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 1392 تابستان شماره ویژه هشتم، سال گیاهی، علوم هايپژوهش فصلنامه 
  

  اسید و کینتین بر ریزازدیادي  استیک هاي مختلف نفتالیناثر غلظت
  )Matthiola incana( بوگیاه زینتی شب

  

 1يآبادداود هاشم، 4، سحر بهلولی زنجانی3رضا ترنگ، علی2، افشین احمدي حصار1*بهزاد کاویانی
 استادیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاداسالمی، واحد رشت، رشت، ایران 1

  ارشد، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، رشت، ایرانکارشناس 2
  استادیار، مرکز بیوتکنولوژي کشاورزي شمال کشور، رشت، ایران 3

  ایرانکارشناس ارشد، مرکز بیوتکنولوژي کشاورزي شمال کشور، رشت،  4
  

  17/5/91 تاریخ پذیرش:            19/10/90تاریخ دریافت: 
 چکیده

ترین فنون کشت بافت، ریزازدیادي است. ریزازدیادي، فن مؤثري در تکثیر گیاهان زینتی عاري یکی از گسترده
 مهم ریزهاي رشد گیاهی از عوامل بسیار کنندهزا در مقیاس وسیع است. نوع و غلظت تنظیماز عوامل بیماري

 یک گیاه زینتی است که مطالعه )Matthiola incana( بواي است. شبشیشه ازدیادي گیاهان در شرایط درون
 هاي مختلف نفتالینکمی بر روي ریزازدیادي آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت

آمده از گیاه مادري، بر روي محیط کشت دستاي بههبو بود. دانهبر ریزازدیادي گیاه شب اسید  و کینتین  استیک
 حاوي MSروي محیط کشت  هاي حاصل، بر)، بدون هورمون جوانه زدند. سرشاخهMSموراشیک و اسکوگ (

براي تکثیر قرار داده شدند. طرح  کینتین،و  اسید استیک گرم در لیتر نفتالینمیلی 2و  1، 5/0، 0هاي غلظت
کامل تصادفی بود. نتایج نشان دادند که بیشترین طول شاخساره در محیط کشت  هايآزمایشی، طرح بلوك

جوانه، در محیط کشت داراي  اسید) حاصل شد. ریزنمونه استیک گرم در لیتر کینتین (فاقد نفتالینمیلی 2حاوي 
رد. بیشترین تعداد ریشه در اسید)، بیشترین تعداد گره را تولید ک استیک گرم در لیتر کینتین (فاقد نفتالینمیلی 2

اسید (فاقد کینتین) تولید شد. بلندترین طول ریشه در  استیک گرم در لیتر نفتالینمیلی 2 محیط کشت داراي
 دست آمد.اسید به استیک گرم در لیتر نفتالینمیلی 1همراه با  گرم در لیتر کینتینمیلی 2محیط کشت حاوي 

 گرم در لیتر نفتالینمیلی 5/0همراه با  گرم در لیتر کینتینمیلی 1یط کشت حاوي تر در مح همچنین باالترین وزن
اسید و بیشترین  استیک گرم در لیتر نفتالینمیلی 1، باالترین وزن خشک در محیط کشت حاوي اسید استیک

دست  یتر کینتین بهگرم در لمیلی 1همراه با   گرم در لیتر کینتینمیلی 2شاخص کلروفیل در محیط کشت حاوي 
باعث تکثیر  کینتینو  اسید استیک هاي مناسب نفتالینمطالعه ما نشان داد که استفاده از غلظت آمدند. نتیجه

  شود.اي میشیشه بو در شرایط درونتر شب سریع
  

 بوشب ،هاي رشد گیاهی، رشد، ریزازدیاديکنندهتنظیم: واژگان کلیدي

 
  1 مقدمه

هاي ) یکی از گونهMatthiola incanaبو (شب
) است Brassicaceaeکلم ( زینتی و دارویی خانواده

                                                             
   b.kaviani@yahoo.comمسئول مکاتبه:*

هاي متنوع آبی، سفید، قرمز و رنگ هایی بهکه گل
 ترینبزرگ از یکی ).1373 ،بنفش دارد (خوشخوي

 آن است. بنابراین، کم بازدهبو، شب سنتی تکثیر معایب
تکثیر  ،ديریزازدیا فنون با یاهان زینتیگ از بسیاري

 هايرقم براي تکثیر سریع ویژههبن، فنو این شوند.می
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 مواد ،گیاهان تولید و نگهداري گسترش و جدید
 قرار ایشآزم ویروسی مورد نظر از که افزایشی ياولیه

 ،زاده و همکاران(صباغ باشدمی ارزشمند اند،گرفته
مؤثري در تکثیر گیاهان زینتی  فن ،ریزازدیادي ).1389
هاي گل تجارت قیاس وسیع است. براي توسعهدر م

کار هاي جدیدي بهبریده در سطح جهانی، روش شاخه
ي اساس سطوح بهینه ها براین روش .شوندگرفته می

عوامل  ، ترکیبات آلی، مواد معدنی،کربوهیدرات
هاي رشد گیاهی بوده و مقادیر کنندهتنظیم و محیطی

پدید  ايشیشه روند باززایی را در شرایط باالیی از
استفاده از  ،بنابراین ).1373 ،اند (خوشخويآورده

هاي دستیابی به تعداد ازدیادي، یکی از راهروش ریز
بو با ساختار ژنتیکی یکسان و زیادي نشاي شب

باشد و امکان تولید مداوم هاي تولید میهزینه کاهش
. مطالعه بر )Nhut, 2003در پی دارد (نیز و سریع را 

بو بسیار اندك ریزازدیادي گیاه شب روي
هاي گیاهچه باززایی  ،)Ando )1989 و  Hosokiاست.
بو را از کشت پروتوپالست در محیط حاوي شب

 و )D-2,4( دي-فور-، تو)BAP( آمینوپورین بنزیل
و  Gautumنشان دادند. ) NAA( اسید استیکنفتالین

) نیز با کشت لپه در محیط حاوي 1983همکاران (
BAP و NAA، با توجه بو شدند. زنی شبباعث جوانه

هدف  ،ي اندك بر روي ریزازدیادي این گونهبه مطالعه
 NAAهاي مختلف اثر غلظتاز این پژوهش بررسی 

در شرایط بو بر روي ریزازدیادي شب )KIN( کینتین و
  .بوداي شیشه درون

  
  هامواد و روش

بانک ژن ) از Matthiola incana(بو بذر گیاه شب
 ،سازيسترونبراي . دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شد

دقیقه درون ظرف آب حاوي چند  10مدت ها بهبذر
تا  3قطره مایع ظرفشویی، قرار داده شدند. بعد از آن، 

بار با آب جاري، آبکشی شدند. سپس جهت  4

 2مدت به درصد 70ضدعفونی سطحی بذر، از اتانول 
 10مدت  به درصد 20سدیم دقیقه و محلول هیپوکلرید

جهت تماس بیشتر محلول  دقیقه استفاده شد.
یک یا دو قطره کننده با سطح نمونه گیاهی، ضدعفونی

داخل محلول هیپوکلریدسدیم، ریخته شد.  20توین 
بار  4الی  3مقطر استریل، توسط آب  هاسپس بذر

هاي شیشه ازهر یک  ، داخلآبکشی شدند. بعد از آن
 و اسکوگ موراشیگ کشتحاوي محیط 

)Murashige and Skoog, 1962( ،6  کشت  بذرعدد
ها با نایلون و شد. پس از اتمام کشت، درب شیشه

، به حاوي بذر هايشیشه گردید.کش کامالً مسدود 
شدت نور با  ساعت 12ي نوري دورهاتاق کشت با 

گراد منتقل سانتی درجه 20±2لوکس و دماي  2000
 4زده و پس از  جوانه هابذر ،یک هفتهشدند. بعد از 

گیاهی  منبععنوان شده به هاي تولیدگیاهچه هفته،
مورد استفاده قرار  ،هاآزمایش ياستریل، براي ادامه

بوي هاي شبرست دانه هاي رأسیجوانه ازگرفتند. 
ازدیادي براي ریز ،کشت هايشده در ظرف کشت

 MSهاي کشت ا محیطابتد منظور، این به د.شاستفاده 
 KIN )0 ،5/0 ،1و  NAAهاي مختلف حاوي غلظت

هاي گرم در لیتر) آماده گردید. سپس محیطمیلی 2 و
گراد و سانتی درجه 121کشت در اتوکالو با دماي 

 3-4. دقیقه استریل شدند 20مدت اتمسفر به 1فشار 
 در هر شیشه ،زدهي جوانههاحاصل از بذر جوانه

 در هانمونهریز استقرار از پس داده شدند.کشت، قرار 
 هايظرفبرچسب زده شدند.  ،هاشیشه کشت، محیط
 25تا  24با دماي  (ژرمیناتور)رشد  اتاقک در کشت
 درصد و دوره 70-80گراد و رطوبت سانتی درجه

انتقال  از پسداده شدند.  ساعته قرار 12نوري 
روزانه  ترلکن رشد، به اتاقک شده هاي کشتنهریزنمو

 زاییباز و نمو و رشد در تغییرات بررسی منظوربه
استقرار،  مرحله از هفته پس 4گرفت.  انجام هانمونه
 ،چهارم شد. در هفته مشاهده زاییباز هاينشانه اولین
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پس گیري شدند و طول شاخساره و تعداد گره اندازه
زیابی تیمارهاي ار منظورششم، به از اتمام هفته

ایشی، صفاتی از قبیل طول ریشه، تعداد ریشه، آزم
نیز کلروفیل  شاخصخشک و تر، وزن  وزن

ها، توسط کلروفیل برگ شاخصگیري شدند. اندازه
ساخت شرکت  SPAD-502 متر مدلکلروفیل
Minolta  صورت آزمایش بهگیري شد. اندازهژاپن

هاي کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل با طرح بلوك
هر کدام  ،KIN و NAA هاي مختلفغلظت وردو فاکت

انجام گرم در لیتر) میلی 2و  1، 5/0، 0(در چهار سطح 
 SPSSافزار آماري گرفت. سپس با استفاده از نرم

ها از ها و براي مقایسه میانگیني واریانس دادهتجزیه
درصد استفاده شد.  5آزمون دانکن در سطح احتمال 

ضرایب همبستگی  حاسبهاز رویه همبستگی نیز براي م
با استفاده از  ،استفاده گردید. در ادامه ،ساده بین صفات

  اقدام شد. ،نسبت به رسم نمودارها EXCELافزارنرم
  

  نتایج
جوانه زده و پس از  هابذر کشت،بعد از یک هفته 

گیاهی  منبععنوان به ،هاي تولیدشدهگیاهچه هفته، 4
مورد استفاده قرار  ،هاآزمایش ياستریل، براي ادامه

 استقرار، اولین مرحله از هفته پس 4. )1(شکل  گرفتند
 ،ها. از جوانه)1(شکل شد  مشاهده زاییباز هاينشانه

مقایسه میانگین صفات عنوان ریزقلمه استفاده شد. به
) نشان داد که بیشترین طول شاخساره 1 (جدول

دون ب KINگرم در لیتر میلی 2مربوط به تیمار  ،بوشب
NAA  کمترین . بوددر گیاه متر سانتی 16/1با میانگین

و  KINگرم در لیتر میلی 5/0در تیمار  ،طول شاخساره
 مترسانتی 364/0با میانگین  NAAگرم در لیتر میلی 1

ها واریانس داده نتایج تجزیه دست آمد.به در گیاه
بر طول  KIN و NAAنشان داد که اثر متقابل 

(جدول  بوددار درصد معنییک  شاخساره در سطح
) نشان داد که 1میانگین صفات (جدول  ي). مقایسه2

 2مربوط به تیمار  ،بیشترین میانگین تعداد گره
 64/4) با میانگین NAA(بدون  KINگرم بر لیتر میلی
 1 تیمار مربوط بهتعداد گره  کمترینبود. در گیاه عدد 
  .باشدمی NAAگرم در لیتر میلی
بر  KIN و NAAاثر متقابل  ،حاضر آزمایشدر      

 يدار بود. مقایسهدرصد معنی یکتعداد گره در سطح 
بر تعداد ریشه نشان  KIN و NAA میانگین اثر متقابل

داد که بیشترین تعداد ریشه مربوط به تیمار سطح صفر 
KIN  گرم در لیتر میلی 2با سطحNAA  8/1با میانگین 

 KINط به تیمار سطح صفر کمترین آن مربوو در گیاه 
 21/0با میانگین  NAAگرم در لیتر یلیم 5/0و سطح 
  بود.در گیاه 

واریانس نشان داد که اثر متقابل  نتایج تجزیه
NAA و KIN  درصد  یکبر طول شاخساره در سطح
بین تیمار  ،لحاظ آماري ). به2دار بود (جدول معنی

یتر و گرم در لمیلی 2با تیمار سطح  KINسطح صفر 
داري تفاوت معنی NAAگرم در لیتر میلی 1سطح 

واریانس اثر  وجود نداشت. نتایج حاصل از تجزیه
نشان داد که تفاوت  KIN و NAAسطوح مختلف 

درصد بین سطوح  یکداري در سطح احتمال معنی
مختلف این دو هورمون وجود دارد و نیز اثر متقابل 

NAA و KIN یک بر طول ریشه در سطح احتمال 
ي میانگین ). مقایسه2باشد (جدول دار میدرصد معنی
) 1جدول (بر طول ریشه  KIN و NAAاثر متقابل 

که باالترین طول ریشه مربوط به تیمار  دهدنشان می
گرم در لیتر میلی 2با  NAAگرم در لیتر میلی 1سطح 

KIN  کمترین آن و در گیاه متر سانتی 2/5با میانگین
در متر سانتی /.41شاهد با میانگین مربوط به تیمار 

بر  KIN و NAAي تاثیر ساده باشد. همبستگیمیگیاه 
تر، طول کلروفیل، وزن خشک، وزن  شاخصصفات 

ریشه، تعداد ریشه، تعداد گره و طول شاخساره در 
) 3ارایه شده است. نتایج همبستگی (جدول  3جدول 

) r=855/0نشان داد که طول شاخساره با تعداد گره (
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) داراي همبستگی مثبت و r=641/0و وزن خشک (
دار است. تعداد ریشه نیز با کلروفیل و طول معنی

ینگی داري دارد. سبزریشه همبستگی مثبت و معنی
تر و وزن  (کلروفیل) با تعداد ریشه، طول ریشه، وزن

دهد، داري نشان میمعنی خشک همبستگی مثبت و
این همبستگی  ،هولی با تعداد گره و طول شاخسار

 دار نبود.مثبت و معنی

 
  

  
شده بعد  زنی بذرهاي کشت جوانه - 2شده در محیط بدون هورمون.  بذرهاي کشت -1بو. مراحل ریزازدیادي گیاه شب .1شکل 

ها و کشت رستشده از دانه هاي جدامریستم - 4 شده چهار هفته بعد از کشت. زنی بذرهاي کشتجوانه -3 از یک هفته کشت.
  شده.    ي تولیدیک گیاهچه - 6 زایی چهار هفته بعد از کشت.هاي بازنشانه - KIN .5و  NAAهاي آنها در محیط حاوي هورمون

                                                                        
  
  
 
 

1    2  3  

6  4  5  
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  گیري شده.نفتالین استیک اسید بر صفات اندازه مقایسه میانگین اثر متقابل کینتین و .1جدول 
هاهورمون  

گرم بر لیتر)(میلی  
 طول شاخساره

)مترسانتی(  
تعداد  تعداد گره

 ریشه
 طول ریشه

)رمتسانتی(  
تروزن   

)گرم(  
 وزن خشک

)گرم(  
شاخص 
 کلروفیل

KIN 0 NAA 0 0/692cdefg 2/16efg 0/360cd 0/410d 0/740b 0/0772c 34/160abcd 
KIN 0 NAA 0.5 0/764bcdef 2/240defg 0/210d 0/530d 0/950ab 0/094b 35/650abc 
KIN 0 NAA 1 0/940 abc 2/640cde 1/240abc 1/360cd 1/010ab 0/102a 19/340ef 
KIN 0 NAA 2 0/948 abc 3/080bc 1/850a 3/240b 1/010ab 0/099ab 45/680a 

KIN 0.5 NAA 0 0/916abcd 3/200bc 0/560cd 0/720cd 0/520b 0/054h 26/220cde 
KIN 0.5 NAA 0.5 0/700cdefg 2/000efgh 0/360cd 1/040cd 0/730b 0/074cd 28/030cde 
KIN 0.5 NAA 1 0/364h 1/360h 0/400d 0/500d 0/190b 0/0216i 10/080f 
KIN 0.5 NAA 2 0/648defg 2/560cdef 0/760bcd 2/000bc 0/610b 0/062fg 38/880abc 
KIN 1 NAA 0 0/892abcd 3/560b 0/680cd 1/080cd 0/570b 0/057gh 29/860cde 
KIN 1 NAA 0.5 0/584efgh 1/800fgh 1/600ab 2/288bc 1/690a 0/065ef 43/460ab 
KIN 1 NAA 1 0/472gh 1/640gh 0/400d 1/200d 0/580b 0/058gh 32/330bcde 
KIN 1 NAA 2 1/000ab 2/960bcd 0/720bcd 1/280cd 0/960ab 0/097ab 31/190bcde 
KIN 2 NAA 0 1/166a 4/640a 0/440cd 0/800cd 0/670b 0/068def 21/280def 
KIN 2 NAA 0.5 0/852bcde 2/440cdef 0/200d 0/540d 0/70b 0/071cde 20/020ef 
KIN 2 NAA 1 0/528fgh 1/840fgh 1/800a 5/200a 0/550b 0/056gh 46/830a 
KIN 2 NAA 2 0/892abcd 2/960bcd 0/800bcd 1/400cd 0/790b 0/075cd 34/490abc 

  داري از نظر آماري ندارند.اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون با هم اختالف معنی
 
 

  .شده گیريتجزیه واریانس تاثیر کینتین و نفتالین استیک اسید بر صفات اندازه .2جدول 

 منبع تغییرات 
 درجه
 آزادي

طول 
 سارهشاخ

 وزن خشک تروزن طول ریشه تعداد ریشه تعداد گره
شاخص 
 کلروفیل

KIN 3 174/0 ** 68/1 ** 0/768 ns 450/3 ** 0/887ns 0054/0 ** 12/298 * 

NAA  3 476/0 ** 781/9 ** 116/1 * 608/6 ** 0/814ns 0024/0 ** 59/454 ** 

KIN × NAA 9 172/0 ** 904/1 ** 468/2 ** 106/12 ** 0/321ns 0009/0 ** 38/610 ** 
 54/100 00034/0 384/0 335/1 402/0 298/0 037/0 64  خطا

CV (%)  
17/25 26/21 6/9 03/7 89/20 21/26 24/32 

  معنیبی: ns ،درصد 5 و 1دار بودن در سطح احتمال ترتیب معنیبه *و  **  
 

  

  .شده گیريصفات اندازه بین همبستگی ساده .3جدول 

طول   صفات
 شاخساره

 گیاه تر وزن طول ریشه تعداد ریشه هتعداد گر
 وزن خشک

 گیاه
شاخص 
 کلروفیل

000/1 طول شاخساره        
      1 **0/855 تعداد گره
     0/134ns 0/115ns 1 تعداد ریشه
    0/029ns 0/035ns 0/871** 1 طول ریشه

   0/194ns 0/079ns 0/361* 0/241* 1 گیاه تر وزن
  0/157ns 0/370* 1 *0/277 **0/38 **0/641 گیاه وزن خشک

 0/039ns -0/003ns 0/433** 0/477** 0/317* 0/225* 1 کلروفیلشاخص 
 درصد  5و  1بودن در سطح احتمال  دارترتیب معنیبه *و ** 
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 بحث

هاي مختلف نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت
کینتین بر روي افزایش طول شاخساره و تعداد گره 

هاي در محیط ها معموالًاست. سیتوکینینتاثیر داشته 
کشت ریزازدیادي، براي تکثیر سرشاخه استفاده 

هاي همانند یافته .)Jain and Ochatt, 2010( شوندمی
، KIN، بسیاري از محققان نشان دادند که این تحقیق

 کندتشکیل و رشد طولی سرشاخه را تحریک می
)Luo et al., 2009; Gomes et al., 2010( Gomes  و

در تحریک رشد  KIN) دریافتند که 2010همکاران (
نسبت به  ).Arbutus unedo L( ي آربوتوسسرشاخه

حاضر،  ها موثرتر بود. در مطالعهسیتوکینین سایر
دست آمد که باالترین میزان تولید سرشاخه وقتی به

گرم در لیتر میلی 2ها بر روي محیط حاوي سرشاخه
KIN  بدونNAA هاي ، یافتهد. این نتیجهکشت شدن

Gomes ) کند. این ) را تایید می2010و همکاران
قادر به اصالح میزان  NAAمحققان نشان دادند که 

هاي کشت بر روي محیط هتکثیر نیست و بهترین نتیج
ها به غلظت دست آمد. برخی گونهبه NAAبدون 

هاي باالي سیتوکینین پایین اکسین همراه با غلظت
 Van( نیاز دارند ،یش تکثیر سرشاخهبراي افزا

Staden, 2008.( ،برخالف نتایج ما  Fullerو Fuller 
 3/88) نشان دادند که بیشترین درصد شاخه (1995(

 2در محیط حاوي  ).Brassica spp( درصد) در کلم
 KINگرم بر لیتر میلی 4همراه با  IBAلیتر گرم بر میلی

، حاضر از مطالعهي حاصل دست آمد. همانند نتیجهبه
) بر 2009رنوسفادرانی و همکاران ( ي تاتاريمطالعه

با  )Gerbera jamesonii( ژربرا روي ریزازدیادي
هاي رشد مختلف نشان دادند که کنندهاستفاده از تنظیم

گرم بر میلی 2بیشترین طول گیاهچه در محیط حاوي 
، مطالعه بر دست آمد. برخالف نتایج مابه KINلیتر 

نشان داد که ) Bambusa arundinacea( روي بامبو

مشاهده  KINباالترین درصد تکثیر در محیط بدون 
  ).Nayak et al., 2010( شد

به  NAAکه افزایش  دندهمیهاي ما نشان یافته
ها براي افزایش تعداد و طول ریشه ،هاي کشتمحیط
را بر  NAAاثر مثبت  ،. برخی مطالعاتاستموثر 

 ,.Lee-Epinosa et al( نداهیی نشان دادزاروي ریشه

2008; Jain and Ochatt, 2010.(  
بحرانی براي موفقیت  زایی، یک مرحلهریشه

آمد، اي کارریزازدیادي است. بدون سیستم ریشه
تکثیر  قدارو مشود میسازگاري گیاه دچار مشکل 

 KINتاثیر مثبت  ،ما. مطالعات گیردمی تحت تاثیر قرار
دهد. بیشترین تولید و طول ریشه نشان می را بر روي

گرم در لیتر میلی 2در محیط حاوي  ،تعداد ریشه
NAA  گرم در لیتر میلی 1وNAA  گرم میلی 2با همراه

دست آمد. همچنین بلندترین طول به KINدر لیتر 
 2با  NAAگرم در لیتر میلی 1ریشه در محیط حاوي 

 ،برخی مطالعاتدست آمد. به KINگرم در لیتر میلی
زایی نشان ها را روي ریشهنینیتاثیر مثبت سیتوک

 ،برخالف نتایج ما ).Gomes et al., 2010( اندداده
کشت در محیط  )،.Lilium sp( ي سوسنل ریشهیشکت

 ).Han et al., 2004صورت گرفت ( BAحاوي 
) نشان دادند که Fuller )1995و   Fullerهمچنین

درصد) در  65زایی (ریشهزایی گیاهچه و درصد باز
 IBAگرم در لیتر میلی 2کلم در محیط کشت حاوي 

کمترین  ،دست آمد. مطابق نتایج مابه KINبدون 
مشاهده شده  KINزایی بامبو در محیط بدون ریشه

و  Gautum همطالع ).Nayak et al., 2010است (
به بو شبگیاه ازدیادي روي ریز بر )1983همکاران (

لپه نشان داد که ترکیبی از  یرمحور ز کمک
تضاد با یکدیگر نین و اکسین یهاي سیتوکهورمون

شوند. مروري دارند و فقط باعث تشکیل کالوس می
طور واضح تاثیر منفی بر تحقیقات انجام شده به
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ها نشان زایی شاخسارهها را روي ریشهنینیسیتوک
). مطالعات ما نقش مثبت Van Staden, 2008دهد (می

در تأیید نتایج  دهد.می زایی نشانینتین را روي ریشهک
بیشترین  ).Zinnia sp( حاضر، در گیاه زینتی گل آهار
میکروموالر هورمون  2افزایش طول ریشه در غلظت 

کینتین گزارش شده است (محمودزاده و همکاران، 
1389 .(Gautum ) هاي ه) از ریزنمون1983و همکاران

گیاهچه  ،MSکشت در محیطبو سوماتیکی شب
گرم در لیتر میلی 4و  1مقدار  همچنین کردند. زاییباز

NAA ها شده است. در زایی شاخسارهباعث ریشه
اي گل ارکیده، شیشه اي روي کشت درونمطالعه
NAA ) رشد ریشه را تحریک کردKalimuthu et al., 

 ،)1997و همکاران ( Hartmann). بر اساس نظر 2007
زایی و نه براي رشد مداوم ر براي ریشهها بیشتاکسین

روي  NAAشوند. مطالعات ما نشان داد که استفاده می
              زایی و طول شاخساره تاثیر مثبتی دارد.ریشه

هاي حاضر نشان داد که محیط کشت نتایج بررسی
باعث  KINو  NAA هاي مختلفغلظت حاوي

بو هاي کشت شبتشکیل شاخساره و ریشه در محیط
  شود.می

آمده در دستنتایج به ،نظر فیزیولوژیکیاز نقطه
ها و در ارتباط با نقش اکسین ،تحقیق حاضر

زایی با نقش زایی و ریشهها در شاخهسیتوکینین
هاي رشد گیاهی هماهنگی کنندهشده این تنظیمشناخته

  دارد.
  

  گیري نهایینتیجه
ول نشان داد که بیشترین ط هاي مانتایج بررسی

 2حاوي در محیط و بیشترین تعداد گره شاخساره 
بنابراین حضور  حاصل شد. KINگرم در لیتر میلی

زایی مناسب تنهایی براي شاخهبه KIN يبهینهغلظت 
بیشترین تعداد کافی است. همچنین  ي جوانهریزنمونه

 NAAگرم در لیتر میلی 2 ریشه در محیط کشت داراي

تنهایی به NAA غلظت بهینهبنابراین حضور  تولید شد.
  کافی است.ها زایی مناسب سرشاخهبراي ریشه

  
  سپاسگزاري

از تمامی کارکنان مرکز بیوتکنولوژي شمال کشور 
  کنیم.(رشت) تشکر می
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