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Abstract
چکیده

Paulownia tomentosa is very adaptable, widely distributed and
extremely fast growing deciduous. The application of micropropagation
techniques in agro-forestry was essential because it offers a rapid way
of producing genetically uniform cloned stock with high quality. In
order to study the effect of basal culture medium and growth regulators
on micropropagation of P. tomentosa, a factorial experiment was
conducted in a completely randomized design with four replications.
The seeds were surface disinfected in a solution of 1.5% NaOCl for 10
min and culture on MS medium containing 50 mg/l GA3. For shoot
multiplication, isolated 1 cm long epicotyls were put on MS and DKW
media supplemented with0.5, 1, 2 and 3 mg/l benzyl adenine (BA), 0.1
mg/l NAA, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar and pH = 5.6-5.8 before
autoclaving. The subculture period was 4 weeks in growth chambers
with permanent temperature 25±1°C, white fluorescent light with
intensity 3000 lx and 16:8 h photoperiod. Basal modified MS and
DKW media (reduction of all macro elements by half) enriched with
0.5, 1 and 2 mg/l indole butyric acid (IBA), 20 g/l sucrose and 7 g/l
agar were studied for rooting efficiency. According to the results of
analysis of variance, no significant differences were observed between
MS and DKW media for multiplication and rooting traits. Due to the
compatibility of this species to environmental conditions, it seems that
the same behavior was observed in tissue culture and showed the same
reaction in both MS and DKW media for all traits. Mean comparison
results showed that the highest shoot number (1.8-2.1 shoot per
explant) and shoot fresh weight (1.5-1.7 g) were obtained in media
containing 2 or 3 mg/l BA. The highest rooting percentage (100%), root
number (0.8 root per explant), mean root length (4.5 cm) and plantlet
fresh weight (2.9 g) were obtained in media enriched with 2 mg/l IBA.
Rooted plantlets were rinsed with tap water to remove the medium
from the roots and transferred to the substrate of peat moss : cocopeat:
perlite (2 : 2 : 1), treated with Mancozeb fungicide (0.2%) and
cultivated for 30-40 days in growth chambers with gradual decrease of
the atmospheric humidity. There is a significant positive correlation
between root number as well as plantlet fresh and dry weight with ex
vitro survival. Acclimatization results showed that 90% of plantlets
successfully survived after four months. The method described here can
be successfully employed for large scale in vitro propagation of P.
tomentosa plants.
Keywords: Benzyl adenine, Culture medium, Indole butyric acid,
Micropropagation, Paulownia.
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 مقاوم به،عالرشد
  جزو گونههای سریPaulownia tomentosa درخت

 به منظور مطالعه تاثیر محیط کشت.کهای فقیر است
 خشکی و متحمل به خا

 آزمایشی به،P. tomentosa و تنظیم کنندههای رشد بر ریزازدیادی
.ًال تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید
صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ًال

3  و2 ،1 ،0/5  حاویDKW  وMS جهت پرآوری از محیطهای کشت
) و برای ریشهزایی نیز از محیطهایBA( یگرم در لیتر بنزیل آدنین
 میل

 میلیگرم2  و1 ،0/5 کشت فوق (کاهش عناصر پرمصرف به نصف) حاوی

 بر اساس نتایج تجزیه.) استفاده شدIBA( در لیتر ایندول بوتیریک اسید
  تفاوت معن،واریانس
 برایDKW  وMS یداری بین دو محیط کشت
 نتایج مقایسه میانگین نشان داد.صفات پرآوری و ریشهزایی مشاهده نگردید
 گرم) در1/5-1/7(  عدد) و وزن تر شاخساره1/8-2/1( که بیشترین تعداد

 باالترین. بدست آمدBA یگرم در لیتر
  میل3  یا2 طهای کشت حاوی
 محی

4/5(  طول ریشه،) عدد8/0(  تعداد ریشه،)%001( درصد ریشهزایی
 میلی2 طهای کشت حاوی
  گرم) در محی2/9( یمتر) و وزن تر گیاهچه
 سا ن ت

 درصد90  نتایج سازگاری نشان داد که. حاصل گردیدIBA گرم بر لیتر
 زنده2:2:1  کوکوپیت و پرالیت به نسبت،گیاهچهها در بستر پیت ماس

.ماندند
، ریزازدیادی، پائولونیا، بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید:کلمات کلیدی
محیط کشت
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های ساقه و ریشه یا کشت درون شیشه ای تکثیر

مقدمه و کلیات
جنس  Paulowniaاز خانواده ،Scrophulariaceae
بومی شرق آسیا و اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی

است و ،P. kawakamii ،P. fortunei

P.

 taiwanianaو  P. tomentosaمعروفترین گونههای
آن هستند P. tomentosa .یک درخت جذاب و
برگدار ،سریع الرشد به ارتفاع  15 - 12متر است.
رنگ گل از سفید تا آبی کمرنگ و بنفش متغیر بوده
و در فصل بهار پیش از ظاهر شدن برگها دیده
م
یشود .ارزش تجاری  Paulowniaبه دلیل
سریعالرشد بودن ،مقاومت باال به خشکی و تحمل
کهای فقیر به طور روز افزون در حال افزایش
خا 
است .چوب این جنس برای ویژگیهای کاربردی و
زینتی آن اهمیت دارد .چوب آن سبک وزن بوده (61
پوند در هر فوت مکعب) و در ساخت مبلمان،
یها ،ابزارهای موسیقی ،تخته سه ال و
اسباب باز 
جعبه مفید می باشد ( .)Burger, 1989این گونه
درختی به عنوان یک گونه با نیاز آبی کم مطرح بوده
و برای فضای سبز و زیباسازی استفاده می شود.
یتواند در دمای باالی
همچنین درخت  Paulowniaم 
 50درجه سانتیگراد نیز رشد کند و از فتوسنتز باالیی
یشود عالوه بر
برخوردار است که این امر موجب م 
تصفیه هوا و جذب باالی دی اکسید کربن تاثیر بسیار
قالعادهای در جذب آالیندهها و گرد و غبار هوا
فو 
داشته باشد .به همین خاطر بناست در خوزستان به
منظور گسترش فضای سبز و جلوگیری از ریزگردها
در حجم انبوه کشت شود (مدیر رحمتی و همکاران،
یتوانند به صورت
 .) 94 31گونههای  Paulowniaم 

جنسى توسط بذر یا به طور غیرجنسی توسط قلمه-

شوند ( .)Burger, 1989تکثیر پائولونیا با استفاده از
روش قلمه و کشت بذر وقت گیر و ریسک پذیر
است .چرا که ممکن است بذرها سبز نشوند و یا در
روش قلمه نهایت ًاًا صد درخت را با قلمه زدن تمثیر
کرد ،در حالی که در روش کشت بافت میتوان
هزاران درخت  Paulowniaرا تولید کرد ( Rahman

 .)et al., 2013محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد
از عوامل مهمی هستند که بر موفقیت کشت درون
شیشهای تأثیر گذارند (فالح پور و همکاران 98 31 ،؛
 Magar .)Hasanloo et al., 2014و همکاران
(  ) 2016تکثیر درون شیشهای  P. tomentosaبا
استفاده از ریزنمونه گره و با دستکاری میزان اکسین
و سایتوکنین در محیط کشت را انجام دادند .پرآوری
شاخه در محیط کشت پایه  MSحاوی مقادیر
مختلف  KN ،NAA ،BAPو  IAAمورد آزمون قرار
داده شد .آنها دریافتند که ترکیب  BAPو NAA

منجر به رشد بهینه م 
یشود Pozoga .و همکاران
تهای مختلف  BAPو شرایط
(  ) 2019تاثیر غلظ 
نوری بر تکثیر تجاری درون شیشهای هیبرید P.

 P. fortunei × tomentosaرا ارزیابی کردند .بهترین
نتایج از محیط کشت پایه  ½MSحاوی  0/5میلی
گرم بر لیتر  BAPبه دست آمد .در شرایط نوری
استاندارد (  3100لوکس) 2 ،شاخساره دارای میانگین
 3/5گره قابل کشت در هر کدام و با کاهش  % 70نور
 2شاخساره جدید دارای  6گره قابل کشت در هر
کدام رشد کرد .ریشه زایی با کارایی  % 95زمانی که از
محیط کشت پایه  ½MSحاوی  %2ساکارز استفاده
شد به دست آمد .آنها محاسبه کردند که هزینه تولید

بهینهسازی تکثیر درون شیشهای 3 ...

یک نهال کشت بافتی که در شرایط استاندارد نور

ساکارز 7 ،گرم در لیتر آگار و  BAبا غلظتهای ،0/5

یکند  0/ 084دالر و در هنگام رشد در % 70
رشد م 

 2 ،1و  3میلی گرم در لیتر همراه با  0/1میلی گرم بر

کاهش نور  0/ 082دالر است که در آن تنها هزینههای

لیتر  NAAکشت گردیده و در شرایط رشدی مشابه

متغیر در نظر گرفته شده است .با توجه به مزایای

قبل نگهداری شدند .بعد یک ماه درصد پرآوری،

فراوان گیاه  Paulowniaکه نیاز به تولید انبوه این

تعداد و میانگین طول شاخساره ،تعداد گره و وزن تر

گیاه را الزم میکند و وجود مشکل جوانه زنی بذر و

و خشک شاخسارهها اندازهگیری گردید .محاسبه

تکثیر انبوه این گیاه توسط قلمه ،این امر را موجب

وزن خشک از طریق قرار دادن شاخسارهها در آون

یشود تا از تکنیک کشت بافت بهره گرفته تا به
م

با دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت و

نتیجه مطلوب برای تکثیر این گیاه برسیم .پژوهش

توزین آنها با ترازوی دیجیتال اجرا شد .در مرحله

حاضر جهت تعیین پروتکل مناسب برای تکثیر گیاه

ریشه زایی نیز شاخسارههایی بطول  1-2سانتیمتر به

 P. tomentosaاز طریق کشت درون شیشه ای انجام

دو محیط کشت مذکور که غلظت عناصر پرمصرف

یپذیرد.
م

به نصف تقلیل داده شده و حاوی  20گرم در لیتر

فرآیند پژوهش

ساکارز 7 ،گرم در لیتر آگار و  IBAبا غلظتهای

ریزنمونههای مورد استفاده در این آزمایش از کشت
بذور  P. tomentosaبه شرح زیر به دست آمد .ابتدا
بذور با اتانول  % 70به مدت  5دقیقه تیمار شده و بعد
از آن در وایتکس  % 30به مدت  10دقیقه غوطهور و
در نهایت  3بار با اب مقطر استریل شست و شو شد.
سپس در محیط کشت  MSحاوی  30گرم در لیتر
ساکارز 7 ،گرم در لیتر آگار و  50میلی گرم در لیتر
 GA3کشت شده و در اتاقک رشد با دمای  25درجه
سانتیگراد و طول روز  61ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی زير نور سفيد خنك فلورسنت با
شدت نور  0003لوكس بمدت  4تا  6هفته قرار
گرفت تا جوانهزنی بذرها صورت گیرد .پس از
جوانه زنی بذر ،اپیکوتیل گیاهچهها جدا شده و
جهت

پرآوری

در

محیط

کشتهای

MS

( )Murashige and Skoog, 1962و Driver ( DKW

 )and Kuniyuki, 1984حاوی  30گرم در لیتر

 1 ،0/5و  2میلی گرم در لیتر میباشند ،منتقل شده و
درصد ریشه زایی و کالوس زایی ،تعداد و میانگین
طول ریشهها و وزن تر و خشک گیاهچهها پس از
یک ماه یادداشت برداری گردید .گیاهچههای ریشه
دار شده سپس از محیط کشت خارج شده و ریشهها
کامال شست و شو داده شده تا بقایای محیط کشت و
آگار که ممکن است منشا آلودگی باشند حذف شود
و داخل ظروف یکبار مصرف درب دار که محتوی
مخلوط حجمی  2:2:1از پیت ماس ،کوکوپیت و
پرالیت بودند و با محلول  2در هزار قارچکش
مانکوزب تیمار شده بودند منتقل شدند .گیاهان در
اتاقک رشد با دمای  23درجه سانتی گراد با طول
روز  61ساعت روشنایی زیر المپ نور سفید خنک
فلورسنت و المپهای زرد گازی قرار گرفته و در 15
روز اول ،درب ظروف در طول روز بسته بود و هر
روز روی گیاه آب اسپری میشد .بعد از گذشت 15
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روز از انتقال ،هوادهی روزانه جهت سازگار شدن

توقع بودن این گیاه ،به نظر میرسد این امر در

گیاهچهها با هوای آزاد به تدریج شروع شد و پس از

شرایط کشت درون شیشهای هم صادق بوده و

گذشت  20روز درب ظروف در تمام ساعات شبانه

واکنش یکسانی در هر دو محیط کشت  MSو

روز باز بود 4 .ماه بعد از انتقال اولیه گیاهان به خاک،

 DKWبرای همه صفات نشان داده است که با

درصد زنده مانی یادداشت برداری شد .این آزمایش

یافتههای موسوی و همکاران ( ) 96 31روی عناب

ًال تصادفی با
به صورت فاکتوریل در قالب طرح كام ًال

مشابهت

گونههای

چهار تکرار (هر تکرار  2ریزنمونه) به اجرا در آمد.

 Paulowniaبه محیط کشت متفاوت بوده،

تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS 21و

بطوریکه  Chunchukovو )1024( Yancheva

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح

توانایی ریزازدیادی ژنوتی 
پهای مختلف Paulownia

احتمال  1و  5درصد و محاسبه همبستگی بین

شامل  P. tomentosa × P. fortunei ،P. elongataو

صفات به روش پیرسون انجام شد.

 )P. elongata × P. tomentosa) × P. elongatدر

نتایج و بحث

محیط کش 
تهای پایه  McC ،QL ،DKW ،MSو

دارد.

با

واکنش

اینحال

 N6حاوی  0/5میلی گرم در لیتر  ВАРو  0/ 01میلی

پرآوری :پس از کشت ریزنمونهها در محیط کشت-

گرم در لیتر  IBAرا مورد مطالعه قرار داده و دریافتند

های مورد آزمایش ،شاخسارهزایی صورت گرفت.

بیشترین تعداد شاخساره با محیط کشت  MSبدست

یشود اثر محیط
همانطور که در جدول  1مشاهده م 

یآید.
م

کشت و برهمکنش محیط کشت و  BAدر هیچکدام
از صفات معنیدار نبود .با توجه به سازگار و کم

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر محیط کشت و  BAبر پرآوری شاخساره P. tomentosa

Table 1. Results of analysis of variance of the effect of medium and BA on shoot proliferation of P. tomentosa
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
محیط کشت

1

BA
محیط کشت×BA
خطای آزمایش

درصد پرآوری
488.28ns

تعداد شاخساره

ns

0.00ns

**

طول شاخساره
0.06ns
ns

تعداد گره
0.84ns
ns

وزن تر

وزن خشک

0.04ns

0.00ns

**

ns

3
3

1946.61
1009.11ns

6.44
0.92ns

0.29
0.69ns

2.46
0.91ns

1.94
0.57ns

0.00
0.00ns

24

735.67

0.34

0.42

1.00

0.27

0.00

 nsو ** بترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال %1

اثر  BAفقط بر تعداد و وزن تر شاخساره در سطح

یدار شد .میانگین طول شاخساره ،تعداد
احتمال  %1معن 
گره و وزن خشک شاخسارهها به ترتیب در محدوده
 2/4-2/8سانتی متر 4/0-5/4 ،عدد در هر شاخساره و

میزان پرآوری را نشان داد (جدول  .)2با افزایش غلظت

 BAتعداد و وزن تر شاخساره افزایش یافته بطوریکه در

غلظت  2و  3میلی گرم در لیتر  BAبه بیشترین میزان

رسید (شکل  )1که با نتایج  Rahmanو همکاران

 0/1-0/8گرم بود .بیشترین درصد پرآوری به میزان

( )1023که اعالم کردند بهترین غلظت هورمون برای

بدست آمد و غلظت  0/5میلی گرم در لیتر  BAکمترین

حاوی  2/5میلی گرم بر لیتر  0/5 + BAPمیلی گرم بر

 % 62 /5در محیط کشت حاوی  2میلی گرم در لیتر BA

پرآوری شاخساره  P. tomentosaمحیط کشت MS

بهینهسازی تکثیر درون شیشهای 5 ...

لیتر  NAAاست مطابقت دارد Ozaslan .و همکاران

 IAAبدست آوردند .نقش و اثر تنظیم کننده رشد BA

(  ) 2014نیز بیشترین تعداد باززایی شاخساره از مریستم

در شکستن غالبیت انتهایی و تحریک رشد شاخسارههای

انتهایی  P. tomentosaرا روی محیط کشت MS

جدید است (.)Miri and Roughani, 2018

یگرم در لیتر
یگرم در لیتر  1 + BAPمیل 
حاوی  3میل 

جدول  -2مقايسه میانگین اثر BAبر پرآوری شاخساره P. tomentosa

Table 2. Mean comparison of the effect of BA on shoot proliferation of P. tomentosa
)BA (mg/l
0.5
1
2
3

درصد پرآوری
25.0 b
40.6 ab
62.5 a
37.5 ab

تعداد شاخساره
0.3 b
0.6 b
2.1 a
1.8 a

وزن تر)(g
0.6b
1.3b
1.5a
1.7a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون ،تفاوت معني داری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد ندارند.

تهای مختلف ( BAبه ترتیب از راست به چپ  2 ،1 ،0/5و  3میلی گرم در لیتر)
شکل  -1پرآوری شاخساره در غلظ 

)Figure 1. Shoot proliferation at different concentrations of BA (0.5, 1, 2 and 3 mg/l, respectively, from right to left

طول شاخساره رابطه معنی داری مشاهده نشد که مشابه

جدول  3همبستگی صفات مورد آزمایش را نشان

نتایج  Erfaniو همکاران (  ) 2017روی پایه Garnem

یدهد .بر اساس نتایج به دست آمده ،تعداد شاخساره و
م

است ،در حالیکه میری و همکاران (  ) 1382نتیجه گرفتند

درصد شاخساره زایی در سطح احتمال  %1با یکدیگر

افزایش تعداد شاخساره پایههای  M.9و  M.26سیب

همبستگی مثبت داشتند .تعداد گره با تعداد و طول

موجب کاهش طول آنها میشود .از طرفیFallahpour

شاخساره همبستگی مثبت معنی دار در سطح احتمال %5

یداری بین تعداد
و همکاران (  ) 2015همبستگی مثبت معن 

نشان داد .وزن تر نیز در سطح احتمال  %5با تعداد

و طول شاخساره در پایه  Gisela 5گزارش کردند.

شاخساره و تعداد گره و در سطح احتمال  %1با وزن
خشک همبستگی مثبت معنی دار داشت .بین تعداد و

جدول  -3ضرایب همبستگی بین صفات پرآوری شاخساره

Table 3. Correlation coefficients among shoot proliferation traits
صفت

درصد پرآوری

تعداد شاخساره

**0.732

تعداد شاخساره

طول شاخساره

تعداد گره

طول شاخساره

0.182

0.218

تعداد گره

0.326

*0.414

*0.368

وزن تر

0.305

*0.426

0.015

*0.390

وزن خشک

0.284

0.309

0.076

0.174

وزن تر

**0.488

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  5و %1
ریشهزایی و سازگاری :همانطور که در جدول  4نشان داده شده اثر محیط کشت و محیط کشت× IBAدر
یدار نبود ،اما اثر  IBAبر تمام صفات مورد آزمایش در سطح احتمال  %1معنی دار شد.
هیچکدام از صفات معن 
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همانگونه که  Bahriو  ) 2013 ( Bettaiebاعالم کردند حضور اکسین خارجی برای ریشهزایی شاخسارههای P.

 tomentosaضروری است.
جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر محیط کشت و  IBAبر ریشه زایی و سازگاری P. tomentosa

Table 4. Results of analysis of variance of the effect of medium and IBA on rooting and acclimatization of P. tomentosa
درجه
میانگین مربعات ()MS
منابع تغییرات

آزادی

محیط کشت

1

IBA
محیط کشت×IBA
خطای آزمایش

درصد کالوسزایی

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه

طول ریشه

وزن تر

651.04ns

416.66ns

6.20ns

0.08ns

0.02ns

**

**

**

**

**

وزن

درصد زنده مانی

خشک

(سازگاری)

0.00ns
**

2
2

12526.04
651.042ns

20416.66
416.66ns

128.67
5.47ns

42.42
0.80ns

10.60
0.60ns

0.02
0.00ns

18

1171.87

972.22

12.33

1.54

1.00

0.00

0.00ns

**

16466.66
0.00ns
544.44

 nsو ** بترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال %1
با افزایش غلظت  IBAاز  0/5به  2میلی گرم در لیتر،

از کشت ریشه دار شدند .این نتایج با یافتههای Roy

شاخصهای ریشه زایی افزایش یافت (شکل  ،)2به

(  ) 2015که گزارش کرد در غلظت  2میلی گرم در

طوری که بیشترین میزان کالوس زایی (39/7

لیتر  IBAحدود  6–8ریشه و با میانگین طول 4±0/3

درصد) ،درصد ریشهزایی ( 001درصد) ،تعداد ریشه

سانتی متر از شاخسارههای  P. tomentosaبه دست

( 8عدد) ،میانگین طول ریشه ( 4/5سانتی متر) و وزن

م
یآید مطابقت دارد اما از طرفی دیگر Rahman ،و

تر گیاهچه ( 2/9گرم) مربوط به غلظت  2میلی گرم

همکاران (  ) 2013دریافتند اضافه کردن  0/5میلی گرم

در لیتر  IBAو بعد از آن غلظت  1میلی گرم در لیتر

در لیتر  IBAبه محیط کشت ½MSموجب بیشترین

بود .بیشترین میزان وزن خشک گیاهچه با غلظت 2

ریشه زایی شاخسارههای )% 98 ( P. tomentosa

(  0/ 15گرم) و  0/ 13 ( 1گرم) میلی گرم در لیتر IBA

نها معموال باعث رشد طولی سلول،
یگردد .اکسی 
م

بدست آمد .در غلظت  0/5میلی گرم در لیتر IBA

یشوند و IBA
تشکیل ریشه نابجا و تشکیل کالوس م 

هیچ ریشه زایی مشاهده نشد Bahri .و

در غلظتهای مختلف به عنوان اکسین معمول در

 ) 2013 (Bettaiebنیز گزارش کردند حدود 70 - 80

ریشه زایی درون شیشهای و برون شیشهای اغلب

درصد شاخسارههای  P. tomentosaدر محیط کشت

یگیرد (میری 96 31 ،؛
گونهها مورد استفاده قرار م 

پایه حاوی  2-1میلی گرم در لیتر  IBAو  4هفته بعد

فالح پور و همکاران.) 98 31 ،

تهای مختلف ( IBAبه ترتیب از چپ به راست  1 ،0/5و  2میلی گرم در لیتر)
شکل  -2ریشه زایی شاخساره در غلظ 

)Figure 2- Rooting at different IBA concentrations (0.5, 1 and 2 mg/l, respectively, from right to left

بهینهسازی تکثیر درون شیشهای 7 ...
جدول  -5مقایسه میانگین اثر  IBAبر ریشه زایی و سازگاری P. tomentosa

Table 5. Mean comparison of the effect of IBA on rooting and acclimatization of P. tomentosa
) IBA (mg/lدرصد کالوس زایی درصد ریشه زایی تعداد ریشه طول ریشه ( )cmوزن تر ( )gوزن خشک ( )gدرصد زنده مانی (سازگاری)
0.5
1
2

15.6 b
43.7 b
93.7 a

0.0 c
37.5 b
100.0 a

0.0 c
3.6 b
8.0 a

0.0 c
1.4 b
4.5 a

0.6 c
1.7 b
2.9 a

0.0 c
35.0 b
90.0 a

0.04 b
0.13 a
0.15 a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون ،تفاوت

در محیط کشت حاوی  2میلی گرم در لیتر  IBAو به

معني داری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال 1

یباشد (شکل  )3و شاخسارههای
میزان  90درصد م 

درصد ندارند.

ریشه دار شده با غلظت  1و  0/5میلی گرم بر لیتر

همانطور که در جدول  4قابل مشاهده است محیط

 IBAبا میزان  35و صفر درصد در مراتب بعدی قرار

کشت به تنهایی و همچنین بر همکنش میان محیط

یگیرند .مطابق نتایج همبستگی (جدول  ،)6کلیه
م

کشت× IBAبر درصد زنده مانی و سازگاری

صفات با یکدیگر همبستگی مثبت معنی داری در

گیاهچهها اثر معنی داری را نشان ندادند .اما  IBAدر

سطح احتمال  %1دارند .به این معنی که گیاهچههایی

سطح احتمال  %1اثر معنی داری را در سازگاری

که شاخصهای ریشه زایی بهتری داشتند ،بالطبع

گیاهچه با شرایط محیطی داشت .جدول  5نشان

رشد و وزن بیشتری داشته و در نهایت بهتر توانستند

یدهد که بیشترین میزان زنده مانی و سازگاری با
م

با شرایط محیط برون شیشه ای سازگار شوند.

شرایط محیطی مربوط به گیاهچههای ریشه دار شده

شکل  -3سازگاری گیاهچه بعد از  4ماه

Figure 3- Plantlet acclimatization after 4 months
جدول  -6ضرایب همبستگی بین صفات ریشه زایی و زنده مانی

Table 6. Correlation coefficients among rooting and survival traits
وزن تر
درصد کالوس زایی درصد ریشهزایی تعداد ریشه طول ریشه
صفت
درصد ریشهزایی
تعداد ریشه
طول ریشه
وزن تر
وزن خشک
زنده مانی

**0.866
**

**

0.820

0.932

**0.868

**0.979

**0.901

**

**

**

0.841

**0.706
**0.788
**

وزن خشک

0.859

0.929

**

0.869

**0.637

**0.675

**0.641

**0.834

**0.935

**0.854

**0.931

**0.804

 :معنی دار در سطح احتمال %1

**0.660
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