 برNAA تهاي مختلف هورمون
 اثر محيط کشت و غلظ
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Abstract
Lavender (Lavandula officinalis) is an evergreen,
perennial and woody plant belongs to Lamiaceae family.
It also has been considered as a medicinal and
ornamental plant. In order to determine the effects of
culture Medium and NAA hormone concentrations on
rooting, an experiment was performed in the greenhouse
and laboratory at Isiamic Azad University of Jiroft. In
this study, the effect of NAA values at concentrations of
0, 1000, 2000, 3000 and 4000 ppm and different culture
medium including perlite, sand, mixtures of peat-perlite
and sand-perlite in a factorial experiment with a
completely randomized design with four replications was
investigated.Number of roots per cutting, fresh and dry
weight of root, root length, bud length, number of buds,
number of rooted cuttings and number of callus cuttings
were recorded and analyzed by variance. Comparison of
mean treatments was performed by Duncan's multiple
range test. SPSS & SAS softwares were used for
statistical analysis of this test. The results showed that
the culture medium and the concentration of hormones
and their interactions had a significant effect on the
studied traits. The highest root length, fresh weight and
root dry weight, number of rooted cuttings, number of
buds and length of buds were obtained, using a
concentration of 4000 ppm of NAA hormone and perlite
culture medium and the highest number of roots in the
cuttings belonged to the treatment effect, 4000 ppm of
NAA hormone and peat-perlite culture medium.
Keywords: Culture medium, Lavender, NAA hormone,
Rooting.

چکيده

 هميشه، گياهي است دولپهایLavandula officinalis اسطوخودوس با نام علمي
( كه به عنوان گياهيLabiatae(Lamiaceae  چندساله و خشبي از خانواده،سبز
يها به عنوان گياه
  اين گياه در اطراف چمنکار.دارو يي و زينتي شناخته شده است
 پوششي بر سطح زمين ايجاد، ارقام خوابيده بر روي زمين.يشود
 حاشیهای استفاده م
 شني و صخرهاي قابل استفاده،کرده و به عنوان پوشش گياهي مناسب درمناطق خشک
 تکثير رويشي اسطوخودوس از طريق ريشهدار کردن ساقههاي سبز و جوان.یباشند
م
 جهت مطالعه اثر.يگيرد
 يا ساقههاي خشبي و انتقال آنها به زمين اصلي صورت م
) و محيط کشت بر میزانNAA( کاربرد سطوح مختلف هورمون نفتالين استيک اسيد
 آزمايشي در گلخانه آموزشي دانشگاه آزاد،اسطوخودوس

گياه دارو يي

ريشهزا يي

 در غلظتهایNAA  در اين پژوهش اثر مقادیر.اسالمي واحد جيرفت اجرا گرديد

، و محيط کشتهای مختلف شامل پراليتppm 0 400  و3000 ، 2000 ، 000 1،صفر
آزمايش فاکتوريل با طرح

پراليت در قالب كي-پراليت و ماسه- مخلوط پيت،ماسه

کهاي کامل تصادفي و با چهار تکرار روی ریشهزایی قلمههای اسطوخودوس
 پايه بلو
 طول، وزن تر و خشك ريشه، صفات تعداد ريشه در قلمه.مورد بررسی قرارگرفت
 تعداد قلمه ريشهزده و تعداد قلمه کالوس زا يادداشت، تعداد جوانه، طول جوانه،ريشه
 مقايسه ميانگين تیمارها توسط آزمون چند دامنهاي.و مورد تجزيه واريانس قرارگرفت

 جهت تجزيههاي آماريSPSS  وSAS  از نرمافزارهای آماري.دانکن انجام پذیرفت
 نتايج حاصل نشان داد که محيط کشت و غلظت هورمون.اين آزمايش استفاده گرديد
 بيشترين.و اثرات متقابل آنها تأثیر بسيار معنيداري بر صفات مورد مطالعه داشتند
 تعداد جوانه و طول، تعداد قلمه ریشهزده، وزن تر و وزن خشک ريشه،طول ريشه
 و محيط کشت پراليت بدستNAA  هورمون0 400 ppm  با کاربرد غلظت،جوانه
0 400 ppm  غلظت،آمد و بيشترين تعداد ريشه در قلمه متعلق به اثر تيمارهاي

. و محيط کشت پيت– پراليت بودNAA هورمون

. نفتالين استيک اسيد، محيط کشت،  ريشهزا يي، اسطوخودوس:کلمات کليدي

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

1-11  صص،4  شماره، 13  دوره، 97 31 سال

1-11  صص،4  شماره، 13  دوره، 97 31 سال
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مقدمه و کلیات

ازدياد درون شیشهای ژربرا رقم جيمي را مورد

الواند يا اسطوخودوس با نام علمي

Lavandula

گياهي است دولپهاي ،هميشه سبز،

officinalis

چندساله و خشبي از خانواده
كه به عنوان گياهي دارو يي

(Labiatae(Lamiaceae

و زينتي شناخته شده

يها به عنوان گياه
است .اين گياه در اطراف چمن کار 
یشود .ارقام خوابيده روي زمين،
حاشيهاي استفاده م 
پوششي بر سطح زمين ايجاد کرده و به عنوان پوشش
گياهي مناسب در مناطق خشک ،شني و صخرهای
یباشند .کاشت و تکثير اسطوخودوس
قابل استفاده م 
يگيرد .تکثير
توسط بذر يا از طريق رويشي صورت م 
رويشي الواند يا اسطوخودوس فرانسوي از طريق
ريشه دار کردن ساقههای سبز و جوان يا ساقههای
یگیرد.
خشبي و انتقال آنها به زمين اصلي صورت م 
يتوان
ريشهزا يي بسياري ازگياهان از جمله الواند را م 
با تنظيمكنندههاي رشد افزايش داد .اين مواد
ريشهزا يي

يبخشند و درصد قلمههاي
را سرعت م 

يكنند ().TienVinh et al., 2017
ريشهدارشده را زياد م 
تنظیم کنندههای رشد تعداد و يك فيت ريشه را در هر
يبرند و سرانجام ريشهدهي را كي نواخت
قلمه باال م 
يسازند .از مهمترين مواد تر يك بي ريشهزا ميتوان به
م
نفتالين است كي

اسيد ( )NAAاشاره نمود .بسترمناسب

كاشت جهت رسيدن هوا و تبادالت مناسب ،جهت
رشد و زنده ماندن ريشهها ضروري است .بستر
كاشت بايد بتواند به اندازه كافي آب را در خود نگه
دارد و در عين حال زهكشي مناسبي نيز داشته باشد.
سادهترين نوع محيط كشت قلمهها ماسه است كه در
يگردد .ورمي كواليت،
سطح وسيعي از آن استفاده م 
پيت ماس ،پراليت و مواد ديگر نيز جهت ريشهزا يي
يگردد
استفاده م 

(and kester, 1975

.)Hartmann

عسکري و فتوحي در سال  86 31اثر  kinو  IBAروي

آزمايش قرار دادند و نتايج نشان داد که بلندترین
طول ريشه حاصل از تيمار  3ميلي گرم در ليتر

IBA

یباشد .در آزمايشي اثر هورمون اکسين بر ريشهزا يي
م
قلمههای پپينو را مورد بررسي قرارگرفت و نتيجه
لها براي ريشه زا يي
گرفتند که بهترين ترکيب عام 
مربوط به تيمار قلمههاي میاني شاخهها در پراليت و
استفاده از هورمون اکسين با غلظت

ppm

 0 50به مدت

یباشد (نعمتي .) 86 31 ،در تحقيقي که توسط
 5ثانيه م 
زرگريان و خوشخوي در ( ) 86 31جهت بررسي اثر
هورمونهای  IBAو

NAA

روي ريشه زا يي قلمههای

آبشار طال يي صورت گرفت ،براي قلمههای گزينش
شده كه داراي قطر ،اندازه و تعداد گره يکسان بودند،
تهاي صفر،
هر دو نوع هورمون مذكور درغلظ 
 0 400 ، 3000 ، 2000 ، 000 1و  0 500ميلي گرم در ليتر
مورد استفاده قرار گرفت ،قلمهها به مدت  5ثانيه در
محلول هورموني قرار گرفتند و بي درنگ به محيط
ريشه زا يي

انتقال يافتند ،نتايج نشان داد که تيمار

 2000ميلي گرم در ليتر

IBA

در مقايسه با ساير

تيمارها بيشترين طول ريشه و بيشترين وزن تر و
یکند (زرگریان و خوشخوی،
خشک ريشه را ايجاد م 
 .) 86 31یک تحقیق با هدف بررسی تکثیر رویشی
گونهای از گل رز با نام

علمیRosa sympathie

در

ًال تصادفی با  3تکرار ،در گلخانه مجهز
قالب طرح کام ًال
به سیستم میست اجرا گردید .جهت بررسی قدرت
ریشهزایی از هورمون

IBA

در چهار غلظت

صفر 2000 ، 000 1،و 0 400

ppm

و چهار بستر کشت

متفاوت ماسه ،پرلیت ،ترکیب پیت ماس و پرلیت
همچنین ترکیب پیت ماس و ماسه به نسبت مساوی
استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده ،اختالفات
تمامی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی ریشه در

تهاي مختلف هورمون3 ...
اثر محيط کشت و غلظ 

یتوان نتیجه گرفت
یدار بوده و م 
سطح  5درصد معن 

درختچه آزاليا را بررسي کردند و دريافتند که بيشترين

استفاده از بستر کشت پرلیت ،درصد ریشهزایی ،وزن

طول ريشه و بيشترين تعداد ريشه در قلمههایی که

خشک و تر بیشتری نسبت به کاربرد دیگر بسترها

ت وسط

با غلظت  0051ppmتيمار شده بود

داشته و طول ریشه در بستر کشت ترکیبی ماسه و

یباشد و کمترين تعداد ريشه در  IBAبا غلظت
م

IBA

ppm

پیت ماس و تعداد ریشه در بستر ماسه بیشترین مقدار

 3000مشاهده گرديد .سیدي و همکاران ( ) 88 31در

یدهد .همچنین صفاتی مانند کلروفیل  bو
را نشان م 

آزمايشي اثر محيط کشت ،طول قلمه و غلظت ايندول

کلروفیل کل در بستر ترکیبی پیت ماس و پرلیت به

بوتيريک اسيد را برريشه زا يي

اکليل کوهي مورد

مقدار حداکثر و میزان قند در بستر ترکیبی پیت ماس

بررسي قرار داده و دريافتند که بيشترين طول ريشه

و ماسه بیشترین مقدار را داراست .مقدار فنل نیز در

مربوط به استفاده از قلمههای  15سانتي متري (از بين

بستر ماسه از دیگر بسترهای کشت بیشتر است .اثر

قلمههاي  15 ،01و  20سانتي متري) و غلظت

هورمون در ریشه زایی به صورتی بود که قلمههای

هورمون  0051ميلي گرم در ليتر

(نسبت به

شاهد عملکرد بهتری در صفات مورفولوژیکی ریشه

تهاي صفر 0 50 ،و  000 1ميلي گرم در ليتر) و
غلظ 

نشان دادند و در مورد صفات بیوشیمیایی نیز ،تیمار

تهای
محيط کشت پراليت (نسبت به محيط کش 

شاهد بیشترین مقدار فنل را داراست .تیمار هورمونی

یباشد .همچنين در
ماسه و مخلوط ماسه پراليت) م 

و قند را

محيط کشت پراليت بيشترين وزن تر ريشه و

نشان داد (دادبین و همکاران ) 94 31 ،ميرسليماني و

بيشترين تعداد ريشه در مقايسه با ساير محيط

همکاران در سال  ، 86 31در آزمايشي اثر نوع قلمه بر

تها به دست آمد .در آزمايشي تأثیر غلظتهای
کش 

قلمههای شش پايه مرکبات را بررسي

و ترکيب آنها بر

یام بیشترین مقدار کلروفیل
یپ 
 2000پ 

ريشه زا يي

b

مختلف هورمونهای

NAA

و

IBA

IBA

کردند ،در اين آزمايش قلمههای  6نوع از مرکبات با

ريشه زا يي قلمههای گواوا بررسي شد و مشخص شد

 IBAتيمار شد .نتايج حاکي از تأثير مثبت هورمون بر

تهاي
كه از بين غلظ 

صفر 00 75 ،0 500 ،و

ريشه زا يي بود .در بررسي ديگري توسط حسامي و

 0000 1از هرکدام از هورمونهاي ذکر شده و ترکيب

صالحي ( ) 86 31اعالم شد که

IBA

براي ريشه زا يي

ppm

آنها بيشترين درصد ريشهزا يي

( 96 / 67

درصد)،

در شرايط درون

ميانگين تعداد ريشه ،ميانگين طول ريشه و درصد

شیشهای ،با غلظت  0/5ميلي گرم در ليتر بهترين

بقاي ريشه توسط تيمار

00 75

یباشد .در پژوهشي که توسط ميغاني
هورمون م 

بدست آمد

پايه رويشي هلو بادام

GF677

( ) 86 31روي اثر تنظيم کنندههای رشد
 )NAAبر ريشه زا يي

))et al., 2007

مناسبترین غلظت هورمون

 .lalبه منظور تعیین

IBA

بهترین نوع قلمه و

درون شیشهای هوهوبا انجام

مقایسه دو محیط ریشهزایی قلمهها شامل (ماسه و

و

پومیس) بر ریشهزایی قلمههای خشبی تهیه شده از

شد .نتايج نشان داد که استفاده از ترکيب
NAA

(IBA

و

IBA

با غلظت

ppm

IBA

بهتر از کاربرد هر کدام از آنها به تنها يي

يلو در () 86 31
يمرندي و حاجي تق 
يباشد .جليل 
م
تأثير هورمونهای ريشهزا يي

در قلمههای خشبي

شهاي یکساله ارقام محلی فندق الموت قزوین،
پاجو 
هورمون  IBAبا غلظتهاي صفر3000 ،00 45 ، 6000 ،
ppm

مورد استفاده قرارگرفت .پارامترهاي تعداد قلمه
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ریشهدار شده ،میانگین تعداد ریشه در هرقلمه،
مجموع طول ریشهها ،میانگین طول یک ریشه،
میانگین وزن خشک ریشهها و میانگین طول شاخه
جدید مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج بدست آمده
نشان داده است که اثرات محیط ریشه زایی و
هورمون به مقدار قابل توجهی در ریشه دار شدن
قلمههای انتهایی مؤثر بوده و بهترین نتیجه از محیط
کشت پومیس و غلظت  00 45از

هورمونIBA

گرفته

شده است .همچنین اثر متقابل محیط ریشهزایی و
یدار بوده است
هورمون بر ریشهزایی قلمهها معن 
(عبدوسی و نجاتی .) 94 31 ،به منظور بررسی
وضعیت ریشه زایی رقم میشن زیتون مطالعهای در
کهای کامل
قالب آزمایش فاکتوریل با پایه بلو 
تصادفی با  12تیمار و  3تکرار انجام گردید .در این
مطالعه اثر غلظتهای مختلف هورمون ایندول
بوتریک اسید (  ، 000 1 ، 2000 ، 3000صفر میلی گرم
در لیتر) در بهبود ریشهزایی قلمههای خشبی ،نرم و
نیمه خشبی مورد بررسی قرارگرفت .نتایج این مطالعه
نشان داد که  IBAتأثیر زیادی در بهبود ریشهزایی رقم
مورد استفاده دارد .بیشترین درصد ریشهزایی در تیمار
با هورمون  IBAبا غلظت  3000میلی گرم در لیتر در
قلمههای خشبی مشاهده گردید (میجانی و همکاران،
 .) 93 31از آنجا که تا کنون تأثیر هورمون

NAA

و

بسترهای مختلف و اثرات متقابل آنها بر خصوصیات
تکثیری گیاه اسظوخودوس بررسی نشده است در
تحقیق حاضر اثرات مذکور مورد بررسی قرارگرفته تا
نسبت به تعیین بّ هترین غلظت هورمون و بهترین بستر
مناسب و همچنین بهترین غلظت درمناسب ترین
بستر اقدام شود.

فرآیند پژوهش
اين تحقيق به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب
کهای کامل تصادفي اجرا گرديد و در آن اثر
طرح بلو 
تهاي مختلف هورمون
غلظ 
، 3000

 0 400و

ppm(NAA

تهای
 ، 000 1 ، 2000صفر) و بستر کش 

مختلف (ماسه ،پراليت ،ماسه پراليت و پيت پراليت)
با  4تکرار بر ريشهدهي قلمه گياه الواند مورد بررسي
تهاي مورد نياز هورمون در
قرارگرفت .غلظ 
آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت تهيه
گرديده و در گلخانه اين دانشگاه تحقيق مورد بررسي
صورت پذيرفت .ابتدا پودر هورمون

NAA

در سود

نرمال حل شد و سپس با آب مقطر خالص به حجم
 200ميلي ليتر رسانده شد .قلمهها در محلولهای
هورمون

NAA

با غلظتهای ياد شده به مدت 3-4

ثانيه قرار داده شدند به طوري که محلول حدود  2بند
انگشت از ته قلمه را

پوشانيد). (Copper, 1994

براي

ًال سالم و شاداب
تهيه قلمه ،بوتههاي مادري کام ًال
الواند از مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
جيرفت واقع در دلفارد انتخاب گرديدند .قلمههاي
يمتر و از نوع
مورد استفاده به طولهاي  15سانت 
گهاي يک سوم پا يي ن قلمهها حذف
گداربود كه بر 
بر 
يگرديد .قلمههاي آماده شده پس از تيمار هورموني
م
در محيط کشت آماده (ماسه ،پراليت ،ماسه پراليت و
پيت پراليت) کشت شدند .براي هر قلمه يک يا دو
جوانه نگهداري شد و بقيه جوانهها قطع شدند.
قلمهها قبل از کاشت توسط قارچکش مانکوزب
ضدعفونی گردیدند

(and kester, 1975

.)Hartmann

قلمهها توسط سيستم مهپاش مرتب ًاًا مرطوب شده و در
روزهاي اوليه پس از کاشت روزانه كي

بار توسط

ًال مرطوب گرديدند .در اين
آب پاش دستي کام ًال
آزمايش از هيچ محلول غذا يي

استفاده نشد.

تهاي مختلف هورمون5 ...
اثر محيط کشت و غلظ 

فاكتورهاي تعداد ريشه در هر قلمه ،وزن تر و خشك

نتايج حاصل ازتجزیه واریانس صفات مورد بررسی

ريشه ،طول ريشه ،طول جوانه ،تعداد جوانه ،تعداد

در پژوهش انجام شده در جدول شماره  1آمده است.

سزا يادداشت و
قلمه ريشه زده و تعداد قلمه کالو 

نتایچ مقايسه ميانگين اثرات ساده انواع بستر کاشت و

مورد تجزيه آماري قرارگرفت .دادههاي جمعآوري

تهای مختلف هورمون
اثرات غلظ 

در جداول

شده در طول اجراي اين طرح تجزيه و تحليل گرديد

 2و  3درج شده است .همچنین نتایج مربوط به

و اثر تيمارهاي اعمال شده موردتجزيه واريانس

مقایسه میانگین اثرات متقابل مربوط به صفات مورد

قرارگرفت .مقايسه ميانگين تیمارها توسط آزمون چند

بررسی در جدول  4آورده شده است .تجزیه واریانس

دامنهای دانکن انجام شد .از نرم افزارهای آماري

صفات مختلف نشان داد (جدول  )1که اثر انواع

جهت تجزیههای آماري اين آزمايش

تهای مختلف هورمونی و
بسترهای کاشت و غلظ 

SPSS

و

SAS

NAA

استفاده گرديد.

اثرات متقابل آنها برای همه صفات مورد بررسی

نتايج و بحث

یباشد .به عبارتی اختال تافص نیب تاف
یدار م 
معن 
یدار است.
مورد بررسی در همه حاالت معن 
جدول  -1ميانگين مربعات صفات بررسی شده مرتبط با ريشهزايي قلمههای الواند

طول

ریشه

(سانتی متر)

تعداد
ریشه زده

قلمه

Table 1- The mean square of studied traits related to rooting of lavender cuttings
تعداد قلمه تعداد ریشه
تعداد جوانه
خش ک
وزن تر ریشه وزن
طول جوانه (سانتی
در هر قلمه
کالوس زا
number of
ریشه (گرم)
(گرم) fresh
bud
متر)
buds number of number of
dry weight weight of
roots per
callus
)length(cm
)of root(gr
)root(gr
cutting
cuttings
**
**
**
**
**
15.81
20.24
22.83
3.61
0.012
**2.03

درجه

منابع تغییرات

آزادی

Source of
variations

3

محیط کشت

**74.63

**8.65

**1.13

**0.046

**1.39

** 18.86

**40.23

** 27.95

4

غلظت هورمون

**7.50

**2.75

** 0.81

**0.001

**1.58

**24.60

**16.33

**38.96

12

0.627

0.262

0.016

0.0001

0.087

1.50

0.38

1.07

60

7.58

23.42

14.71

11.91

19.23

19.47

18.37

root
)length(cm

**90.44

number of
rooted
cuttings
**4.91

12.64

df

غلظت هورمون
× محیط کشت
خطای آزمایش
CV%

 :**: Significance at 1% probability levelمعنيدار در سطح احتمال  1درصد **

تهاي مختلف بر طول ريشه ،تعداد
تأثیر محيط كش 

نداشتند .کمترين طول جوانه در قلمه ،از قلمههای

قلمه ريشه زده ،وزن تر ريشه ،وزن خشک ريشه،

کاشته شده در بستر کشت ماسه -پراليت حاصل شد

تعداد قلمه کالوسزا ،تعداد ريشه در قلمه ،تعداد

که  01/ 32سانتي متر بود .هر چند که با طول جوانه

جوانه در قلمه و طول جوانه در قلمههای ساقه گياه

در قلمه از قلمههای کاشته شده در بستر کشت پيت-

الواند در جدول  2نشان داده شده است.

يداري نداشتند و از لحاظ آماري
پراليت تفاوت معن 

بيشترين طول جوانه در قلمه از قلمههاي کاشته شده

در يک گروه قرار گرفته بودند .بيشترين تعداد جوانه

در بستر کشت ماسه حاصل شد که برابر با 12 /71

از قلمههای کاشته شده در بستر کشت پراليت حاصل

سانتي متر بود ،هر چند که با طول جوانه در قلمههای

شد ،هر چند که نتايج حاصله با قلمههای کاشته شده

دارو يي

يداري
کاشته شده در بستر کشت پراليت تفاوت معن 

در بستر کشت ماسه–پراليت و ماسه تفاوت آماري
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يداري نداشتند .کمترين تعداد جوانه از قلمههاي
معن 

يداري نداشتند .کمترين وزن تر ريشه از قلمههاي
معن 

کاشته شده در بستر پيت-پراليت حاصل شد .برطبق

کاشته شده در بستر کشت ماسه حاصل شد .بيشترين

نتايج جدول  ،2بيشترين تعداد ريشه در هر قلمه ،از

تعداد قلمه ريشه زده ،از قلمههای کاشته شده در

قلمههاي کاشته شده در بستر کشت پيت -پراليت

بستر کشت پراليت حاصل شد .کمترين تعداد قلمه

حاصل شد ،هر چند که نتايج حاصله با قلمههاي

ريشهزده الواند از قلمههاي کاشته شده در بستر

کاشته شده در بستر کشت ماسه–پراليت و ماسه

کشت پيت-پراليت حاصل شد .هر چند که نتايج

تفاوت آماري معني داري نداشتند .کمترين تعداد

حاصله با قلمههاي کاشته شده در بستر کشت ماسه-

ريشه در هر قلمه ،از قلمههای کاشته شده در بستر

يداري با هم نداشتند .در
پراليت تفاوت آماري معن 

کشت پراليت حاصل شد .بيشترين تعداد قلمه

بين محيط کشتهاي مورد آزمايش ،محيط کشت

سزای الواند از قلمههای کاشته شده در بستر
کالو 

پراليت با ميانگين طول ريشه  12 / 75سانتي متر در

کشت ماسه-پراليت حاصل شد ،هر چند که نتايج

تها
باالترين گروه آماري نسبت به ساير محيط کش 

حاصله با قلمههاي کاشته شده در بستر کشت پيت-

تهاي پيت-
قرارگرفته است .از آنجائيکه محيط کش 

پراليت تفاوت آماري معنيداري با هم نداشتند.

پراليت و ماسه-پراليت در يک گروه آماري

سزا ،از قلمههای کاشته شده
کمترين تعداد قلمه کالو 

يتوان نتيجه گرفت که در اين
قرارگرفتهاند ) )bپس م 

در بستر کشت پراليت حاصل شد .بيشترين وزن

دو محيط کشت ميانگين طول ريشه تقریب ًاًا يکسان

خشک ريشه از قلمههای کاشته شده در بستر کشت

يباشد و محيط کشت ماسه در گروه آماري ديگري
م

که در محيط کشت

) )cقرارگرفته است که کمترين ميانگين طول ريشه

پراليت ريشه دار شده بودند داراي وزن تر ريشه

يباشد .طبق نتايج جدول
مربوط به اين محيط کشت م 

بيشتري در مقايسه با محيط کشتهاي ماسه و مخلوط

يباشد.
 2بهترين محيط کشت ،محيط کشت پراليت م 

ماسه و پراليت بودند .بيشترين وزن تر ريشه از

اين نتيجه با نتايج برخی محققان ديگر نیز مطابقت

قلمههای کاشته شده در بستر کشت پراليت حاصل

دارد .محيط کشت پرالیت به دليل هوادهي بهتر ،بستر

شد .هر چند که نتايج حاصله با قلمههای کاشته شده

يآورد
بتري را براي رشد ريشه فراهم م 
مناس 

پراليت حاصل شد .قلمهها يي

در بستر کشت ماسه–پراليت تفاوت آماري

).)Grillass et al., 2001

جدول  -2مقايسه ميانگين تیمارهای مختلف محيط کشت بر صفات اندازه گيري شده در قلمههای الواند به روش دانكن
.Table 2. Comparison of the mean of different treatments of the medium on the traits measured in Lavender cuttings by Duncan method
طول جوانه (سانتی متر)

تعداد جوانه

تعداد ریشه در هر قلمه

12.09a

3.65a

4.72b

)bud length(cm

number
of buds

number of roots
per cutting

ت ع دا د
کالوس زا

قلمه

وزن

خشک

ریش ه

(گرم) dry weight

)of root(gr

وزن تر ریشه (گرم)

fresh weight of
root(gr

تعداد قلمه ریشه

طول

زده

(سانتی متر)

number of
rooted
cuttings
2.85a

number of
callus
cuttings
1.10b

12.75a

0.125a

1.17a

10.75b

11.02b

3.55a

7.12a

1.85a

0.082c

0.73b

1.7c

10.32b

2.90b

6.69a

1.95a

0.095b

1.11a

1.75bc

10.7b

12.17a

3.45a

6.46a

1.25b

0.065d

0.50c

2.25b

7.6 c

ریشه

root
)length(cm

محيط کشت

Culture
medium

پراليت
پيت

و

پراليت
ماسه
پراليت
ماسه

نها یی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری ندارند
میانگی 
Means with at least one common letter are not significantly different at the 1% probably level- using Duncanُ s Multiple Range Test.

و

تهاي مختلف هورمون7 ...
اثر محيط کشت و غلظ 

تهاي مختلف هورمون
تأثیر غلظ 

بر طول

NAA

يآيد که از غلظت
نتايجي به دست م 

0 400

ppm

ريشه ،تعداد قلمه ريشه زده ،وزن تر ريشه ،وزن

هورمون  NAAبدست آمده است .باالترين تعداد قلمه

خشک ريشه ،تعداد قلمه کالوس زا ،تعداد ريشه در

0 400

هر قلمه ،تعداد جوانه برگ در هر قلمه و طول جوانه
در قلمههاي ساقه گياه دارو يي

الواند در جدول 3

نشان داده شده است .باالترين ميانگين طول جوانه
مربوط به غلظت

 0 400هورمون

ppm

يباشد
م

NAA

که در گروه آماري  aقرارگرفته و ميانگين طول جوانه
يباشد .ميانگين طول جوانه در
 13 / 70سانتي متر م 
تهاي
غلظ 

، 3000

ppm

000 1 ، 2000

و صفر

هورمون  NAAدر گروه آماري  bقرارگرفتهاند .در بين
تهاي مختلف هورمون مورد آزمايش ،باالترين
غلظ 
تعداد جوانه در هر قلمه مربوط به
هورمون

غلظتppm

0 400

يباشد که در گروه آماري
م

NAA

a

قرارگرفته است و تعداد جوانه در هر قلمه در غلظت

هورمون

يباشد که در گروه آماري
م

NAA

قرارگرفته است و غلظتهاي

 3000و

ppm

a

ppm

 2000هورمون  NAAدر گروه آماري  bقرارگرفتهاند.
همچنين بر طبق نتايج اين جدول
هورمون
آماري

غلظتppm

و شاهد هم با قرارگرفتن در گروه

NAA

c

000 1

کمترين تعداد قلمه کالوسزا را داشتند.

باالترين وزن خشک ريشه مربوط به غلظت
 0 400هورمون

NAA

ppm

یباشد که در گروه آماري
م

a

يباشد و ميانگين
قرار گرفته است و  0/181گرم م 
وزن خشک ريشه در غلظت
NAA

در گروه آماري

b

 3000هورمون

ppm

قرار گرفته است .کمترين

تهاي
وزن خشک ريشه متعلق به غلظ 

ppm

 0و

قرار

يباشد .بر طبق نتايج جدول 3
 000 1هورمون  NAAم 

گرفته است .کمترين تعداد جوانه در هر قلمه مربوط

بهتر از ساير

ppm

 3000هورمون

در گروه آماري

سزای الواند مربوط به غلظت
کالو 

ppm

NAA

b

غلظت

 0 400هورمون

ppm

NAA

قرارگرفته

تهای اين هورمون سبب افزايش وزن خشک
غلظ 

 0 400هورمون  NAAبهتر از ساير

يشود باالترين
يشود .همانطور که مشاهده م 
ريشه م 

تهاي اين هورمون سبب افزايش تعداد جوانه در
غلظ 

 0 400هورمون

يباشد که در گروه آماري
به شاهد م 
است .غلظت

ppm

d

وزن تر ريشه مربوط به غلظت

ppm

يباشد که در گروه آماري  aقرار گرفته است
م

يشود .در بين غلظتهاي مختلف هورمون
هر قلمه م 

NAA

مورد آزمايش ،باالترين تعداد ريشه در هر قلمه

تهاي
و ميانگين وزن تر ريشه در غلظ 

مربوط به غلظتهاي
هورمون

NAA

ppm

 3000 ،0 400و 2000

يباشد همچنين بر طبق نتايج اين
م

جدول غلظت  000 1ppmهورمون
قرار گرفتن در كي

NAA

و شاهد با

غلظتppm

 3000هورمون

NAA

ppm

 2000و

در گروه آماري

b

قرارگرفتهاند .همچنين بر طبق نتايج اين جدول
غلظتppm

 000 1هورمون

NAA

و شاهد هم با

گروه آماري کمترين تعداد ريشه

قرارگرفتن در يک گروه آماري کمترين وزن تر ريشه

در هر قلمه را داشتند .بر طبق نتايج جدول  3غلظت

تهاي مختلف هورمون مورد
را داشتند .در بين غلظ 

تهای
بهتر از ساير غلظ 

آزمايش ،باالترين تعداد قلمه ريشه زده مربوط به

اين هورمون سبب افزايش تعداد ريشه در قلمه

غلظت

يباشد که در
م

یشود .زيرا با مصرف مقدار هورمون کمتر در
م

گروه آماري

ppm

 2000هورمون

مقايسه با غلظت

NAA

ppm

 0 400هورمون

NAA

همان

 0 400هورمون

ppm
a

NAA

قرارگرفته است .باالترين طول ريشه

مربوط به تيمار

غلظتppm

 0 400هورمون

NAA
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يباشد که در گروه آماري
م

a

همچنين بر طبق نتايج اين جدول

قرارگرفته است و

غلظتppm

000 1

ميانگين طول ريشه در اين غلظت هورمون 13 / 12

هورمون

سانتي متر ميباشد .ميانگين طول ريشه در غلظت

قرارگرفتهاند .بر طبق نتايج جدول  3غلظت

 3000و غلظت

ppm

 2000هورمون

ppm

ترتيب در گروههاي آماري

 bوc

NAA

به

NAA

 0 400هورمون

قرارگرفتهاند.

و شاهد در يک گروه آماري
NAA

ppm

بهتر از ساير غلظتهاي اين

يشود.
هورمون سبب افزايش طول ريشه م 

جدول  -3مقايسه ميانگين تیمارهای مختلف غلظت هورمون  NAAبر صفات اندازه گيري شده در قلمههای الواند به روش دانكن

Table 3. Comparison of the mean of different treatments of NAA hormone concentration on measured traits in Lavander cuttings by Duncan
method
ریشه غلظت هورمون NAA
قلمه طول
قلمه وزن خشک ریشه وزن تر ریشه تعداد
جوانه تعداد جوانه تعداد ریشه در هر تعداد
طول
(سانتی متر)

bud
)length(cm

13.70a
10.68b
11.15b
11.09b
10.38b

number
of buds

قلمه number of

5.93a
3.75b
2.87c
2.56c
1.81d

6.90a
7.40a
6.77a
5.54b
4.79b

per
cutting

roots

کالوس زا

number of
callus
cuttings
2.0a
1.56b
1.56b
1.25c
1.31c

(گرم)

dry

(گرم) fresh

weight
of
)root(gr

weight
of
root(gr

0.181a
0.095b
0.085c
0.053d
0.045d

1.26a
0.99b
0.89b
0.65c
0.62c

ریشه زده

number of
rooted
cuttings
3.25a
2.62b
1.93c
1.56c
1.56c

(سانتی متر)

root
)length(cm

13.12a
12.11b
10.28c
8.50d
8.22d

Concentration of
NAA hormone
)(ppm

4000
3000
2000
1000
0

نها یی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری ندارند
میانگی 
s Multiple Range Test.ُ Means with at least one common letter are not significantly different at the 1% probably level- using Duncan

در یک تحقیق روش تکثیر آزمایشگاهی اسطوخودس

استفاده از

با هدف تولید روغن مورد مطالعه قرارگرفت .محیط

ميلي گرم در ليتر را بررسي كردند و در نهايت ترکيب

با غلظت  0/1میلی گرم

بهترين توصيه بود که کاهش

کشت پایه غنی شده با

BA

هورمون

IBA

NAA

در سه سطح  2000 ، 000 1و 3000
و

IBA

در لیتر به همراه ساکارز با غلظت  30گرم در لیتر،

قابل مالحظهاي در تلفات قلمه را در پي داشت.

بهترین محیط برای تولید جوانه بذور تشخیص داده

و

شد .برای ریشهزایی استفاده از هورمون

IAA

با

ميغاني ( ) 88 31اثر تنظيم کنندههاي رشد

IBA

تهاي صفر 2000 ، 000 1 ،و 3000
 ،NAAبا غلظ 

یباشد .اضافه
غلظت  0/5میلی گرم در لیتر مناسب م 

ميلي گرم در ليتر و مخلوطي از غلظتهاي ياد شده

کردن کربن فعال با غلظت یک گرم در لیتر موجب

را بر ريشه زا يي قلمههاي گل کاغذي مورد بررسي

Sfandiyari et

يداري در سطح
قرارداد و دريافت که اختالف معن 

) .)al., 2015در طي آزمايش ديگري جليلي مرندي و

احتمال  0/10بين تيمارهاي داراي تنظيم کنندههاي

يلو ( ) 86 31تأثير هورمونهاي ريشهزا يي در
حاجي تق 

رشد و تيمار شاهد از نظر درصد ريشهزا يي  ،طول

قلمههاي خشبي درختچه شيشه شور را مورد بررسي

ريشه ،تعداد ريشه ،وزن تر و وزن خشک ريشههاي

قراردادند و دريافتند که بيشترين طول ريشه در

توليد شده در هر قلمه وجود دارد .مطابق نتایج

ppm( IBA

جدول  4بیشترین طول جوانه در قلمه در بسترهای

 )0051با طول  12 /9سانتي متر و کمترين طول ريشه

پیت  -پرالیت ،ماسه و پرالیت با غلظت

0 400

به طول  3سانتي متر در قلمههاي شاهد مشاهده

هورمون  NAAبه دست آمد .بیشترین تعداد جوانه در

گرديد .آزادي گنبد و باقري ( ) 86 31اثر تنظيم

قلمه در بسترهای پرالیت و پیت -پرالیت با غلظت

کنندههاي رشد گياهي بر ريشهزا يي قلمههاي چاي با

 0 400هورمون  NAAحاصل شد .بیشترین تعداد

یگردد
بهبود ریشهزایی و ساقهزایی م 

ترکيب

ppm( NAA

 ) 3000همراه با

ppm

ppm

تهاي مختلف هورمون9 ...
اثر محيط کشت و غلظ 

ریشه در قلمه در بستر ماسه با غلظت
هورمون

NAA

3000

ریشهزده در بستر پرالیت به همراه غلظت

ppm

هورمون

ppm

و بستر پیت– پرالیت با غلظت
NAA

به دست آمد .بیشترین تعداد

غلظتppm

مشاهده

 0 400هورمون

پرالیت با

 0 400هورمون

حاصل شد .بیشترین طول ریشه در

بسترهای پرالیت و ماسه-پرالیت به همراه غلظت

قلمه کالوسزا در بسترهای پیت-پرالیت و ماسه –
NAA

NAA

ppm

0 400

ppm

 0 400هورمون  NAAو بسترهای پرالیت و پیت

پرالیت به همراه غلظت

شد .بیشترین وزن تر و وزن خشک و تعداد قلمه

ppm

 3000هورمون  NAAبه

دست آمد.

تهای مختلف درغلظت هاي مختلف هورمون  NAAبر صفات اندازه گيري شده در قلمههای الواند به روش
جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل محيط کش 
دانكن

Table 4. Comparison of the mean interactions of various medium in different NAA hormone concentrations on the measured traits in
Lavander cuttings by Duncan method
ریشه اثرات متقابل
قلمه طول
قلمه وزن خشک ریشه وزن تر ریشه تعداد
تعداد ریشه در هر تعداد
جوانه تعداد جوانه
طول
(سانتی متر)

bud
)length(cm

6.90d
12.50b
13.25b
13.00b
14.80a
12.50b
13.25b
11.87bc
8.25d
14.00a
13.62ab
11.00c
6.50d
8.50d
15.50a
8.50d
6.62d
13.00b
13.00b
10.50cd

1

number
of buds

قلمه number of

1.25g
1.25g
2.75f
2.75e
7.25a
3.50c
2.50f
2.00fg
3.50c
5.75b
1.00d
3.75c
3.75c
2.50f
6.75a
1.50g
2.75f
4.00d
3.25cd
4.00c

4.65d
4.50e
5.37d
4.37e
4.75d
4.17e
7.87c
4.62de
11.65a
4.87d
4.00e
4.87d
7.47c
7.12c
12.12a
6.35cd
4.92d
9.62b
6.47c
6.10d

per
cutting

roots

(گرم)

کالوس زا

of
)root(gr

number of
callus
cuttings
1c
1c
1c
1c
1c
2b
1c
1c
1c
1c
1c
2b
2b
1c
3a
1c
1c
2b
2b
3a

dry
weight

0.07e
0.06e
0.12c
0.16b
0.19a
0.02e
0.02e
0.05e
0.06e
0.17b
0.03e
0.05e
0.06e
0.07e
0.17b
0.05e
0.06e
0.09d
0.08de
0.18ab

(گرم) fresh

of
root(gr

weight

0.80de
0.67e
1.53ab
1.17c
1.71a
0.40d
0.18d
0.48fg
0.78e
0.68e
0.62f
0.25d
0.62f
0.98d
1.20c
0.64e
1.48b
0.96d
1.02cd
1.46b

ریشه زده

number of
rooted
cuttings
2.00c
2.00c
2.00c
3.25b
4.25a
1.00e
1.00e
1.50cd
2.75bc
2.75bc
2.00c
2.00c
1.50cd
2.75bc
3.00b
1.25cd
1.25cd
2.00c
1.75cd
3.50b

Interactions

(سانتی متر)

root
)length(cm

9.75d
11.37b
12.25b
15.37a
15.00a
6.60e
5.62e
6.37e
8.25d
11.12b
7.75e
8.25d
11.37b
14.62a
11.75b
8.81d
8.75d
11.12b
10.20c
14.62a

a 1 b1
a 1 b2
a 1 b3
a 1 b4
a 1 b5
a 2 b1
a 2 b2
a 2 b3
a 2 b4
a 2 b5
a 3 b1
a 3 b2
a 3 b3
a 3 b4
a 3 b5
a 4 b1
a 4 b2
a 4 b3
a 4 b4
a 4 b5

 :a1پرالیت : a2،ماسه :a3،پیت پرالیت :a4 ،ماسه پرالیت 0004:b5 ،0003 : b4،0002: b3،0001 : b2،0 :b1

نها یی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری ندارند
میانگی 
s Multiple Range Test.ُ Means with at least one common letter are not significantly different at the 1% probably level- using Duncan

آزمایشات محدودی با هدف بررسی تأثیر

ميليگرم بر ليتر

فیتوهورمون ها بر القاء کالوس الواند و ارگانوژنز

نمونههای برگي مؤثر بود به گونهاي كه از نمونههای

انجام شده است .از جمله نمونههای اسطوخودوس

برگی ایجاد برگ صورت گرفت .استفاده از  5میلیگرم

MS

روی

(مریستم برگ و آپیکالی) روی محیط کشت

بر ليتر

NAA

IBA

و  5ميليگرم بر ليتر

و  5ميلیگرم بر ليتر

Kin

BAP

روي

حاوی فیتوهورمون های مختلف کشت شدند .بر

نمونههای مریستم آپيکالی پس از القاي کولوس،

و

منجر به تولید ساقه و ريشه گردید .در نهايت ،محيط

 5میلی گرم در لیتر  KINسبب ایجاد برگ و ریشه از

و  5ميلي گرم

اساس مشاهدات ،تیمار با  5میلیگرم در لیتر
سهای سبز و متراکم شد .محيط
کالو 

MS

NAA

حاوي 5

MS

حاوي  5ميلي گرم در ليتر

NAA

در ليتر  BAPبه عنوان بهترين محيط براي کشت بافت

 01فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره چهارم7931 ،
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شد

et

TienVinh
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