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 چکیده

ت دارویی حائز باشد که به دلیل داشتن انواع مختلف ترکیبا گیاه دارویی مهمی می )L. Cichorium intybus(کاسنی 
 زایی بر کالوس )BA(آدنین بنزیل و  )NAA(نفتالین استیک اسید  هاي رشد تنظیم کنندهدر تحقیق حاضر اثر . باشد اهمیت می

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب . گرفت مورد بررسی قرارگیاه کاسنی  هیپوکوتیلهاي کوتیلدون و  از ریز نمونهباززایی  و
گرم در  میلی NAA )0 ،1/0، 3/0  ،6/0 ،1در این آزمایش از غلظتهاي مختلف . تکرار انجام گردید 3با تصادفی  طرح کامالً

هاي باززایی شده  تعداد شاخساره و صد باززایی صفات در و استفاده گردید) گرم در لیتر میلی 0،1/0 ،5/0 ،1 ،5/1( BAو ) لیتر
ریز نمونه کوتیلدون در محیط هر تعداد شاخساره در میانگین اظ درصد و بیشترین باززایی از لح. در هر ریز نمونه بررسی شد

 MSو در ریز نمونه هیپوکوتیل در محیط کشت  BAگرم در لیتر  میلی 5/0و  NAAگرم در لیتر  میلی 1/0حاوي  MSکشت 
  . بدست آمد BAگرم در لیتر  میلی NAA 1/0گرم در لیتر  میلی 1/0حاوي 
  

   .)NAA( نفتالین استیک اسید ،)BA( آدنینبنزیل  ،ززاییباکاسنی، : کلمات کلیدي
  

 مقدمه
و دراز  شکل  با ریشه مخروطیگیاهی علفی، پایا  .باشد می Asteraceae از تیره L. intybus Cichorium کاسنی با نام علمی

اي بدون دمبرگ و گلها به  هدار، برگها زمینی که به صورت متناوب، سر نیز اي، ساقه راست و شاخه به رنگ قهوه )متر5/0-1(
منشاء اصلی این گیاه اروپاي مرکزي مناطق غربی و مرکزي آسیا و شمال . متر است 1 – 5/0رنگ آبی بوده و ارتفاع گیاه بین 

 پراکندگی وسیعی در نواحی مختلف ایران به خصوص شمال ایران، آذربایجان و مناطق کوهستانی خراسان دارد. آفریقا است
ترپن، الکتون، کومارین،  ریشه، برگ و بذر آن داراي تعداد زیادي ترکیبات دارویی از قبیل اینولین، سزکویی ).1367زرگري، (

  فالونوئیدها و 
خواص ضد  .شود باشد که به عنوان ضد هپاتیت، ضد سرطان، اشتها آور، ضد نفخ و ضد التهاب استفاده می ویتامین می

با توجه به تاثیر نا مطلوب عوامل  .)Nandagopal et al., 2006( گزارش شده است باکتریایی نیز براي عصاره ریشه کاسنی
اي چنین گیاهان با ارزش با هدف حفظ و نگهداري  محیطی مختلف بر ترکیبات شیمیایی درونی گیاه، کشت درون شیشه

 ,Hassan( باشد آن حائز اهمیت میمنابع ژنتیکی و امکان استفاده در مقیاس صنعتی براي استفاده از ترکیبات موثره دارویی 

هاي بومی کاسنی محدود بوده است، از این رو در این تحقیق تاثیر غلظتهاي مختلف تنظیم  مطالعات کشت بافتی توده .)2003
  .کوتیل این گیاه مورد مطالعه قرار گرفت  هاي کوتیلدون و هیپو بر باززایی ریز نمونه BAو  NAAهاي رشد  کننده
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  هاوشمواد و ر
دقیقه زیر آب جاري  30بذور ابتدا به مدت  ،عفونی   جهت ضد. بذر گیاه کاسنی از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید

به مدت % 5ثانیه و سپس با هیپوکلریت سدیم  90به مدت % 70سپس زیر هود المینار ابتدا با الکل اتانول . شستشو داده شدند
داخل . کشت گردیدند )MS )Murashige & Skoog, 1962 عفونی شده در محیط کشت ضد بذور. گردیدند عفونی دقیقه ضد 25

ها در  زنی کشت بعد از جوانه. ساعت در تاریکی قرار گرفتند 48زنی به مدت   جهت جوانهبذور . عدد بذر قرار گرفت 15هر پتري 
از . ساعت تاریکی نگهداري شدند 8و ساعت روشنایی  16گراد و تناوب نوري  درجه سانتی 25±2اتاقک رشد با دماي 

قطعات . عدد ریزنمونه قرار داده شد 8در هر پتري  .هاي کوتیلدون و هیپوکوتیل تهیه شد روزه ریز نمونه 7هاي  گیاهچه
، 1/0، 0(در غلظتهاي  MSها جهت باززایی در محیط کشت  سپس ریز نمونه .متر برش داده شدند میلی 5هیپوکوتیل به طول 

آدنین بنزیل ) گرم در لیتر میلی 5/1، 1، 5/0، 1/0، 0(و غلظتهاي  )NAA(نفتالین استیک اسید  )گرم در لیتر میلی 1، 6/0 ،3/0
)BA( تکرار اجرا گردید 3فی با دفاکتوریل در قالب طرح کامال تصا این آزمایش به صورت .مورد بررسی قرار گرفتند. 

ی به آزمایش، هاي باززایی شده شاخساره زایی ریشه به منظور. شدندارش هاي باززایی شده بعد از چهار هفته شم شاخساره
، 0(در غلظتهاي  )IBA(هورمون ایندول بوتریک اسید  و MS 2/   1 محیط کشت کامل وMS  محیط کشتبا  فاکتوریل صورت

زایی  صد ریشه ر ریز نمونه، دره درصفات درصد باززایی، میانگین تعداد شاخساره . انجام گرفت )گرم در لیتر میلی 5/1، 1، 5/0
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه SPSS  16 افزار ها توسط نرم هداد. ها یادداشت برداري شد و میانگین تعداد ریشه

  .انجام شد% 5اي دانکن در سطح احتمال  ها بر اساس آزمون چند دامنه میانگین
 

  نتایج و بحث
در ریز نمونه کوتیلدون و هیپوکوتیل در بین سطوح صد باززایی  درکه صفت داد نتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان 

 درهاي باززایی شده  همچنین نتایج نشان داد که میانگین تعداد شاخساره. دار شد معنی% 5در سطح احتمال  مختلف هورمونی
طبق . دار شد معنی% 5در سطح احتمال یل هیپوکوت در ریز نمونهو  %1طح احتمال هر ریز نمونه، در ریز نمونه کوتیلدون در س

تعداد شاخساره در هر ریز صد و بیشترین میانگین  در 71صد باززایی در ریز نمونه کوتیلدون  نتایج مقایسه میانگین بیشترین در
کوتیل در ریز نمونه هیپو .بدست آمد BAگرم در لیتر  میلی 5/0و  NAAگرم در لیتر  میلی 1/0در غلظتهاي عدد  1/4نمونه 

گرم  میلی 1/0در غلظت عدد  43/2تعداد شاخساره در هر ریز نمونه بیشترین میانگین  صد و در 6/57بیشترین درصد باززایی 
و کمترین صد  در 3/5صد باززایی در ریز نمونه کوتیلدون  کمترین در. بدست آمد BAگرم در لیتر  میلی NAA 1/0در لیتر 
 BAگرم در لیتر  میلی 1/0و  NAAگرم در لیتر  میلی 3/0در غلظتهاي عدد  3/0تعداد شاخساره در هر ریز نمونه میانگین 

تعداد شاخساره در هر ریز نمونه و کمترین میانگین صد  در 3/5صد باززایی  کمترین در کوتیلدر ریز نمونه هیپو .بدست آمد
 طبق نتایج. )1جدول( بدست آمد BAگرم در لیتر  میلی 1و  5/0و  NAAگرم در لیتر  میلی 3/0در غلظتهاي عدد  33/0

داري از نظر تشکیل کالوس  اختالف معنی هورمونی مختلف ترکیبهاي بین نمونه هیپوکوتیل در در ریزمقایسه میانگین 
 هايسطوح مختلف ترکیب در ریز نمونه کوتیلدون در بین. )اند ها نشان داده نشده داده( مشاهده نشد و در یک گروه قرار گرفتند

هاي مختلف کاسنی  ریز نمونه از زایی و باززایی به منظور بررسی کالوس که در تحقیقی .هورمونی کالوس تشکیل نشد
هاي کوتیلدون  ، مشاهده شد که براي ریز نمونهاست صورت گرفته MSدر محیط کشت ) کوتیلدون، برگ، هیپوکوتیل و ریشه(

 5/1و  BAPگرم در لیتر  میلی 45/0و غلظتهاي  NAAگرم در لیتر  میلی 3/1و  BAPم در لیتر گر میلی 45/0و برگ غلظتهاي 
 17/0براي باززایی در غلظتهاي . زایی را داشتند هاي ریشه و هیپوکوتیل بیشترین کالوس براي ریز نمونه IBAگرم در لیتر  میلی
 زایی ریشه به منظورکه  در آزمایش دوم .)5( یجه مشاهده شدبهترین نت BAPگرم در لیتر  میلی 9/0و  IAAگرم در لیتر  میلی

  در تیمار شاهد کامل MSدر محیط کشت  ،انجام گرفتهاي باززایی شده  شاخساره
 

 

 

 



 

٣ 
 

 و 1، 5/0در غلظتهاي ، زایی و میانگین تعداد ریشه در هر شاخساره صفر بود صد ریشه ریشه تشکیل نشد و در )بدون هورمون(
و میانگین  زایی ریشه زایی صورت گرفت و بر اساس نتایج مقایسه میانگین درصد یتر در همه تیمارها ریشهگرم در ل میلی 5/1

نتایج تجزیه . تیمار مشاهده نشد و در یک گروه قرار گرفتند 3داري بین این  تعداد ریشه در هر شاخساره اختالف معنی
میانگین تعداد ریشه در بین سطوح مختلف هورمونی در سطح زایی و  صد ریشه در MS 2/1محیط کشت در نشان داد  واریانس
 5/0زایی و میانگین تعداد ریشه در غلظت  طبق نتایج مقایسه میانگین بیشترین درصد ریشه. دار شد معنی% 1احتمال 

هاي باززایی  ارهکردن شاخس دار ه منظور ریشهب در تحقیقی که .)اند ها نشان داده نشده داده( بدست آمد IBAگرم در لیتر  میلی
گرم در لیتر انجام گرفته  میلی 2، 5/1، 1، 5/0در چهار سطح   IBAهورمون هاي برگ و دمبرگ کاسنی با شده از ریز نمونه

گزارش  IBA گرم در لیتر میلی 1زایی و بیشترین میانگین تعداد ریشه در هر ریز نمونه در غلظت  صد ریشه بیشترین در ،است
  .)6( کردند

  
هاي کوتیلدون و هیپوکوتیل  ریز نمونهبر باززایی   BAو NAAتاثیر ترکیب هورمونی قایسه میانگین م -1جدول

  کاسنی
تعداد میانگین  

 در شاخساره
  هر ریز نمونه

 )هیپوکوتیل( 

باززایی % 
 هیپوکوتیل

تعداد میانگین  
در  شاخساره

  هر ریز نمونه
 )کوتیلدون(

باززایی % 
 کوتیلدون

  سطوح مختلف هورمون
NAA+BA) mgl-1( 

 0c 0c 0d 0d 0 NAA + 0 BA 
 0c 0c 0d 0d 0 NAA + 1/0  BA 
 0c 0c 0d 0d 0 NAA + 5/0  BA 
 0c 0c 0d 0d 0 NAA + 1 BA 
 0c 0c 0d 0d 0 NAA + 5/1  BA 
 0c 0c 0d 0d 1/0  NAA + 0 BA 
 43/2 a 6/57 a 7/2 ab 6/61 a 1/0  NAA + 1/0  BA 
 06/2 b 51a 1/4 a 71a 1/0  NAA + 5/0  BA 
 5/0 b 3/17 ab 2/2 ab 3/58 ab 1/0  NAA +1 BA 
 4/0 ab 8b 13/0 c 6/16 bc 1/0  NAA+ 5/1  BA 
 0c 0c 0d 0d 3/0  NAA + 0 BA 
 0c 0c 3/2 ab 6/56 ab 3/0  NAA + 1/0  BA 
 33/0 b 3/5 b 6/0 bc 6/16 bc 3/0  NAA + 5/0  BA 
 33/0 b 3/5 b 43/0 bc 3/8 c 3/0  NAA + 1 BA 
 53/0 b 3/8 b 3/0 bc 6/11 bc 3/0  NAA + 5/1  BA 
 93/0 ab 3/16 ab 5/0 bc 6/16 bc 6/0  NAA + 0 BA 
 0c 0c 0d 0d 6/0  NAA + 1/0  BA 
 16/0 b 3/5 b 1/1 bc 35abc 6/0  NAA + 5/0  BA 
 0c 0c 0d 0d 6/0  NAA + 1 BA 

 3/0 b 3/13 b 43/0 bc 6/16 bc 6/0  NAA + 5/1 BA 

 0c 0c 0d 0d 1 NAA+ 0 BA 

 0c 0c 0d 0d 1 NAA + 1/0  BA 
 0c 0c 0d 0d 1 NAA + 5/0  BA 
 0c 0c 0d 0d 1 NAA + 1 BA 

 0c 0c 0d 0d 1 NAA + 5/1  BA 

    . باشد داري می بیانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون  حروف مشترك                                
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