکنند ،کنتهرل مهینمایهد .ایهن هورمهون

لیتههر سههاکارز و سههه گههرم در لیتههر ژلرایههت جهههت پههرآوری

عالوه بر آنکه سرعت تقسیم را تنظیم میکند ،رشد جوانهه-

ریزنمونهههای ختمهی چینهی اسهتفاده گردیهد .پهس از  4هفتهه

مینماید .سیتوکینینها در غلظت

شههاخصهههای رشههدی مههوردنظر (شههامل تعههداد بههرگ ،طههول

تولیههد کههالوس و در

شاخساره) اندازهگیری شدند.

های جانبی را نیز تحری

کههم ( 0/1میلههیگههرم در لیتههر) باعه

شاخساره ،وزن تر و وزن خش
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آزمایش دوم :بررسی اثتر هورمتون  BAPبتر پترآوری

مههدت  5دقیقههه بههوده اسههت .تمههام مراحههل ضههدعفونی

شاخساره

ریزنمونهها زیر هود المینار انجام گردید.

برای انجام ایهن آزمهایش ،از محهی کشهت  VSبها چههار

پس از آمهادهسهازی محهی ههای غهذایی ههر کهدام از

غلظت متفاوت از هورمون  0/5 ،0/25 ،0( BAPو  1میلی-

آزمایشهای فوق pH ،آنها بهر روی  5/7تنظهیم گردیهد و

گرم در لیتر) جهت پرآوری ختمی چینی استفاده شد .پهس

پس از اضافه نمودن آگار به وسیله اتهوکالو در دمهای 121

از  21روز شههاخصهههای رشههدی مههوردنظر (شههامل طههول

درجه سانتیگراد و فشار  15psiضدعفونی شهدند .شهرای

شاخساره ،تعداد برگ ،وزن تهر و وزن خشه

آنکوباسیون مورد استفاده جهت نگهداری کشتهها در ههر

شاخسهاره)

سههه آزمههایش دمههای  25 ± 1و  16سههاعت روشههنایی و 8

اندازهگیری شدند.

ساعت تاریکی بود.

آزمایش سوم :بررسی اثر هورمونهای ریشهزایی
برای انجام ایهن آزمهایش از محهی کشهت  1/2VSبها سهه
غلظت متفهاوت از هورمهونهها (شهامل شهاهد،0/1NAA ،

نتایج و بحث

 0/2IBA ،0/1IBA ،0/4NAA ،0/2NAAو 0/4IBA

آزمایش اول :نوع محیط پایه

میلیگرم بر لیتر) جهت ریشهزایی ختمی چینی استفاده شد.

نتایج تجزیه واریانس آزمایش اول نشان داد که نوع محهی

پس از  21روز شاخصههای رشهدی مهورد نظهر (درصهد

پایه بر شاخصهای طهول شاخسهاره ،تعهداد بهرگ و وزن
خش

ریشه زایی ،تعداد ریشه و طول ریشه) اندازهگیری شدند.

در سطح  1درصد معنیدار بود و شهاخص وزن تهر

برای هر سه آزمایش ،ریزنمونههای مورد استفاده شامل

در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول  .)1جدول مقایسهه

قطعات ته گهرهای (نهودال سهیگمنت )1بهه طهول 1/5-2

میانگینها نشان داد که حداکثر طول شاخساره ،تعداد برگ،

سانتیمتر بودند .مراحل ضدعفونی شامل اسهتفاده از اتهانهل

وزن تر و وزن خش

مربوط به محهی  VSو کمتهرین آن

 70درصد به مدت  30ثانیه ،هیپوکلریت سدیم  2/5درصد

در محی  WPMمشاهده شد (جدول .)2

به مدت  15دقیقه و  3بار آبشویی با آب مقطر اسهتریل بهه
جدول  . 1نتایج تجزیه واریانس آزمایش نوع محیط پایه مناسب ریزازدیادی ختمی چینی
منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
وزن تر
تعداد برگ

طول شاخساره

1

وزن خش

نوع محی پایه

2

**4/246

**24/18

*0/722

**0/015

خطا

24

0/524

2/49

0/131

0/002

4/1

3/3

4

3/4

ضریب تغییرات ()%
**  -معنیدار در سطح  1درصد
*  -معنیدار در سطح  5درصد
 - nsعدم معنیداری

1. Nodal Sigment
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جدول  . 2مقایسه میانگین آزمایش انواع محیط پایه
محی کشت

طول شاخساره

تعداد برگ

وزن تر

وزن خش

VS

2/776a

7/20a

1/307a

0/199a

b

0/799

b

0/114

b

0/562

b

0/099

MS
WPM

b

1/422

b

1/016

b

3/532

b

3/264

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون برای هر عامل اختالف معنیداری ندارند.

شکل  .1ریزنمونههای ختمی چینی در محیط كشتهای مختلف

بهترین نوع محی پایه بر پرآوری گیاهچه ختمی چینی

بسیاری از فرمولهای استاندارد محی کشت بافت ،حاوی

به محی  MS( VSحاوی کالت آهن  )FeEDDHAتعلهق

 FeEDTAبه عنوان منبع آهن هسهتند و حساسهیت ایهن نهوع

افهزایش معنهیداری در

کالت آهن به نور ،سبب جایگزین کردن این نوع کالت آههن

شهد.

با منابع آهن دیگر در بسیاری از گیاهان حساس به کلروز آههن

نتایج این آزمایش با تحقیقات [ ]6روی ختمی چینی]25[ ،

شههده اسههت .در بررسههی تههأثیر کههالت آهههن  FeEDDHAدر

روی رز ]13[ ،روی رز ]19[ ،روی بههادام تلههخ و [ ]3روی

مقایسه با کالت آهن  FeEDTAگزارش دادند که تثبیت آههن

رز مطابقت دارد .دالیل متعددی بهرای مهؤثرتر واقهع بهودن

در کالت آهن  FeEDTAبه دلیل جهایگزینی بها  Ca2+و Zn2+

FeEDTA

آن کمتر است و به سرعت رسهوب مهیشهود در مقابهل آههن

در محی کشت  MSبر بهبود شهاخصههای رشهدی گیهاه

موجود در کالت آهن  FeEDDHAبه دلیل ثبهات و اسهتحکام

وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شهد [ .]16در

کالت از رسوب آهن حتهی زمهانیکهه  pHبیشهتر از  9باشهد،

زمینه خصوصیات الزم برای مؤثر بودن کهالتهها گهزارش

جلوگیری میکند .جذب آهن در ریزنمونههایی کهه در تمهاس

کرد که تأثیر کالتها بهه وسهیله توانهایی بقهاء در محلهول

با محی کشت هستند ،نسبتا به آرامی رخ مهیدههد [ 1و .]15

خههاک ،توانههایی رقابههت بهها کههاتیونهههای دیگههر و توانههایی

بنابراین استفاده از شکلهای پایدار آههن بهرای گیاههان باعه

آزادسازی و انتقال آهن به گیاه تعیین میشوند.

رشد بهتر آنها میشود.

یافت ،بهطوریکه محی  VSباع

طول شاخساره ،تعداد بهرگ ،وزن تهر و وزن خشه

کالت آهن  FeEDDHAنسبت به کهالت آههن
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نور تغییراتی را در  FeEDTAایجاد میکند که موجهب

شده اسهت زیهرا آههن در فراینهد فتوسهنتز در واکهنشههای

کاهش قابلیت دسترسی آهن و تخریهب  IAAمهیشهود ،از

اکسیداسیونی و احیاء بهواسطه حضور پهروتئینههای حهاوی

آنجاییکه  FeEDTAترکیبهی اسهت کهه در محهی کشهت

آن از قبیل سیتوکرومها و فرودوکسینهها نقهش دارد .در اثهر

بافت نور را جذب میکند ،بیشترین احتمال این اسهت کهه

کمبود آهن ،انتقال الکترون فتوسنتزی کاهش یافته که این امر

موجب تخریب اکسین شود [ .]5شاخسارهها در محی های

موجب کاهش تثبیت دیاکسیدکربن و کاهش غلظت نشاسته

حاوی  FeEDDHAقدرت رشد رویش جوانههای بیشتری

و کربوهیدراتهای محلهول در گیاههان در طهی دوره رشهد

را نشان دادند .قدرت رویش جوانهها ،رابطهه مسهتقیمی بها

رویشی شده و از این طریق موجهب کهم شهدن تولیهد مهاده

تغذیه مطلوب ریزمغذیها بهخصو

خش

نوع کالت آهن دارد

گیاهی یا کاهش رشد سبزینهای گیاه میشود [.]17

که میتواند بیانگر جهذب بهتهر آههن و نقهش مهؤثر آن در

آزمایش دوم :شاخهزایی

ساختمان کلروفیل و فتوسهنتز بهتهر ،در ایهن شاخسهارههها

نتایج تجزیه واریانس آزمایش دوم نشان داد که غلظتهای

باشد.

مختلف  BAPبر شاخصهای طول شاخساره ،تعداد بهرگ،

نتایج تحقیقهات بهر روی ختمهی چینهی نشهان داد کهه

وزن تهر و وزن خشه

در سهطح  1درصهد معنهیدار بهود

باالترین میانگین طول شاخه ،تعداد برگ ،وزن تر و خش

(جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد که بهاالترین طهول

شاخه ،میزان کلروفیل و تعداد شاخسهاره در محهی کشهت

شاخساره مربوط به غلظت  0/5میلیگهرم بهر لیتهر  BAPو

 MSهمراه با  )VS( FeEDDHAدر مقایسه با  MSهمراه با

کمترین آن مربوط به شاهد مشاهده شهد (جهدول  .)4بهین

 FeEDTAبهدست آمد [ .]6بهترین محی پرآوری برای رز

غلظتهای صفر و  0/25میلیگرم بهر لیتهر  BAPاز لحها

محی  VSنسبت به محی ههای  MSو  WPMاسهت ،بهه-

آماری اختالف معنیداری مشهاهده نشهد .بیشهترین تعهداد

طوریکه بیشترین تعداد شاخه و ارتفهاع شهاخه در محهی

برگ مربهوط بهه غلظهت  0/5میلهیگهرم بهر لیتهر  BAPبها

کشت  VSبهدست آمهد و کمتهرین مقهدار تعهداد شهاخه و

میانگین  4/91برگ به ازای ریزنمونه و کمترین آن مربهوط

ارتفاع شاخه در محهی کشهت  WPMبههدسهت آمهد [.]3

به شاهد با میانگین  2/1برگ به ازای ریزنمونه مشاهده شد.

نتایج دیگر تحقیقات ،محی  VSرا در تمهام شهاخصههای

بین غلظتهای صهفر و  0/25میلهیگهرم بهر لیتهر  BAPاز

مورد ارزیابی در آزمایش بهترین محی نسبت به محی های

لحا آماری اختالف معنهیداری مشهاهده نشهد .بیشهترین

 MSو  WPMنشان داد و به دلیل باالتر بودن قدرت یهونی

وزن تر مربوط به غلظت  0/5میلهیگهرم بهر لیتهر  BAPبها

در محهی کشهت  WPMنسهبت بهه محهی ههای  MSو

میانگین  0/394و کمترین آن مربوط بهه غلظهت شهاهد بها

VSکمترین مقدار در تمام شاخصها مربوط به ایهن محهی

میانگین  0/074گرم مشاهده شد .بین غلظهتههای  0/25و

کشت بود [.]13

ی

بنابراین باتوجه به موارد فوق کالت آههن

FeEDDHA

میلیگرم بر لیتر  BAPاز لحا آماری اختالف معنهی-

داری مشاهده نشد .بیشترین وزن خش

مربوط به غلظهت

توانسته با افزایش میزان حاللیت آهن در محی رشهد گیهاه

 0/5میلیگرم بر لیتر  BAPبا میانگین  0/047و کمتهرین آن

در شرای درونشیشهای میزان بیشتری آهن در اختیار گیهاه

مربوط به غلظت شاهد با میانگین  0/007گرم مشاهده شد.

قههرار داده و مسههلما بهها فههراهم شههدن آهههن مههورد نیههاز در

بین غلظتهای صهفر و  0/25میلهیگهرم بهر لیتهر  BAPاز

ساختمان کلروفیل ،باع

بهبود شاخصههای رویشهی رشهد

لحا آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد.
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جدول  . 3نتایج تجزیه واریانس آزمایش اثر غلظتهای مختلف  BAPبر روی شاخهزایی ختمی چینی
میانگین مربعات
منبع تغییرات
غلظت

درجه آزادی

BAP

خطا

طول شاخساره

تعداد برگ

وزن تر

3

**16/7582

**17/299

**0/18182

**0/0041

36

0/2055

0/2765

0/0032

0/00013

1/5

1/6

2/6

5/4

ضریب تغییرات ()%

وزن خش

**  -معنیدار در سطح  1درصد
*  -معنیدار در سطح  5درصد
 - nsعدم معنیداری

جدول  . 4مقایسه میانگین آزمایش شاخهزایی ختمی چینی
طول شاخساره

تعداد برگ

وزن تر

لظتهای مختلف
0

1/73c

2/1c

0/074c

0/0035c

0/25

1/86c

2/22c

0/165b

0/0073c

0/5

4/41a

4/91a

0/394a

0/047a

1

3/45b

3/51b

0/218b

0/027b

BAP

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون برای هر عامل اختالف معنیداری ندارند.

شکل  . 2ریزنمونههای كشت شده در غلظتهای مختلف هورمون  BAPاز باال به پایین
بهترتیب غلظتهای  0/25 ،1 ،0/5و  0میلیگرم بر لیتر

دوره   3شماره   2پاییز و زمستان 1394
196

وزن خش

ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درونشیشهای

 Cdc25صورت میگیرد .در غیاب آنها مرحله متافاز میتوز به

مرحله ریزازدیادی با مرحله پرآوری شکل میگیرد ،زیهرا
تهیه شاخسارههای مناسب برای ریشهزایی از این ریزنمونهها

طور قابل مالحظهای طوالنی میشود [.]10

بوده و تکثیر انبوه ریزنمونهها از این مرحلهه آغهاز مهیشهود.

آزمایش سوم :ریشهزایی

سرعت پرآوری متأثر از تنظیمکنندههای گیاهی بههخصهو

نتایج تجزیه واریانس آزمایش سوم نشان داد کهه غلظهتههای

سایتوکینینها بهوده اسهت .حضهور سهایتوکینین بهه پهرآوری

مختلف هورمونهای ریشهزایی بر شاخصهای درصد ریشهه-

BAP

زایی ،طول ریشه و تعداد ریشهه در سهطح  1درصهد معنهیدار

پرآوری شهاخه اسهت

بود (جدول  .)5مقایسه میهانگینههای نشهان داد کهه بیشهترین

نمونهها در محی کشت کم

میکند [ .]20هورمهون

مؤثرترین تنظیمکننده رشد در تحری

[ .]26سیتوکینینههای نظیهر بنزیهل آمینوپهورین بها تحریه
تقسیم سلولی باع

درصد ریشهزایی مربهوط بهه غلظهت  0/2میلهیگهرم بهر لیتهر

رشد و شاخهزایی بهتهر در ریزنمونهههها

هورمون  IBAبا میانگین  100و کمترین آن مربهوط بهه شهاهد

میشود [ .]12سیتوکینینهها در غلظهت بهاال سهبب تحریه

با میانگین  33درصد مشاهده شد (جدول  .)6بین غلظتههای

تولید ساقههای نابهجا میشوند و غالبیهت انتههایی را حهذف

 0/4میلیگرم بر لیتر  IBAبها  0/2میلهیگهرم بهر لیتهر  NAAو

مههیکننههد .البتههه کههاربرد مقههادیر بههاالی آن سههبب ایجههاد

همچنین  0/4میلیگرم بر لیتر  NAAو شاهد از لحها آمهاری

ناهنجاریهای ژنتیکی در بافهتهها مهیشهود .سهیتوکینینهها

اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشترین طول ریشهه مربهوط

نقشهای متعددی در کنترل نمهو گیهاه بهازی مهیکننهد و در
تحری

به غلظت  0/2میلهیگهرم بهر لیتهر هورمهون  IBAبها میهانگین

مستقیم یها غیرمسهتقیم ابتهدای شهاخه بسهیار مهؤثر

 10/86و کمتههرین آن مربههوط بههه شههاهد بهها میههانگین 1/55

هستند .به هرحال ،مکانیسم عمل آنهها در سهطح مولکهولی

سانتیمتر مشاهده شد .بین غلظتهای  0/4و  0/1میلیگرم بهر

مشخص نیست .در اغلب شرای سنتز  RNAرا فعال کرده و
سنتز پروتئینها را تحری

لیتر  IBAبا  0/1میلیگرم بر لیتر  NAAو همچنهین  0/4و 0/2

میکنند و اغلب آنزیمهها را فعهال

میلیگرم بر لیتهر  NAAاز لحها آمهاری اخهتالف معنهیداری

میکنند .سایتوکینینها همراه با اکسهینهها در تنظهیم چرخهه

مشاهده نشد .بیشهترین تعهداد ریشهه مربهوط بهه غلظهت 0/2

سلولی در سلولهای گیاهان شرکت میکنند .سهایتوکینینهها
احتماال سیکلین نوع  )D3( Dرا تحری

میلیگرم بر لیتر هورمون  IBAبا میهانگین  60/8و کمتهرین آن

مهیکننهد و بنهابراین

مربوط بهه شهاهد بها میهانگین  1/38عهدد مشهاهده شهد .بهین

پیشرفت چرخه سلولی از  G1به  Sانگیخته میشود و احتماال
انتقههال از  G2بههه  Mبهها تحریه
هیستون  H1کیناز و تحریه

غلظتهای  0/1میلیگرم بر لیتر  IBAبا  0/1میلیگرم بهر لیتهر

بیههان ژن  CDC2بهههواسههطه

 NAAاز لحا آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد.

دفسفوریالسهیون آن بههوسهیله

جدول  . 5نتایج تجزیه واریانس آزمایش ریشهزایی ختمی چینی در شرایط درونشیشهای
منبع تغییرات

درجه آزادی

هورمون
خطا

6
63

میانگین مربعات
درصد ریشهزایی

طول ریشه

تعداد ریشه

**5917/21
164/72

**103/41
0/242

**3009/24
9/68

2/2

8/1

8/8

ضریب تغییرات ()%
*  -معنیدار در سطح  5درصد
 - nsعدم معنیداری

**  -معنیدار در سطح  1درصد
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جدول  . 6مقایسه میانگین آزمایش ریشهزایی ختمی چینی در شرایط درونشیشهای
هورمونهای ریشهزایی

درصد ریشهزایی

طول ریشه

تعداد ریشه

0

33d

1/55d

10/38f

0/1IBA

b

b

76/2

c

7/85

40

0/2IBA

100a

10/86a

60/8a

0/4IBA

52/8c

7/39b

49/3b

0/1NAA

cd

b

46/2

7/44

c

37/89

0/2NAA

49/5c

3/89c

29/11d

0/4NAA

33d

3/4c

18/83e

**  -معنیدار در سطح  1درصد
*  -معنیدار در سطح  5درصد
 - nsعدم معنیداری

A

B

شکل  . 3ریزنمونههای ریشهدار شده در هورمون  IBA :Aو

NAA :B

ریشهه-

جذب امالح و مواد غذایی از محی کند [ .]22به نظر می-

زایی نیاز به نم های کمتری نسبت به محهی شهاخهزایهی

رسد برهمکنش عناصر غذایی در غلظت باال اثهر منفهی بهر

دارد .در واقع با کهاهش غلظهت عناصهر پرمصهرف ،فشهار

ریشهزایی شاخهها داشته و اثر هورمونهای ریشهزایی را از

اسمزی محی کاهش یافته و ایهن کهاهش اسهمزی گیهاه را

بین میبرد .در این تحقیق ،بهترین نتهایج در محهی کشهت

وادار میکند تا با ایجاد ریشه و تارههای کشهنده ،اقهدام بهه

 VS1/2با غلظت  0/2میلیگرم در لیتر  IBAبهدسهت آمهد،

عموما محی کشت مورد استفاده برای تحری
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