
  

  

  

  

  

  

 و منابع طبیعی کشاورزي يدانشکده

 زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  اصالح نباتاتگرایش  اصالح نباتاتزراعت و ي در رشته

  

  عنوان:

هاي رشد گیاهی و نوع ریزنمونه در ریزازدیادي گیاه کنندهارزیابی تأثیر تنظیم

  ربادیانااستویا 

  

  

  راهنما استاد

  دکتر سارا دژستان

  

 مشاور اساتید

  دکتر مهدي بهنامیان

  الدینیدکتر مهدي محب

  

 :پژوهشگر

 مهسا زارعی

  

  

  95- تابستان



 
  مهسا: نام                                                    زارعی : دانشجو خانوادگی نام

استویا هاي رشد گیاهی و نوع ریزنمونه در ریزازدیادي گیاه کنندهمارزیابی تأثیر تنظی: نامهپایان عنوان

  ربادیانا

  دکتر سارا دژستان: راهنما استاد 

  الدینیدکتر مهدي بهنامیان، دکتر مهدي محبر: مشاو استاد 

                        ح نباتاتزراعت و اصال: رشته                                                   کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق دانشگاه          اصالح نباتات                                                                    گرایش

  152 ات:صفح تعداد         29/6/1396 دفاع: تاریخ        طبیعیکشاورزي و منابع  :دانشکده 

  :چکیده   

عنوان جایگزین مناسب شکر براي درمان ترین گیاه جهان است که به) شیرینStevia rebaudianaاستویا (

دلیل سختی جوانه زده و بسیاري از آنها بهمشکالت ناشی از چاقی و دیابت موردتوجه قرار گرفته است ولی بذور آن به

چنین، تکثیر از طرق بذر مانع تولید گیري غالباً پوك و عقیم هستند. همپدیده خودناسازگاري در هنگام شکل

باشد. هدف از همین دلیل، کشت بافت رهیافت مناسبی براي تکثیر سریع این گیاه میشود. بهجمعیت همسان می

زایی و باززایی گیاه دارویی تجاري استویا و یافتن به روشی سریع و کارامد براي ریزازدیادي، کالوس این پژوهش دست

 گرهتعداد میان و شاخه میزان تکثیر هاي آن در سطح وسیع است. در آزمایش ریزازدیادي، بیشترینتکثیر انبوه کلون

- به( Kin لیتر در گرممیلی BAP + 5/1 لیتر در گرممیلی 1 شده باغنی MS کشت ریزنمونه رأس شاخه در محیط از

ها در این تیمار بعد از یک ماه عداد شاخهت. آمد دستبه) میانگره در بوته 67/38 شاخه و 67/17 میانگین با ترتیب

 طول بیشترین .شاخه در بوته افزایش یافت 55به  67/17توجهی از طور قابلنگهداري مجدد در اتاقک کشت به

بیشترین قطر و وزن کالوس از  .بود GA3 لیتر در گرممیلی 2و  Kin، 5/1لیتر  در گرممیلی 2مربوط به  شاخه

ترتیب (به D-2,4گرم در لیتر میلی BAP  +2گرم در لیتر میلی 5/0 شده باغنی MS کشت در محیطریزنمونه برگ 

دست آمد. در آزمایش باززایی، بیشترین القاي شاخه در محیط کشت گرم) به 94/2متر و سانتی 87/2با میانگین 

MS گرم در لیتر میلی 3شده با غنیBAP  گرم در لیتر میلی 3و  )در هر ریزنمونه  شاخه 75/7(با میانگینBAP  +

هر ریزنمونه) از ریزنمونه برگ  درشاخه  67/8(با میانگین  NAAگرم در لیتر میلی Kin  +5/0گرم در لیتر میلی 5/1

هاي شاخه زاییریشهبراي گره باززایی مشاهده نشد. بهترین تیمار کوتیلدون و میانهاي دست آمد و در ریزنمونهبه

 92حدود همچنین،  .بودریشه)  33/58(با میانگین  IBA لیتر در گرممیلی 1 حاوي MS کشت طمحی ،شدهییباززا

  شدند. آمیزي با شرایط گلخانه سازگارطور موفقیتاي بههاي رشدیافته در شرایط درون شیشهدرصد از گیاهچه

  ادیانااستویا ربزایی، گیاه باززایی، ریزازدیادي، ریشه القاي کالوس،: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  فصل اول: مقدمه و پیشینه پژوهش

  2  ................................................................................................................................................  مقدمه - 1- 1

  3  ...................................................... ................................ ................................   ایاستو اهیگ یاهشناسیگ مشخصات  - 1- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined........................................   رانیا و جهان در ایاستو اهیگ ییایجغراف عیتوز - 2- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined....... ................................ ................................   ایاستو اهیگ یکیاکولوژ ازین - 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined.................................. ................................   ایاستو اهیگ ییایمیش باتیترک - 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined......................................................   ایاستو اهیگ یمصرف و ییدارو خواص - 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined...................................................... ................................   ایاستو اهیگ ریتکث - 6- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  یاهیگ سلول و بافت کشت - 2- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  یشگاهیآزما طیشرا در نمو و رشد بر مؤثر عوامل  - 3- 1

  .Error! Bookmark not defined.......................................................... ................................   یکیژنت عوامل - 1- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined......................................................... ................................   یکیزیف عوامل - 2- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined.......................................................... ................................   ییغذا طیحم  - 3- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined............................................ ................................ ................................   قند - 4- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined................................... ................................   یاهیگ رشد يهاکنندهمیتنظ - 5- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................ هانیاکس - 1- 5- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   هانینیتوکیس - 2- 5- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................  يادیزازدیر - 4- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................  ییباززا - 5- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................  کالوس يالقا - 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  ایاستو اهیگ در بافت کشت مطالعات - 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................  پژوهش اهداف - 8- 1

  ها مواد و روش: دومفصل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  مورداستفاده یاهیگ منبع - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  کشت طیمح - 2- 2

  .MS   .................................Error! Bookmark not defined کشت طیمح هیپا ییغذا يهامحلولي  تهیه - 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   پرمصرف عناصر ییغذا يهامحلول هیته - 1- 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   مصرفکم عناصر ییغذا يهامحلول هیته - 2- 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................  مصرفکم اریبس عناصر ییغذا يهامحلول هیته - 3- 1- 2- 2



 ب 
 

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   آهن هیپا ییغذا يهامحلول هیته - 4- 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   نیتامیو هیپا ییغذا يهامحلول هیته - 5- 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined....... ................................   یاهیگ رشد يهاکنندهمیتنظ يهامحلول هیته - 2- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined.................... ................................ ................................   کشت طیمح هیته - 3- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined.................................................. ................................   کشت طیمح عیتوز - 4- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  ازیدنمور زاتیتجه و لیوسا - 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  ازیموردن لیوسا یضدعفون - 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................  هازنمونهیر یضدعفون - 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................................................  هازنمونهیر کشت - 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................................................  شاتیآزما يهاطرح - 7- 2

  .Error! Bookmark not defined............................................... ................................   يادیزازدیر يهاطرح - 1- 7- 2

 کشـت  طیمحـ  در گـره تک يقلمه يادیزازدیر بر D-2,4 و BAP يهاهورمون مختلف يهاغلظت ریتأث - 1- 1- 7- 2

MS   ................................ ................................ ......................................................  Error! Bookmark not defined.  

 کشـت  طیمح در خهشا رأس يادیزازدیر بر NAA و BAP، Kin، GA3، IAA مختلف يهاغلظت ریتأث - 2- 1- 7- 2

MS   ................................ ................................ ......................................................  Error! Bookmark not defined.  

 طیمحـ  در IBA و BAP بیترک و IAA و Kin بیترک ،Kin و BAP  مختلف يهاغلظت بیترک ریتأث - 3- 1- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   شاخه رأس يادیزازدیر بر MS کشت

  .Error! Bookmark not defined............................... ................................   ییباززا و ییزاکالوس يهاطرح - 2- 7- 2

ـ م و بـرگ  يزنمونـه یر ییبـاززا  و ییزاکالوس بر D-2,4 با بیترک در BAP يهاغلظت ریتأث - 1- 2- 7- 2  در گـره انی

  .MS   ................................ ................................ ................................  Error! Bookmark not defined کشت طیمح

 در یبرگـ  يهـا زنمونـه یر ییبـاززا  و یـی زاکالوس بر D-2,4 با بیترک در BAP مختلف يهاغلظت ریتأث - 2- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   یکیتار طیشرا در MS کشت طیمح

 از ییبـاززا  و یـی زاکـالوس  بـر  MS کشـت  طیمح در NAA با بیترک در Kin مختلف يهاغلظت ریتأث - 3- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   یکیتار طیشرا در یبرگ يهازنمونهیر

 و یـی زاکـالوس  بـر  MS کشـت  طیمحـ  در NAA و Kin بـا  بیترک در BAP مختلف يهاغلظت ریتأث - 4- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   یکیتار طیشرا در یبرگ يهازنمونهیر ییباززا

 طیشـرا  در لـدون یکوت يهـا زنمونـه یر ییباززا و ییزاکالوس در NAA و BAP مختلف يهاغلظت ریتأث - 5- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................   یکیتار

 طیشـرا  در لـدون یکوت يهـا زنمونـه یر ییباززا و ییزاکالوس در NAA و BAP مختلف يهاغلظت ریتأث - 6- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................ ................................   ییروشنا

 طیشـرا  در گـره انیـ م يهـا زنمونـه یر ییبـاززا  و ییزاکالوس بر NAA و BAP مختلف يهاغلظت ریتأث - 7- 2- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................   یکیتار

  .Error! Bookmark not defined......................  ییزاشهیر کشت طیمح به شدهییباززا يهانوساقه انتقال - 3- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  گلخانه طیاشر به يسازگار جادیا - 9- 2



 ج 
 

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................هاداده لیتحل و هیتجز - 10- 2

  نتایج و بحث : سومفصل 

 MSError! Bookmark کشت طیمح در هگرتک قلمه يادیزازدیر بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 1- 3

not defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر BAP هورمون مختلف يهاغلظت ریتأث - 2- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر Kin ونهورم مختلف يهاغلظت ریتأث - 3- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر GA3 هورمون مختلف يهاغلظت ریتأث - 4- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر IAA نیاکس مختلف يهاغلظت ریتأث - 5- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not  کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر NAA نیاکس مختلف يهاغلظت ریتأث - 6- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر IBA هورمون مختلف يهاغلظت ریتأث - 7- 3

defined.  

 MSError! Bookmark not کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر Kin و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 8- 3

defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر IAA با Kin مختلف يهاغلظت بیترک ریتأث - 9- 3

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر IBA و BAP مختلف يهاغلظت بیترک ریتأث - 10- 3

Bookmark not defined.  

 MSError! Bookmark not  کشت طیمح در برگ ییزاکالوس بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 11- 3

defined.  

 Error! Bookmark not)یکیتار( برگ ییباززا بر MS کشت طیمح در D-2,4 با BAP یهورمون بیترک ریتأث- 12- 3

defined.  

 Error! Bookmark not)یکیتار(MS کشت طیمح در برگ ییباززا بر Kin مختلف يهاغلظت ریتأث - 13- 3

defined.  

 !Error)یکیتار( برگ ییباززا بر MS کشت طیمح در Kin با BAP مختلف يهاغلظت بیترک ریتأث - 14- 3

Bookmark not defined.  

 !Error)یکیتار( MS کشت طیمح در لدونیکوت ییزاکالوس بر NAA و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 15- 3

Bookmark not defined.  

 !Error)ییروشنا( MS کشت طیمح در لدونیکوت ییزاکالوس بر NAA و BAPیهورمون بیترک ریتأث - 16- 3

Bookmark not defined.  

 !Error)ییروشنا( MS کشت طیمح در گرهانیم هزنمونیر ییزاکالوس بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 17- 3

Bookmark not defined.  

 !Error)یکیتار( MS  کشت طیمح در گرهانیم ییزاکالوس بر NAA و BAP یهورمون بیترک ریتأث - 18- 3

Bookmark not defined.  
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 MS و MS کشت طیمح در نوساقه ییزاشهیر بر IAA هورمون ریتأث - 19- 3
1

2
  .  Error! Bookmark not defined.  

 MS و MS کشت طیمح در نوساقه ییزاشهیر بر NAA هورمون ریتأث - 20- 3
1

2
  Error! Bookmark not defined.  

  MS و MS کشت طیمح در نوساقه ییزاشهیر بر IBA هورمون ریتأث - 21- 3
1

2
  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................  يسازگار - 22- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................................................  یکل يریگجهینت - 23- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  شنهاداتیپ - 24- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  :مآخذ و منابع فهرست
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                                                          شماره و عنوان جدول

  

  .Error! Bookmark not defined  .................................................  ایاستو يدهایکوزیگل يساختارها: 1 - 1 جدول

 !Error)1962 اسکوگ، و گیموراش( MS کشت طیمح هیته يبرا پرمصرف عناصر هیپا محلول: 1- 2 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error)1962 اسکوگ، و گیموراش( MS کشت طیمح هیته يبرا مصرفکم عناصر هیپا محلول: 2- 2 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error)1962 اسکوگ، و گیموراش( MS کشت طیمح هیته يبرا مصرفکم اریبس عناصر هیپا محلول: 3- 2جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark)1962 اسکوگ، و گیموراش( MS کشت طیمح هیته يبرا آهن عناصر هیپا محلول: 4- 2 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark not)1962 اسکوگ، و گیموراش( MS کشت طیمح هیته يبرا نیتامیو هیپا محلول: 5- 2جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  تریل کی يبرا مورداستفاده کشت طیمح بیترک: 6- 2 دولج

ـ زازدیر يبـرا  مورداستفاده D-2,4 و BAP یهورمون ماریت بیترک: 7- 2 جدول MS کشـت  طیمحـ  در گـره تـک  قلمـه  يادی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

ـ زازدیر يبرا مورداستفاده IBA و BAP، Kin، GA3، IAA، NAA یهورمون يهاغلظت - 8- 2 جدول  در شـاخه  رأس يادی

  .MS  .......................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت طیمح

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر يبرا مورداستفاده Kin و BAP یهورمون ماریت بیترک: 9- 2 جدول

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر مورداستفاده IAA و Kin یهورمون ماریت بیترک: 10- 2 جدول

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس يادیزازدیر بر مورداستفاده IBA و BAP یهورمون ماریت بیترک: 11- 2 جدول

Bookmark not defined.  

ـ م و بـرگ  ییزاکالوس يبرا مورداستفاده D-2,4 و BAP یهورمون يماریت بیترک: 12- 2 جدول  کشـت  طیمحـ  در گـره انی

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 طیمحـ  در بـرگ  زنمونـه یر ییبـاززا  و ییزاکالوس يبرا مورداستفاده D-2,4 و BAP یهورمون يماریت بیترک: 13- 2 جدول

  .MS  ................................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت

 کشـت  طیمح در برگ زنمونهیر ییباززا و ییکالوسزا يبرا مورداستفاده NAA و Kin یهورمون يماریت بیترک: 14- 2 لجدو

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 در بـرگ  زنمونـه یر ییبـاززا  و یـی زاکالوس يبرا مورداستفاده NAA و Kin و BAP یهورمون يماریت بیترک: 15- 2 جدول

  .MS  .......................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت طیمح

 کشـت  طیمحـ  در لـدون یکوت زنمونهیر ییزاکالوس يبرا مورداستفاده NAA و BAP یهورمون يماریت بیترک: 16- 2 جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  
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 کشـت  طیمحـ  در لـدون یکوت زنمونهیر ییزاکالوس يبرا مورداستفاده NAA و BAP یهورمون يماریت بیترک: 17- 2 جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ م نهزنمویر ییزاکالوس يبرا مورداستفاده NAA و BAP یهورمون يماریت بیترک: 18- 2 جدول  کشـت  طیمحـ  در گـره انی

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 هـا نوساقه ییزاشهیر يبرا مورداستفاده IAA و IBA، NAA يهاهورمون با کشت طیمح نوع يماریت بیترک: 19- 2 جدول

  .MS  ...................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت طیمح در

 در گـره تـک  قلمه زنمونهیر در يریگمورداندازه صفات بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث انسیوار هیتجز: 1- 3 جدول

  .MS  ......................................................................................  Error! Bookmark not defined  کشت طیمح

ـ موردارز صـفات  بـر  D-2,4  و  BAP یهورمون بیترک ریتأث نیانگیم سهیمقا: 2- 3جدول گـره تـک  قلمـه  زنمونـه یر در یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر BAP هورمون ریتأث انسیوار هیتجز: 3- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر  BAPهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 4- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس ونهزنمیر یابیموردارز صفات بر Kin هورمون ریتأث انسیوار هیتجز: 5- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر  Kinهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 6- 3جدول

Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بر  GA3 هورمون اثر انسیوار هیتجز: 7- 3 جدول MS کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس يهـا زنمونـه یر یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر  GA3هورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 8- 3جدول

Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بر IAA یهورمون اثر انسیوار هیتجز: 9- 3 جدول MS کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس يهـا زنمونـه یر یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر  IAAهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 10- 3جدول

Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بـر  NAA یهورمـون  اثر انسیوار هیتجز: 11- 3 جدول MS  کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس زنمونـه یر یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بـر   NAAهورمـون  ریتأث نیانگیم سهیمقا: 12- 3جدول MS کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس زنمونـه یر یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 !MSError کشت طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر IBA یهورمون اثر انسیوار هیتجز: 13- 3 جدول

Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بر  IBAهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 14- 3جدول MS کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس زنمونـه یر در یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بـر  Kin و BAP یهورمون بیترک اثر انسیوار هیتجز: 15- 3 جدول  طیمحـ  در شـاخه  رأُس زنمونـه یر یابی

  .MS  ...............................................................................................  Error! Bookmark not defined  کشت



 ز 
 

 طیمحـ  در شـاخه  رأس زنمونهیر بر یابیموردارز اتصف بر Kin و BAP یهورمون بیترک ریتأث نیانگیم سهیمقا: 16- 3جدول

  .MS  ................................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت

 کشـت  طیمح در شاخه رأس زنمونهیر یابیموردارز صفات بر IAA و Kin یهورمون بیترک اثر انسیوار هیتجز: 17- 3 جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بر IAA و Kin یهورمون بیترک ریتأث نیانگیم سهیمقا: 18- 3جدول  طیمحـ  در شـاخه  رأس زنمونـه یر یابی

  .MS  ................................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت

MS کشـت  طیمحـ  در شاخه رأس یابیموردارز صفات بر IBA و BAP یهورمون بیترک ریتأث انسیوار هیتجز: 19- 3 جدول

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 طیمحـ  در شاخه رأس زنمونهیر در یابیموردارز صفات بر IBA و BAP یهورمون بیترک ریتأث نیانگیم سهیمقا: 20- 3جدول

  .MS  ................................................................................................  Error! Bookmark not defined کشت

 کشـت  طیمحـ  در برگ زنمونهیر یابیموردارز صفات بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث انسیوار هیتجز: 21- 3 جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 کشـت  طیمح در برگ زنمونهیر یابیموردارز صفات بر D-2,4  و  BAP ینهورمو بیترک ریتأث نیانگیم سهیمقا: 22- 3جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 طیمحـ  در بـرگ  يهـا زنمونـه یر یابیموردارز صفات بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک ریتأث انسیوار هیتجز: 23- 3 جدول

  .MS  ...............................................................................................  Error! Bookmark not defined  کشت

 کشـت  طیمحـ  در بـرگ  زنمونهیر یابیموردارز صفات بر D-2,4  و  BAP یهورمون بیترک اثر نیانگیم سهیمقا: 24- 3جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بـر  Kin هورمون اثر انسیوار هیتجز: 25- 3 جدول )یکیتـار ( MS کشـت  طیمحـ  در بـرگ  زنمونـه یر یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 !Error)یکیتار( MS کشت طیمح در برگ زنمونهیر در یابیموردارز صفات بر Kin ریتأث نیانگیم سهیمقا: 26- 3جدول

Bookmark not defined.  

 !Error)یکیتار( برگ زنمونهیر یابیموردارز صفات بر Kin و BAP یهورمون بیترک انسیوار هیتجز: 27- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 MS کشـت  طیمحـ  در بـرگ  زنمونهیر یابیموردارز صفات بر Kin  و  BAP یهورمون بیترک نیانگیم سهیمقا: 28- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  )یکیتار(

)یکیتـار ( لـدون یکوت زنمونـه یر يریـ گموردانـدازه  صـفات  بر NAA و BAP یهورمون بیترک انسیوار هیتجز: 29- 3 جدول

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صفات بر NAA و  BAP یهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 30- 3جدول  کشـت  طیمحـ  در لـدون یکوت زنمونـه یر یابی

MS )یکیتار(  ............................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 کشـت  طیمحـ  در لـدون یکوت زنمونهیر یابیموردارز صفات بر NAA و BAP یهورمون بیترک انسیوار هیتجز: 31- 3 جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صفات بر NAA و BAP یهورمون ریتأث نیانگیم سهیمقا: 32- 3جدول  کشـت  طیمحـ  در لـدون یکوت زنمونـه یر یابی

MS )ییروشنا(  ..........................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ م زنمونهیر یابیموردارز صفات بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک انسیوار هیتجز: 33- 3 جدول  کشـت  طیمحـ  در گـره انی

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  



 ح 
 

 کشـت  طیمحـ  در گرهانیم زنمونهیر یابیموردارز صفات بر D-2,4  و  BAP یهورمون بیترک نیانگیم سهیمقا: 34- 3جدول

MS  .........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  کشت طیمح در گرهانیم زنمونهیر در یابیموردارز صفات بر NAA و BAP یهورمون بیترک انسیوار هیتجز: 35- 3 جدول

MS)یکیتار(  .............................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صـفات  بر NAA  و  BAP یهورمون بیترک نیانگیم سهیمقا: 36- 3جدول  MS کشـت  طیمحـ  در گـره انیـ م یابی

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  )یکیتار(

ـ موردارز صـفات  بـر   MS وMS   کشـت  طیمحـ  در IAA هورمـون  اثر انسیوار هیتجز: 37- 3 جدول یـی زاشـه یر در یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 MS و MS کشـت  طیمحـ  در هانوساقه ییزاشهیر یابیموردارز صفات بر  IAA هورمون اثر نیانگیم سهیمقا: 38- 3جدول

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

ـ موردارز صفات بر NAA یهورمون اثر انسیوار هیتجز: 39- 3 جدول    MS وMS   کشـت  طیمحـ  در یـی زاشـه یر در یابی

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

 MS و MS کشـت  طیمح در هانوساقه ییزاشهیر یابیموردارز صفات بر  NAA هورمون اثر نیانگیم سهیمقا: 40- 3جدول

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  

   MS وMS   کشـت  طیمحـ  در هـا نوساقه ییزاشهیر یابیموردارز صفات بر IBA یهورمون اثر انسیوار هیتجز: 41- 3 جدول

  ................................................................................................ ..............  Error! Bookmark not defined.  

 MS و MS کشـت  طیمحـ  در هانوساقه ییشهزایر یابیموردارز صفات بر  IBA هورمون اثر نیانگیم سهیمقا: 42- 3جدول

  ................................................................................................ ...............  Error! Bookmark not defined.  
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                                              شماره و عنوان شکل

  

  .Singh et al., 2015(  .........  Error! Bookmark not defined( انایرباد ایاستو گل و برگ یشناسختیر: 1- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  ایاستو يدهایکوزیگل كمشتر ساختار:  2 - 1

 روز MS)30 کشـت  طیمحـ  در گـره تک يهاقلمه بر D-2,4 و BAP یهورمون بیترک مختلف يهاغلظت ریتأث: 1- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................)کشت از پس

 Error! Bookmark notگرهتک يقلمه يادیزازدیر در شاخه تعداد بر D-2,4 و BAP  يماریت بیترک: 2- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notگرهتک يقلمه يادیزازدیر در شاخه طول بر D-2,4 و BAP  يماریت بیترک: 3- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notگرهتک يقلمه يادیزازدیر در برگ تعداد بر D-2,4 و BAP  يماریت بیترک: 4- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notگرهتک يقلمه يادیزازدیر در گرهانیم تعداد بر D-2,4 و BAP  يماریت بیترک: 5- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notگرهتک يقلمه يادیزازدیر در شهیر تعداد بر D-2,4 و BAP  يماریت بیترک: 6- 3 شکل

defined.  

ـ زازدیر بـر  BAP هورمـون  مختلف يهاغلظت ریتأث: 7- 3 شکل  از پـس  روز MS )30 کشـت  طیمحـ  در شـاخه  رأس يادی

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  )کشت

  .Kin   ............  Error! Bookmark not defined و BAP نینیتوکیس دو در شده دیتول شاخه تعداد سهیمقا: 8- 3 شکل

  .Kin   ............  Error! Bookmark not defined و BAP نینیتوکیس دو در جادشدهیا شاخه طول سهیمقا: 9- 3 لشک

 !Error)کشت از پس روز MS )30 کشت طیمح در شاخه رأُس زنمونهیر بر Kin مختلف يهاغلظت ریتأث: 10- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 روز 30( شـاخه  رأس بـر  MS کشت طیمح در GA3 یاهیگ رشد يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 11- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................)کشت از پس

 روز MS )30 کشـت  طیمحـ  در شاخه رأس بر IAA یاهیگ درش يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 12- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................)کشت از پس

 !Error)کشت از پس روز MS )30 کشت طیمح در شاخه رأس بر NAA هورمون مختلف يهاغلظت ریتأث: 13- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 روز MS )30 کشـت  طیمحـ  در شاخه رأس بر IBA یاهیگ رشد يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 14- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................)کشت از پس

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه تعداد صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 15- 3 شکل

Bookmark not defined.  



 ي 
 

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه طول صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 16- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در برگ تعداد صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 17- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه سرأ يادیزازدیر در گرهانیم تعداد صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 18- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در کالوس قطر صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 19- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در یمانزنده درصد صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 20- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر در ییزاشهیر صفت بر کشت طیمح در شدهاستفاده يهاهورمون سهیمقا: 21- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error)کشت از پس روز MS)30  کشت طیمح در شاخه رأس بر Kin و BAP یهورمون بیترک ریتأث: 22- 3 شکل

Bookmark not defined.  

ـ ترک در ماه دو گذشت از پس خهشا رأس زنمونهیر از جادشدهیا يهاشاخه تعداد شیافزا: 23- 3 شکل  و BAP یهورمـون  بی

Kin.........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر بر شاخه تعداد صفت در Kin و BAP هورمون يماریت بیترک ریتأث: 24- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorشاخه رأس يادیزازدیر بر شاخه طول صفت در Kin و BAP هورمون يماریت بیترک ریتأث: 25- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkشاخه رأس يادیزازدیر بر برگ تعداد صفت در Kin و BAP  يماریت بیترک ریتأث: 26- 3 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkشاخه رأس يادیزازدیر بر گرهانیم تعداد صفت در Kin و BAP  يماریت بیترک ریتأث: 27- 3 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر بر وسکال قطر صفت در Kin و BAP  يماریت بیترک: 28- 3 شکل

defined.  

 شـاخه  رأس بـر  MS کشـت  طیمحـ  در IAA و Kin یاهیگ رشد يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 29- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  )کشت از پس روز 30(

 !KinError و IAA یهورمون بیترک در ماه دو گذشت از پس شاخه رأس از جادشدهیا يهاشاخه تعداد - 30- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه تعداد بر IAA و Kin  يماریت بیترک: 31- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه طول بر IAA و Kin  يماریت بیترک: 32- 3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not definedشاخه رأس يادیزازدیر در برگ تعداد بر IAA و Kin  يماریت بیترک: 33- 3 شکل

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در گرهانیم تعداد بر IAA و Kin  يماریت بیترک: 34- 3 شکل

defined.  



 ك 
 

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر بر کالوس قطر بر IAA و Kin یهورمون يماریت بیترک: 35- 3 شکل

defined.  

 شـاخه  رأس بـر  MS کشـت  طیمح در IBA و BAP یاهیگ رشد يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 36- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  )کشت از پس روز 30(

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه تعداد بر IBA و BAP يماریت بیترک: 37- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در شاخه طول بر IBA و BAP يماریت بیترک: 38- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در برگ تعداد بر IBA وBAP  يماریت بیترک: 39- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notاخهش رأس يادیزازدیر در گرهانیم تعداد بر IBA و BAP يماریت بیترک: 40- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notشاخه رأس يادیزازدیر در کالوس قطر بر IBA و BAP يماریت بیترک: 41- 3 شکل

defined.  

 زنمونـه یر بـر  MS کشـت  طیمحـ  در D-2,4 و BAP یاهیگ رشد يکنندهمیتنظ ماده مختلف يهاغلظت ریتأث: 42- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  )کشت از پس روز 30( برگ

 !Error)واکشت از پس روز IBA )30 يحاو کشت طیمح در برگ از حاصل يهاکالوس واکشت: 43- 3 شکل

Bookmark not defined.  
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   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

BAP 6-benzylaminopurine 

GA3 Gibberellic acid  

IAA Indole-3-acetic acid  

IBA  Indole-3-butyric acid  

NAA α- Naphthalene acetic acid  

Kin Kinetin  

2,4-D 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid  
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 مقدمه  - 1-1

سال گذشته، با وجود کاهش مصرف انرژي حاصل از مصرف چربی در رژیم غذایی، افزایش  20در طول 

جز چربی در رژیم غذایی براي رسد عوامل دیگري بهنظر میشده است. به شیوع چاقی و اضافه وزن گزارش

توجه قرار گرفته است ها در رژیم غذایی موردافزایش شیوع چاقی مؤثر بوده است که اخیراً نقش کربوهیدرات

)Murakami et al., 2006.( به اضافه  تواند منجرهمراه عدم فعالیت فیزیکی کافی میهاي غذایی پرکالري بهرژیم

هاي قلبی و عروقی، فشار خون و دیابت هایی همچون چاقی، بیماريوزن شده که در نهایت باعث بیمار

). چاقی و اضافه وزن منجر به بیماري و مرگ و میر قابل Louis et al., 2007گردد (غیروابسته به انسولین می

آگاهی ). Villareal et al., 2005شود (دگی میهاي مربوط به آن و کاهش کیفیت زناي ناشی از بیماريمالحظه

تواند در سالمتی افراد موثر باشد، موجب شده تا امروزه تولیدکنندگان مواد  که تغذیه مناسب میمردم از این

تواند از بروز  هاي غذایی می غذایی، محصوالتی با چربی، شکر و نمک کم و فیبر بیشتر تولید نمایند که این رژیم

  ).Louis et al., 2007( ها جلوگیري کند ماريبرخی از بی

ویژه از گیاهان نیاز خود را از طبیعت و بههاي خود داروهاي موردم و بیماريبشر در ابتدا براي عالج آال

عنوان ترین گیاه جهان است که به) شیرینStevia rebaudianaاستویا ()، 92نمود (حیدري و همکاران، تولید می

هاي اخیر در سالکر براي درمان مشکالت ناشی از چاقی و دیابت موردتوجه قرار گرفته است. جایگزین مناسب ش

جاي قند معمولی (ساکارز) در بسیاري از کشورها افزایش یافته و به 1استویول گرایش به استفاده از گلیکوزیدهاي

). Singh & Rao, 2005یشتازند (روند. کشورهاي آمریکا، کانادا، چین، ژاپن و کره در این زمینه پکار میبه

، استویول 3، رباسوزاید2شوند عبارتند از: استویول مانوزایدگلیکوزیدهاي استویول که در برگ استویا تولید می

                                                
 

1. Steviol glycoside 
2. Steviolmonoside  
3. Rebausoside  
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که استویوزاید و  A 4و دالکوزید F ربادیوزید، Cربادیوزید ، Bربادیوزید  ،A3، ربادیوزید 2، استویوزاید1یوزایداب

صورت تجاري شود و بهلید میهاي استویا توي گلیکوزیدهاي استویول در برگبقیه بیشتر از Aدالکوزید 

تواند ). این گلیکوزیدها داراي عطر و طعم مطلوب هستند و میYadav et al., 2011گیرند (استفاده قرار میمورد

دلیل به ،مچنینجایگزین بسیار مناسبی براي شکرهاي مصنوعی و رژیمی نظیر ساخارین و آسپارتام باشد. ه

). در Chatsudthipong & Muanprasat, 2009( دکار برده شون یک ترکیب رژیمی بهعنواتواند بهکالري کم می

سازي غذا و تولیدات دارویی طور منظم در آمادهکشورهاي حاشیه اقیانوس آرام مثل چین، کره و ژاپن استویا به

  ).  Brandle & Rosa, 1992کند (نقش ایفا می

  

  شناسی گیاه استویامشخصات گیاه  -1- 1-1

ــی از   ــتویا یکـ ــانواده   950اسـ ــنس خـ ــی Asteraceaeجـ ــد مـ ــیش از  باشـ ــه بـ ــه دارد                         200کـ گونـ

)Soejarto et al., 1982نامیده » برگ عسل«و » ي شیرینبوته«، »برگ شیرین«، »علف شیرین«هاي نام) و عموماً به

، 7، اپاتوریـا 6پیلوسـا  ،5هـاي ایـن جـنس شـامل: ربادیانـا     ترین گونـه فراوان ).Sakaguchi & Kan, 1982شود (می

). این گیاه از خویشاوندان آفتـابگردان،  Curry & Eshley, 2008است ( 11و سراتا 10سیفوریا، سالی9، پالمرا8اواتورا

ماً علفی هستند امـا تعـدادي   اعضاي این جنس عمو .)Madan et al., 2010گل همیشه بهار و گل داوودي است (

  ).Soejarto et al., 1982( ها وجود داردان آناي و درختی هم در میگونه بوته

) یـک گیـاه   x2=n2 )Frederico et al., 1996=22یک گیاه دیپلوئید بـا عـدد کرومـوزومی     ،استویا ربادیانا

هـاي آن کوچـک،   ) کـه بـرگ  Singh & Rao, 2005باشـد ( اي که داراي آرایش برگی متناوب میي بوتهچندساله

 ,Pande & Gupta(باشـد  ها به سـمت بـاال مـی   دار، که سر دندانهشکل، چسبیده به ساقه، دندانه اي، مستطیلنیزه

                                                
 

1. Steviolbioside  
2. Stevioside  
6. Rebaudioside A  
4. Dulcoside A  
2. Rebaudiana  
3. Pilosa 
4. Eapatoria  
5. Ovatora    
6. Plummera 
7. Salicforia 
8. Serata 
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هـا داراي شـیرینی   ایـن بـرگ   ،)، همچنینMadan et al., 2010سانتیمتر طول دارند ( 4تا  3ها ) و این برگ2013

-آذیـن ایـن گیـاه بـه    ). گـل Pande & Gupta, 2013ماند (ها در دهان باقی میدتي آن ممطبوعی هستند که مزه

میلیمتر) و سفید رنگ که در قسمت دهانه جـام   17تا  15ها کوچک (هاي افشان، که گلاي با گلصورت خوشه

اي هرسد و داراي سیسـتم ریشـ  ي استویا به یک متر هم می). طول بوتهDwivedi, 1999رنگ است (گل بنفش کم

  ).Soejarto et al., 1982گسترده است (

 & Chalapathi & Thimmegowda, 1997; Miyagawaسـازگار اسـت (  نایـک گیـاه خود   استویا ربادیانـا 

Fujioka, 1986کند (افشانی میي حشرات و باد گردهوسیله)، که معموالً بهOddone, 1997 افشـانی ایـن   ). گـرده

-که گلدهی آن در نـیم  ین گیاه یک گیاه روزکوتاه است). اMadan et al., 2010باشد (زا میگیاه بسیار حساسیت

. بذر این گیاه شـامل  انجامدطول میشمالی از سپتامبر تا دسامبر به يکرهي جنوبی از ژانویه تا مارس و در نیمکره

اي بـادوام  کاسـه  تـار زبـر   20باشد که هر بذر توسـط  متر طول) و سبک میمیلی 3یک فندقه ظریف (در حدود 

بذرهاي بارور معموالً به رنگ تیره امـا بـذرهاي    ،همچنین .)Goettemoeller & ching, 1999پوشیده شده است (

شناسی برگ و گل گیاه اسـتویا  در شکل زیر ریخت ).Oddone, 1999; Felippe, 1978تر هستند (رنگنابارور کم

  ).1- 1است (شکل نشان داده شده
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Abstract: 

Stevia (Stevia rebaudiana) is the sweetest plant in the world that is considered as 

suitable alternative to sugar for treating problems of obesity and diabetes, but its seeds are 

hard to germinate and most of them are often sterile due to incompatibility phenomenon 

during their formation. Also, it is difficult to produce homogenous population by seed 

propagation. For this reason, tissue culture is suitable approach for fast multiplication of 

this plant. The aim of this research was to find a rapid and efficient protocol for 

micropropagation, callusing and regeneration of commercial medicinal stevia and mass 

propagation of its clones in large scale. In micropropagation experiment, the highest shoot 

multiplication rate and internode number were obtained from shoot tip explants in MS 

medium supplemented with 1 mg/l BAP + 1.5 mg/l Kin (with average of 17.67 shoot and 

38.67 internode per plant, respectively) . This treatment was incubated in growth chamber 

for another one month and the shoot number was significantly increased from 17.67 to 55 

shoot per plant. The longest shoot length related to 2 mg/l Kin, 1.5 & 2 mg/l GA3. The 

highest diameter and weight of callus were obtained from leaf explant in MS medium 

supplemented with 0.5 mg/L BAP + 2 mg/l of 2,4-D (with average of 2.87 cm and 2.94 gr, 

respectively). In regeneration experiment, Maximum shoot induction was happened in MS 

medium supplemented with 3 mg/l BAP (with an average of shoot number 7.75 per 

explant) and 3 mg/l BAP + 1.5 mg/l Kin + 0.5 mg/l NAA (with an average of shoot 

number 8.67 per explant) from leaf explants and was not observed regeneration from 

cotyledon and inter-node explants. The best treatment for rooting of regenerated shoots 

was MS medium fortified with 1 mg/l IBA (with an average of root number 58.33). Also, 

about 92% of in vitro developed plantlets were successfully established to greenhouse 

conditions. 

Keywords: Callus induction, Micropropagation, Plant growth regulators, Regeneration, Rooting, Stevia 

rebaudiana plant  
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