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مجله تازه هاي بیوتكنولوژی سلولي- مولكولي
دوره اول، شماره چهارم، پاییز 1390 

مطالعه ریز ازدیادي گل آنتوریوم آندرانوم از طریق کشت بافت
غالمرضا بخشی خانیكی *1، مینا قاسمی2، ابراهیم بیرامی زاده 3

1 استاد، گروه زيست شناسي، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند، تهران- ايران

2 كارشناس ارشد، علوم گياهي دانشگاه پيام نور واحد محالت

3 مربي پژوهشي، ايستگاه تحقيقات گل و گياه محالت

چكیده
سابقه و هدف: آنتوريوم يک گياه علفی چند ساله و مهم ترين جنس اقتصادی خانواده آراسه است. كشت بافت آنتوريوم به عنوان 

روش نهايی برای تکثير سريع در كوتاه مدت پيشنهاد می شود. 
مواد و روش ها: رقم مورد استفاده در اين پژوهش، رقم صورتی بود. در آزمايش كالوس زايی ريز نمونه استفاده شده، قطعات برگ 
مي باشد كه پس از تقسيم به قطعات 1×1 سانتي متري در پتري ديش كشت شد. جهت ضد عفونی از هيپوكلريت سديم 1 درصد به مدت 
20 دقيقه استفاده شد. براي كالوس زايی محيط كشت پايه MS همراه با هورمون های IAA در 3 سطح )0/1 تا 0/4 ميلی گرم بر ليتر( و 
هورمون BA در4 سطح )0/25 تا 1/5 ميلی گرم بر ليتر( همراه با 8 گرم در ليتر آگار و 30 گرم در ليتر ساكارز در شرايط تاريکي استفاده 
گرديد. طرح آزمايشی مورد استفاده در اين آزمايش، فاكتوريل در قالب طرح كاماًل تصادفی با 8 تکرار می باشد. براي باززايی شاخساره از 
كالوس هاي بدست آمده، محيط كشت پايه  MS    و MS 1/2  بدون هورمون مورد استفاده   قرار گرفت. شاخساره ها در محيط ريشه زايی كشت شدند.

یافته ها: نتايج آزمايش نشان داد كه تيمار هورموني 0/2 ميلي گرم در ليتر IAA همراه با 1 ميلي گرم در ليتر BA بهترين جواب 
دهي را داشتند و وجود يا عدم وجود رگبرگ در ريز نمونه بر درصد كالوس زايی در اين رقم بی تاثير است. در مرحله باززايی شاخساره  
محيط كشت پايه 1/2MS بهترين گياهچه ها را از لحاظ تعداد، طول و قوی بودن گياهچه دارا می باشد. محيط پايه MS 1/2 بدون تنظيم 

كننده رشد همراه با زغال فعال بهترين محيط ريشه زايی معرفی می گردد.
نتیجه گیري: همه شاخساره ها بعد از 30 روز ريشه دار شدند و گياهچه ها پس از كشت در بستر پراليت پس از مراحل سازگاري 

به گلخانه تحقيقاتي منتقل شدند.
کلمات کلیدی: آنتوريوم، تنظيم كننده رشد، كالوس زايی، باززايی، ريشه زايی

آدرس نويسنده مسئول: گروه زيست شناسی، دانشکده  علوم زيستي، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد پرند
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تاريخ دريافت مقاله: 1390/04/04

تاريخ پذيرش: 1390/07/09

مقدمه
آنتوريوم بومی مناطق گرمسيری كارائيب و آمريکای مركزی و 
بزرگترين جنس خانواده  با حدود 1000 گونه  و  است  جنوبی 
دليل  به  آنتوريوم  امروزه  آيد.  می  شمار  به   )Araceae( آراسه 
ماندگاری، زيبايی و تنوع رنگ از اهميت خاصی برخوردار است. 
استفاده از روش هاي سنتي غير جنسي وقت گير و كم بازده 
بوده و تکثير جنسي اين گياه نيز به واسطه دگرگرده افشاني و 

هتروزيگوسي باال باعث غير يکنواختي گياهان حاصل می شود. 
از اين رو استفاده از روش كشت بافت گياهي آنتوريوم، بهترين 
راه براي دستيابي به تعداد زيادي گياه با ساختار ژنتيکي يکسان 
است كه ضمن كاهش هزينه هاي توليد امکان برنامه ريزي از 
و  )مرادی  باشد  مي  دارا  را  توليدات  تعداد  و  بندي  زمان  نظر 

همکاران، 1383(.
مستقيم  باززايی  روی  پژوهشی  در  همکاران  و   Martin

آنتوريوم  مختلف  رقم   2 در  برگ  های  نمونه  ريز  از  شاخساره 
مطالعه كردند كه بهترين محيط كشت القاء مستقيم شاخساره 
،1/4µM IAA ،1/1 µM BA با محيط پايه ی MS 1/2 همراه 

µM kin 0/46 بود. بهترين محيط پر آوری شاخساره محيطی 
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شد.  داده  كاهش   0/44  µM BA به  آن  در   BA غلظت  كه  بود 
و   0/54  µM NAA با  همراه  1/2 كشت   MS محيط  همچنين 
معرفی  مطلوب  زايی  ريشه  محيط  عنوان  به  را   0/93 µM Kin

.)Martin et al., 2003( كردند
نمونه،  ريز  نوع  رقم،  اثر  پژوهشی  طی  همکاران  و   Te-chato

بر  برگ  ی  ريزنمونه  در  خراش  ايجاد  نقش  و  كشت  محيط 
آنتوريوم  زايی  اندام  و  زايی  جنين  در  را  زايی  كالوس  القاء 
ژنوتيپ  اثر  كه  است  صورت  اين  به  نتايج  كردند.  بررسی 
بين  نمونه  ريز  نوع  نظر  از  است.  موثر  بسيار  زايی  كالوس  در 
انتخاب  رقم  سه  هر  در  گره،  ميان  گره،  ميان  و  برگ  گره، 
مورد  در  اما  است.  داده  نشان  را  زايی  كالوس  بيشترين  شده 
 NN و MMS ,MS ,WPM محيط كشت پايه بين محيط های
)همراه با 0/5 ميلی گرم در ليتر BA و 0/5 ميلی گرم در ليتر 
ريز  در  و   MMS كشت  محيط  گره  ی  نمونه  ريز  در   )  TDZ

درصد  بيشترين   MMS و   MS محيط  دو  هر  برگ،  ی  نمونه 
كالوس زايی را داشتند. در مورد ريز نمونه های خراش داده شده 
و سالم ريز نمونه های خراش داده شده در هر سه رقم بيشترين 
 Techato et al.,( درصد كالوس زايی را به خود اختصاص دادند

.)2006

كردند.  مطالعه  آنتوريوم  گياه  باززايی  روی  و همکاران   Vargas

محيط  در  اسپاديکس  بذرهای  كشت  با  تحقيقات  شروع 
زنی،  جوانه  از  پس  بود.  همراه   2/2  µM BA با   MS كشت 
 4/4 µMBA با  همراه   MS محيط  روی  ها  گياهچه  ريز قلمه ی 
از  به طور متوسط  نهايت  قرار گرفتند و در   0/05 µM NAA و 

اين  در  ها  گياهچه  آمد.  بوجود  شاخساره   3/6 نمونه  ريز  هر 
های  كالوس  از  كه  گرفتند  قرار  كالوس  ساقه  پايه  در  محيط 
منتقل شده به محيط حاوی µM BA 8/9 و µM NAA 2/7 پس 
از 6 هفته به ازای هر سانتی متر مربع 43/8 عدد گياهچه بوجود 

.)Vargas et al .,2004( آمد
مطالعه   Anthurium andraenum واريته  سه  روی   Puchooa

كرد و از طريق كشت برگ های جوان گياهچه هايی به دست 
آورد. او گزارش كرد در هر سه واريته جدا از دوره زمانی القاء 
كالوس، اختالف ديگری بين واريته ها ديده نشد. كالوس زايی 

گرم  ميلی   1 های  هورمون  با  همراه   Nitsh پايه ی  در محيط 
در ليتر BA و 0/1 ميلی گرم در ليتر D-2,4 با كاهش غلظت 
نيترات سديم به 200 ميلی گرم در ليتر سريع ترين جواب دهی 
را داشت. همچنين باززايی شاخساره در محيط 0/5 ميلی گرم 
در ليتر BA و غلظت 720 ميلی گرم در ليتر نيترات سديم بسيار 
 Nitsh محيط  ها،  شاخساره  زايی  ريشه  محيط  و  بود  مطلوب 
همراه با 1ميلی گرم در ليتر IBA بود كه حضور 0/04% زغال 
فعال در اين محيط كشت نقش به سزايی در ميزان ريشه دهی 

.)Puchooa., 2005( داشت
القاء  بر  ژنوتيپ  تاثير  روی  پژوهشی  طی  همکاران  و   Nhut

زايی 10  ريشه  و  باززايی  و همچنين  برگ  ريزنمونه  از  كالوس 
در  ژنوتيپ  اثر  كه  دادند  نشان  و  كردند  مطالعه  آنتوريوم  رقم 
كالوس زايی موثر است، اما درباززايی و ريشه زايی نقش چندانی 
ليتر  در  گرم  ميلی   1 با  همراه   MS پايه  كشت  محيط  ندارد. 
مناسبی جهت  محيط   2,4-D ليتر در  گرم  ميلی  و 0/08   BA

باززايی  بهترين محيط كشت  زايی معرفی كردند.  كالوس  القاء 
شاخساره در اين آزمايش، محيط كشت MS ½ بود كه نيترات 
آمونيوم آن 0/206 گرم در ليتر همراه با 1 ميلی گرم در ليتر 
BA بود و محيط كشت MS 1/4 با 1 گرم در ليتر زغال فعال 

بدون تنظيم كننده ی رشد را به عنوان بهترين محيط كشت 
.)Nhut et al ., 2006( ريشه زايی معرفی كردند

Bejoy و همکاران روی باززايی آنتوريوم از كشت برگ مطالعه 

 MS كردند. بهترين محيط با بيشترين درصد كالوس زايی محيط
1/2 همراه با هورمون 1 ميلی گرم در ليترBA و 0/5 ميلی گرم 
در ليتر D-2,4 بود. در اين بررسی برگ های سبز رنگ نسبت 
به برگ های قهوه ای برخالف ساير مقاالت جواب دهی بهتری 
كالوس  به  نمونه  ريز  در  رگبرگ  وجود  همچنين  دادند.  نشان 
زايی بيشتر كمک شايانی می كند )Bejoy et al., 2008(. بيرامی 
 Anthurium زايی  جنين  و  زايی  اندام  روی  همکاران  و  زاده 
andraenum رقم Tera مطالعاتی انجام دادند كه بهترين محيط 

برای اندام زايی در رقم مذكور محيط MS 1/2 همراه با 1 ميلی 
گرم در ليتر BA و 0/08 ميلی گرم در ليتر D-2,4 بود و محيط 
MS بدون تنظيم كننده ی رشد به عنوان بهترين محيط باززايی 

ازدیاد گل... 1390، مطالعه  پاییز  بیوتكنولوژی سلولی - مولكولی دوره اول،شماره چهارم،  تازه های 
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برداشت معرفی گرديد. در  را در  تعداد شاخساره  بيشترين  كه 
مورد جنين زايی سوماتيکی بيشترين درصد جنين زايی در محيط 

MS 1/2 حاوی 0/33 ميلی گرم در ليتر Kin و 3 ميلی گرم در 

ليتر D-2,4 مشاهده شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تنظيم 
صورتی  رقم  زايی  ريشه  و  زايی  كالوس  بر  رشد  های  كننده 

آنتوريوم آندرانوم مي باشد.
مواد و روش ها

 A. andreanum در اين آزمايش از قطعات برگ های جوان گياه
ريز  عنوان  به  هيدروپونيک  شرايط  در  يافته  رشد  صورتی  رقم 
از اضافه  نمونه استفاده گرديد. جهت ضد عفونی برگ ها پس 
كردن چند قطره مايع ظرفشويی به مدت 30 دقيقه در زير جريان 
آب قرار گرفتند. نمونه های شسته شده در هيپوكلريت سديم 1 
درصد درون ظروف درب آبی به مدت 20 دقيقه غوطه ور شدند. 
سپس زير دستگاه المينار ايرفلو هيپوكلريت سديم از درون ظرف 
تخليه و نمونه ها سه بار با زمان بندی 5، 10 و 15 دقيقه با آب 
مقطر استريل شستشو گرديد، محيط كشت پايه آزمايش كالوس 
زايی، محيط MS بود كه همراه با هورمون های IAA در 3 سطح 
BA در4 سطح  و هورمون  ليتر(  بر  ميلی گرم  ،0/2و0/4   0/1(
)0/25 ،0/5 ،1و 1/5 ميلی گرم بر ليتر( مورد بررسی قرار گرفت. پس از 
تقسيم برگ ها به قطعات cm 1×1، در هر پتری ديش 4 قطعه 
كشت شد. ريز نمونه های كشت شده بالفاصله به اطاقک رشد 
منتقل شدند. شرايط محيطی برای نگهداری ريز نمونه ها دمای 

1±25 درجه سانتی گراد و رطوبت50 درصد در شرايط تاريکی 
كامل بود. در اين آزمايش درصد كالوس زايی و تاثير وجود يا 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  زايی  كالوس  در  رگبرگ  وجود  عدم 
استفاده  مورد  تصادفی  كاماًل  طرح  قالب  در  فاكتوريل  آزمايش 
قرار گرفت. ريز نمونه ها پس از 12 هفته توليد كالوس نمودند 
نمونه  ريز  از  ايرفلو  المينار  دستگاه  زير  در  ها  كالوس  اين  و 
و  MS تيمارهای  شامل  پايه  های  محيط  روی  بر  و  جدا  برگ 

قرار  مربايی  شيشه  در  رشد  ی  كننده  تنظيم  بدون   1/2  MS

گرفتند. كالوس های كشت شده جهت باززايی در اطاق رشد با 
دمای 1±25 درجه سانتی گراد و در شرايط نوری 16 ساعت 
روشنايی و 8 ساعت تاريکی قرار گرفتند. در اين آزمايش صفت 
و   40 زمانی  دوره  دو  در  شده  باززايی  های  شاخساره  تعداد 
گرفت.  قرار  ارزيابی  مورد  تيمار  هر  در  كشت  از  پس  روز   70
كافی  رشد  از  پس  شاخساره  باززايی  از  حاصل  های  شاخساره 
)ارتفاع حدود 3 سانتی متر( به محيط ريشه زايی با تيمارهای  
ذكر شده در )جدول 1( منتقل شدند. محيط پايه برای همه ی 
تيمارهای ريشه زايی محيط MS 1/2 بود. شاخساره ها در مدت 
ريشه،  تعداد  صفات  آزمايش  اين  در  شدند.  دار  ريشه  روز   30
دقيق  طور  به  گياهچه  وضعيت  و  گياهچه  ارتفاع  ريشه،  طول 
مورد ارزيابی قرار گرفت. در نهايت گياهچه های ريشه دار شده 

به بستر پراليت منتقل گرديد.

جدول 1- تيمارهای ريشه زايی آنتوريوم آندرانوم رقم صورتی

زغال فعال )kin )1/mg( NAA)1/mg(IAA )1/mg()g/lتیمار

-                 -                    -                  -      T1 )شاهد(

T2---1

T3--0/2-
T40/10/1--

T50/20/1--

T60/30/1--

... اول ،شماره چهارم، غالمرضا بخشی خانیكی و همكاران  بیوتكنولوژی سلولی -مولكولی دوره  تازه های 

81

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

یافته ها 
نتايج آزمايش نشان داد كه تيمار هورموني 0/2 ميلي گرم در 
جواب  بهترين   BA ليتر  در  گرم  ميلي   1 با  همراه   IAA ليتر 
بر ريزنمونه  يا عدم وجود رگبرگ در  و وجود  را داشتند  دهي 

 در صد كالوس زايی در اين رقم بی تاثير است. در مرحله باززايی 
از  شاخساره محيط كشت پايه MS 1/2 بهترين گياهچه ها را 
باشد. محيط  لحاظ تعداد، طول و قوی بودن گياهچه دارا می 
زغال  با  همراه  رشد  كننده  تنظيم  بدون   1/2  MS پايه 
تنظيم  گردد.  می  معرفی  زايی  ريشه  محيط  بهترين  فعال 
بر  واريانس  تجزيه  جدول  طبق   BA و   IAA رشد  ی  كننده 
صفت  مورد  در  و  دار  معنی  زايی  كالوس  درصد  صفت  روی 

موقعيت ريز نمونه معنی دار نگرديد )جدول2(. 

كالوس  بر روی صفت درصد   BA و   IAA متقابل  اثر  همچنين 
زايی معنی دار شد و بر روی موقعيت ريزنمونه معنی دار نگرديد.

نتايج بدست آمده از كالوس زايی ريزنمونه ها، حاكی از معنی 
)جدول2(.  است   0/001 سطح  در   IAA غلظت  اثر  بودن  دار 
همچنين مقايسات ميانگين داده ها توسط آزمون دانکن انجام 
دانکن  ميانگين  مقايسه  از جدول  آمده  بدست  نتايج  بنابر  شد. 
غلظت آزمايش  اين  در   IAA شده  استفاده  غلظت  سه  بين  از 

را  درصد(   55/50( زايی  كالوس  درصد  بيشترين   0/1  mg/l

نشان داده است. همان طور كه در نمودار 1 مشاهده می شود 
زايی  به 0/4 ميلی گرم كالوس  از 0/1   IAA افزايش غلظت  با 

كاهش می يابد. 

جدول2- مطالعه ريزازديادي گل آنتوريوم آندرانوم از طريق كشت بافت

ميانگين مربعاتدرجه آزادیمنابع تغييرات
وجود رگبرگ در ريزنمونه درصد كالوس زايی

IAA   27825/073***0/375ns

BA33088/278  ***0/139 ns

IAA×BA63258/142***0/014 ns

ns 84378/4290/271اشتباه

***معنی دار در سطحns ، 0/001 غير معنی دار

بحث
آنتوريوم مطالعه كردند.  باززايی گياه  Vargas و همکاران روی 

محيط  در  اسپاديکس  بذرهای  كشت  با  تحقيقات  شروع 
زنی  جوانه  از  پس  بود.  همراه   2 /2  µM BA با   MS كشت 
ريزقلمه ی گياهچه ها روی محيط MS همراه با µM BA 4/4 و 
از  متوسط  طور  به  نهايت  در  و  گرفتند  قرار   0/05  µM NAA

 .)Vargas et al., 2004( هر ريزنمونه 6/3 شاخساره بوجود آمد
گياهچه ها در اين محيط در پايه ساقه كالوس قرار گرفتند كه 
µM BA 9/8 و  از كالوس های منتقل شده به محيط حاوی 
µM NAA 2/7 پس از 6 هفته به ازای هر سانتی متر مربع 43/8 

عدد گياهچه بوجود آمد. Nhut و همکاران طی پژوهشی روی 

تاثير ژنوتيپ برالقاء كالوس از ريزنمونه برگ و همچنين باززايی 
و ريشه زايی 10 رقم آنتوريوم مطالعه كردند و نشان دادند كه 
اثر ژنوتيپ در كالوس زايی موثر است اما در باززايی و ريشه زايی 
نقش چندانی ندارد. محيط كشت پايه MS همراه با 1 ميلی گرم 
در ليتر BA و 0/08 ميلی گرم در ليتر D-2,4 محيط مناسبی 
 .)Nhut et al., 2006( كردند  معرفی  زايی  كالوس  القاء  جهت 
باززايی شاخساره دراين آزمايش، محيط  بهترين محيط كشت 
كشت 1/2MS بود كه نيترات آمونيوم آن 0/206 گرم در ليتر 
 1/4MS بود و محيط كشت BA همراه با 1 ميلی گرم در ليتر
با 1 گرم در ليتر زغال فعال بدون تنظيم كننده ی رشد را به 

عنوان بهترين محيط كشت ريشه زايی معرفی كردند.

ازدیاد گل... 1390، مطالعه  پاییز  بیوتكنولوژی سلولی - مولكولی دوره اول،شماره چهارم،  تازه های 
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غلظت  اثر  كه  داد  نشان  )جدول2(  واريانس  تجزيه  جدول 
است.  دار  معنی   0/01 سطح  در  زايی  كالوس  درصد  بر   BA

مقايسه ميانگين با روش دانکن )نمودار2( كه به مقايسه اثرات 
پردازد،  IAA می  اثر  گرفتن  نظر  در  بدون   BA اصلی هورمون 
آزمايش  اين  در  استفاده  غلظت  چهار  بين  كه  است  آن  بيانگر 
به  دارد  وجود  داری  معنی  اختالف  زايی  كالوس  درصد  نظر  از 
درصد  باالترين   ،BA ليتر  در  گرم  ميلی   1 غلظت  كه  طوری 
است  داده  اختصاص  خود  به  را  درصد(   33/57( زايی  كالوس 
كمترين  درصد  با 33/41   0/25 BA )mg/l( غلظت  كمترين  و 
 BA ميزان كالوس زايی را ايجاد نمود. افزايش و كاهش غلظت
از 1 ميلی گرم در ليتر باعث كاهش درصد كالوس زايی  شد كه 
با نتايج بدست آمده توسط ساير محققان مطابقت دارد. جدول 
تجزيه واريانس )جدول2( وجود اثر متقابل معنی داری را بين 

زايی  كالوس  درصد  روی  بر   IAA و   BA مختلف  های  غلظت 
از جدول  نتايج به دست آمده  در سطح 0/01 نشان می دهد. 
محتوی  تيمار  كه  است  آن  بيانگر  نيز  دانکن  ميانگين  مقايسه 
زايی  كالوس  درصد  بيشترين   1  mg/l BA و   0/2  mg/l IAA

)81/25 درصد( را نشان می دهد و در اين آزمايش بهترين تيمار 
جهت القاء كالوس زايی به شمار می آيد. همچنين تيمارحاوی  
mg/l IAA 0/1 و mg/l BA 1  نيز با 68/75 درصد كالوس زايی 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است )نمودار3(.  

 

IAAو  BA های  هورمون  اثر  )جدول2(  واريانس  تجزيه  جدول 
معنی نمونه  ريز  در  رگبرگ  موقعيت  بر  ها  آن  متقابل  اثر   و 
وجود عدم  يا  وجود  كه  است  آن  بيانگر  اين  است.  نبوده   دار 
تاثير آنتوريوم بی  زايی  بر ميزان كالوس  نمونه   رگبرگ در ريز 
اثر آزمايش  اين  با ساير پژوهش ها مغايرت دارد. در   است كه 
تعداد صفت  روی  بر   1/2  MS و   MS پايه  های   محيط 
 شاخساره های باززايی شده در دو دوره زمانی 40 و70 روز پس از
 كشت در محيط باززايی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بنابر
MS نتايج به دست آمده از جدول مقايسه ميانگين دانکن تيمار 
پس از طی 40 روز پس از كشت نسبت به تيمار MS 1/2 تعداد
اختالف اين  )نمودار4(.  كرد  توليد  را  كمتری  ی  شاخساره    
تعداد به طوری كه  از70 روز آشکارتر شد.  تيمار پس   بين دو 
از بيش  به   1/2  MS تيمار  در  شده  باززايی  های   شاخساره 

نمودار1- اثر سطوح مختلف IAA بر درصد كالوس زايی ريزنمونه برگ 
آنتوريوم آندرانوم رقم صورتی.

برگ  ريزنمونه  زايی  كالوس  درصد  بر   BA مختلف  سطوح  اثر  نمودار2- 
آنتوريوم آندرانوم رقم صورتی.

نمودار3- اثر متقابل BA و IAA بر درصد كالوس زايی در ريزنمونه برگ 
آنتوريوم آندرانوم رقم صورتی.

و همكاران... اول ،شماره چهارم، غالمرضا بخشی خانیكی  بیوتكنولوژی سلولی -مولكولی دوره  تازه های 
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رسد می   MS كامل  كشت  محيط  تيمار  به  نسبت  برابر   دو 
مطلوبی محيط كشت   1/2  MS تيمار  نتيجه  در   .)4  )نمودار 
و زاده  بيرامی  نتايج  با  كه  شود.  می  معرفی  باززايی   جهت 

است  ذكر  شايان  دارد.  مطابقت   )2008 )سال  همکاران 
شاخساره  باززايی  جهت   1/2  MS پايه  كشت  محيط  كه 
است. گرفته  قرار  استفاده  مورد  پژوهشگران  ساير  توسط 

مورد  گياهچه  وضعيت  و  گياهچه  ارتفاع  ريشه،  ريشه، طول   
جدول  نتايج  گرفت.  قرار  آماری  نظر  از  تحليل  و  تجزيه 
ريشه  تيمار  شش  بين  كه  دهد  می  نشان  واريانس  تجزيه 
گياهچه  ارتفاع  ريشه،  ريشه، طول  تعداد  نظر صفات  از  زايی 
و وضعيت گياهچه اختالف معنی داری وجود دارد )جدول3(.

نمودار 4- قايسه اثر تيمار بر تعداد شاخساره باززايی شده پس از 40 و 70 روز در آنتوريوم رقم صورتی.

جدول3- جدول تجزيه واريانس اثر تيمارهای آزمايش ريشه زايی در آنتوريوم رقم صورتی

ميانگين مربعاتدرجه آزادیمنابع تغييرات

وضعيت گياهچهارتفاع گياهچهطول ريشهتعداد ريشه

***11/34**201/69***872/223***578/171تيمار

841/40819/02153/650/408اشتباه

** معنی دار در سطح 0/01 ، *** معنی دار در سطح 0/001
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نمودار 5 نشان می دهد كه تيمارهایMS ( 1 1/2 بدون تنظيم 
و 3  فعال(  g/l 1زغال  با  )MS 1/2 همراه  كننده ی رشد(، 2 
)MS 1/2 همراه mg/l IAA 0/2( به ترتيب با 5/067 ،4/667 
تيمارها  ساير  بين  در  را  ريشه  تعداد  بيشترين  عدد  و4/733 
از تركيب  اند و می توان نتيجه گرفت كه استفاده  نشان داده 
همراه  به  مطلوبی  دهی  جواب   Kin و   NAA هورمون  دو 
داشت. مغايرت  همکاران  و   Martin نتايج  با  كه  است  نداشته 

اثر تیمار های ریشه زایی بر صفت طول ریشه 
تنظيم  بدون   1/2 MS(  1 تيمار   ،6 شماره  نمودار  به  توجه  با 
را   )19/40  mm( ريشه  طول  بيشترين  رشد(  ی  كننده 
 2 تيمار  كه  است  حالی  در  اين  است.  داده  اختصاص  خود  به 
از  بعد  از نظر طول  نيز  g/l 1زغال فعال(  با  )MS  1/2 همراه 
تيمار 1 باالترين طول ريشه )17/00mm( را داراست. در مجموع 
می توان نتيجه گرفت كه در بررسی اين صفت محيط كشت   

 

مطلوبی  بسيار  محيط  رشد  ی  كننده  تنظيم  بدون   1/2  MS

شود. می  محسوب   in vitro شرايط  در  زايی  ريشه  جهت 
 1/2 MS( 2مشاهده می شود كه تيمار )با توجه به )نمودار 7
 )38/66 mm( باالترين ارتفاع گياهچه )1زغال فعال g/l همراه با
 1/2 MS( 1 را به خود اختصاص داده است. همچنين تيمارهای
 )0/2 mg/l IAA 1/2 همراه با MS ( 3 و )بدون تنظيم كننده ی رشد
و   31/66  mm با  ترتيب  به  را  ارتفاع  باالترين  تيمار2  از  بعد 

mm 32/33 در بين ساير تيمارها دارا بودند.

همان طور كه در نمودار شماره 8 مشاهده می شود می توان 
تيمار      آنتوريوم در  اشاره كرد كه گياهچه های  اين موضوع  به 
بهترين وضعيت )رشد كافی و قوی بودن گياهچه(  1 و 2 در 
می باشند. اگر چه در تيمار 3 نيز وضعيت مطلوبی ديده می شود.

نمودار5- اثر تيمارهای ريشه زايی از نظرصفت تعداد ريشه در آنتوريوم 
رقم صورتی. 

نمودار6 - مقايسه اثر تيمارهای ريشه زايی برصفت طول ريشه در 
آنتوريوم رقم صورتی.

نمودار 7- مقايسه اثر تيمارهای ريشه زايی بر صفت ارتفاع گياهچه 
در آنتوريوم رقم صورتی.

نمودار 8- مقايسه اثر تيمارهای ريشه زايی برصفت وضعيت گياهچه در 
آنتوريوم رقم صورتی.
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نشان زايی  كالوس  آزمايش  از  حاصل  نتايج  كلي  طور  به 
 1  mg/l BA و   0/2  mg/l IAA حاوی  تيمار  كه  دهد  می 
عدم  يا  وجود  و  شود  می  معرفی  هورمونی  تيمار  بهترين 
نداشته  تاثيری  زايی  كالوس  ميزان  بر  رگبرگ  وجود 
برای  پايه  كشت  محيط  بهترين  باززايی،  آزمايش  در  است. 
محيط  زايی  كالوس  آزمايش  از  حاصل  های  كالوس  باززايی 

ريشه  آزمايش  نتايج  همچنين  گرديد.  تعيين   1/2  MS پايه 
كننده  تنظيم  بدون  هورمونی  تيمار  كه  دهد  می  نشان  زايی 
زايی  ريشه  تيمارهای  بهترين  فعال  زغال  با  همراه  و  رشد 
بهترين  و  ريشه  تعداد  بيشترين  كه  طوری  به  باشند  می 
وضعيت رشد گياهچه و طول ريشه را نشان داده اند )شکل 1(.

ازدیاد گل... 1390، مطالعه  پاییز  بیوتكنولوژی سلولی - مولكولی دوره اول،شماره چهارم،  تازه های 
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شکل A -1- القاء كالوس از ريزنمونه برگ در تيمار حاوی 1mg/l BA و 2mg/l IAA. شاخساره های باززايی شده در محيط باززايی شاخساره در 
آنتوريوم رقم صورتی C. مقايسه شش تيمار ريشه زايی در آنتوريوم رقم صورتی D- مرحله سازگاری گياهچه های آنتوريوم رقم صورتی با محيط برون 

شيشه ای.
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 Study of Micropropagation of Anthurium Andreanum
Using Tissue Culture
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Abstract

Aim and Background. Ant hurium andreanum is a perennial herbaceous plant, and an economically 

important genus of Araceae. Tissue culture of Anthurium andreanum offers an alternative tool for rapid 

multiplication in a short period. 

Materials and Methods. Leaf plate explants of pink cultivar were used. The leaves were cut into 1×1 

cm sections. Segments of leaf were sterilized with 1% NaClO for 20 minutes. Explants were cultured on MS 

medium fortified with IAA )0.1- 0.4 mg/l( and BA )0.25 -1.5 mg/l(, 30 g/l sucrose and 8 g/l Agar for callus 

induction in dark conditions. The experiment was conducted as a completely randomized design )CRD( with 

factorial arrangement and 8 replications. Callus was cultured on MS and ½ MS without hormones base media 

for shoot induction in light condition. The shoots transferred to rooting media after regeneration.

Results. Best result for callus induction was obtained from MS medium containing supplement of 0.2 mg/l 

IAA and 1 mg/l BA. Also the ½ MS media showed the best result for a number of shoots. The Best result for 

rooting in vitro was in ½ MS medium with 1g/l activated charcoal without hormones.

Conclusion. All shoots formed roots after 30 days and Plantlets were transferred into pot with perlite bed 

and grown in the greenhouse. 

Key words. Anthurium, Growth regulator, Callus induction, regeneration, rooting 
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