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  برگتولید زایی و روي شاخه تیدیازورونهاي مختلف غلظتاثر بررسی 
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  چکیده
جایگزین تواند می وتر از ساکارز است  برابر شیرین 300که حدود است اي طبیعی  کنندهشیرین stevia rabaudiana)(استویا 
زایی در القاي شاخهیکی از عوامل موثر در تیدیازورون  هورمون. باشد مصنوعیهاي  کنندهبراي ساکارز و برخی شیرین یمناسب

گرم میلی3/0و 2/0، 1/0، 0(ن وهاي مختلف هورمون تیدیازور در این پژوهش تاثیر غلظتبنابراین،  .است ايشرایط درون شیشه
در این آزمایش، . مورد بررسی قرارگرفت ايجوانه هاي تک قلمهکشت از طریق استویا زاي و تولید برگ  روي شاخه) در لیتر

با افزایش و یا کاهش غلظت . دست آمدهگرم در لیتر بمیلی 2/0در غلظت ) 72(و تعداد برگ ) 33/9(بیشترین تعداد شاخه 
   .مشاهده شدزنی و تولید برگ  داري در میزان شاخهکاهش معنی ،گرم در لیتر میلی 2/0هورمون از 

  
  زاییاستویا، کشت بافت، تیدیازورون، شاخه :کلمات کلیدي

  
  مقدمه
اکنون در که هماست بومی نواحی شمالی آمریکاي جنوبی و  بوده اي از خانواده آفتابگردانبوته و چندساله گیاهیاستویا 

صورت برگ تازه، خشک و پودر مصرف این گیاه به). 2(شود صورت تجاري کشت میبسیاري از کشورهاي آمریکاي جنوبی به
زار تا کوهستان صورت خودرو در نواحی نیمه خشک چمن استویا در طبیعت به. پذیر استصورت افشره مایع امکانبه ایشده و 

 ،کارهاي تولید تجاري و افزایش سطح زیر کشت این گیاهیکی از راه). 3(زند جوانه میاز بذور آن تنها تعداد معدودي  و رویدمی
که  باشدتکثیر گیاهان از طریق کشت بافت می مهم لمراحیکی از زایی شاخه .استاي ریزازدیادي از طریق کشت درون شیشه

اند که مطالعات نشان داده). 10و  9، 6( آیدشمار میزایی بهدر شاخهمهم هاي کنندهتیدیازورون یکی از تنظیم در این میان،
بنابراین یافتن . )7و  4( شودزایی میهاي باالي آن منجر به جنینغلظت دهی و باعث القاي شاخه TDZهاي پایین غلظت

هاي در این مطالعه، اثر غلظتبنابراین، . اي برخوردار استزایی از اهمیت ویژهموثرترین غلظت براي تسریع و افزایش شاخه
   .بررسی شدزایی و تولید برگ براي دستیابی به حداکثر شاخه MSکشت  محیطدر  TDZمختلف 

  
  هامواد و روش

 5/2هیپوکلرید سدیم پنج دقیقه در محلول  مدتبذور استویا به ،هاي سالم و عاري از آلودگیدر ابتدا به منظور داشتن گیاهچه
بذور سپس . شدندداده هر مرتبه به مدت سه دقیقه شست و شو  استریله بار در آب مقطر دو بار قرار گرفتند و سپس س درصد

هاي سالم، بعد زنی و تولید انبوه گیاهچهوانهپس از ج. مربا کشت شدند هايدر شیشه MSروي محیط کشت  ،ضدعفونی شده
 2/0، 1/0، 0هاي حاوي غلظت MSکشت روي محیط  ،یافتههاي برشقلمه. شداي جوانهتکهاي از یک ماه اقدام به تهیه قلمه

  درجه  25در دماي  روشناییساعت  16ها در اتاقک رشد با چرخه روزانه نمونه. شدند کشت TDZگرم در لیتر میلی 3/0و 
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این آزمایش بر پایه طرح کامال تصادفی با سه . درجه سانتیگراد قرار گرفتند 22دماي سانتیگراد و هشت ساعت تاریکی در 

  .گرفتانجام   19SPSSمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزار تکرار انجام شد و 
  

  نتایج و بحث
براي دستیابی به  MSدر محیط کشت ) گرم در لیترمیلی 3/0و  TDZ  )0 ،1/0 ،2/0هاي مختلف در این تحقیق اثر غلظت

در زایی میانگین تعداد شاخه ،براساس نتایج حاصل از این پژوهش. زایی و تولید برگ مورد مطالعه قرار گرفتحداکثر شاخه
بود  667/38و  72، 667/33، 667/18و میانگین تعداد برگ  333/3و  333/9، 33/2، 3هاي مختلف هورمونی به ترتیب غلظت

 TDZزایی و تعداد برگ در تیمارهاي مورد مطالعه از هورمون داري بین میزان شاخهاختالف معنیهمچنین ). 2و  1شکل (
کرد و با افزایش  القازایی و تولید برگ را گرم در لیتر بیشترین میزان شاخهمیلی 2/0غلظت  درمجموع، .)1جدول (مشاهده شد 

این نتایج با نتایج  .دادزایی و تولید برگ رخ داري در میزان شاخهکاهش معنی ،گرم در لیترمیلی 2/0از  TDZیا کاهش غلظت 
    .)8و  5، 1(مطابقت دارد تحقیقات سایر 

  
  گیري کلینتیجه

گرم در لیتر میلی MS ،TDZ 2/0 کشت محیط در TDZهاي به کار رفته در این آزمایش نشان داده شد که در غلظت
داري در کاهش معنی ،گرم در لیترمیلی 2/0از  TDZبیشترین میزان شاخه و برگ را ایجاد کرد و با افزایش یا کاهش غلظت 

  . زایی و تولید برگ رخ دادمیزان شاخه
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برگ از قطعات تولید زایی و روي شاخه TDZهورمون ) گرم در لیترمیلی 3/0و  2/0، 1/0، 0(هاي مختلف تاثیر غلظت -1شکل 

  روز 40اي بعد از جوانههاي تک قلمه
  

  
  

  زایی و تعداد برگ در استویاتجزیه واریانس شاخه - 1جدول 
  

  میانگین مربعات  درجه آزادي  تغییرات منابع
  تعداد برگ  زاییشاخه

  750/1518*  667/31**  3  غلظت هورمون
  250/208  00/4  8  خطا

  03/26  5/0   ضریب تغییرات
ns ،*  درصد 1و  5داري در سطح احتمال داري و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

MSشاهد ، MS,TDZ 0.3 MS,TDZ 0.2 MS,TDZ 0.1 

 

 


