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  چکیده

هاي رشد گیاهی اکسین و سایتوکنین براي تولید  مطالعه حاضر به منظور تعیین مناسبترین غلظت تنظیم کننده
آزمایش به صورت . انجام گرفتMS هاي برگ و دمبرگ گیاه کاسنی در محیط کشت  اي از ریز نمونه هاي درون شیشه گیاهچه

، NAA )0 ،1/0، 3/0  ،6/0در این آزمایش از غلظتهاي مختلف . تکرار انجام گردید 4تصادفی با  فاکتوریل در قالب طرح کامالً
هاي  تعداد شاخساره و صد باززایی صفات در. استفاده گردید) گرم در لیتر میلی 0، 5/0 ،1 ،5/1( KINو ) گرم در لیتر میلی 1

گرم  میلی 3/0محیط کشت حاوي ز نمونه برگ در زایی در ری بیشترین درصد کالوس. باززایی شده در هر ریز نمونه بررسی شد
مشاهده شد و در ریز  KIN در لیترگرم  میلی 5/1و  NAA در لیترگرم  میلی 3/0 و KINدر لیتر گرم  میلی 1و  NAAدر لیتر 

 KINدر لیتر گرم  میلی 1و  NAAدر لیتر گرم  میلی 3/0محیط کشت حاوي زایی در  نمونه دمبرگ بیشترین درصد کالوس
گرم در  میلی 1/0حاوي  MSدر ریز نمونه برگ بیشترین باززایی از لحاظ درصد و تعداد نوساقه در محیط کشت  .حاصل شد

 5/0و  NAA گرم در لیتر میلی 3/0حاوي  MSو در ریز نمونه دمبرگ در محیط کشت  KINگرم در لیتر  میلی 1و  NAAلیتر 
  .بدست آمد KINگرم در لیتر  میلی

  
   KIN ، NAA،کاسنی، ریز نمونه :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

  حتی  مؤثر باشد، بلکه  جامعه  مختلف  هاي بخش  هاي توانمندي ها و قابلیت  سطح  تواند در افزایش تنها می  نه  بیوتکنولوژي
  و پزشکی  کشاورزي  چون  هاي زیربخش در  و خدماتی  تولیدي  متنوع  ها و فرآیندهاي روش  بهبود مناسب  منجر به تواند می

و   توسعه  را در خدمت  بتوانند آن  که  است  این  بیوتکنولوژي کارگیري   از به  توسعه  در حال  کشورهاي  اغلب  و انگیزه  هدف .گردد
  Asteraceaeهتیر زاL.  Cichorium intybus علمی کاسنی با نام .آورند در  غذایی و  دارویی ، کشاورزي  صنایع  بهبود وضعیت

دار، برگها زمینی  اي، ساقه راست و شاخه به رنگ قهوه) متر1- 5/0(و دراز  شکل  گیاهی علفی، پایا با ریشه مخروطی .باشد می
منشاء اصلی ). 8(متر است  1 – 5/0آبی بوده و ارتفاع گیاه بین اي بدون دمبرگ و گلها به رنگ  که به صورت متناوب، سر نیزه

به پراکندگی وسیعی در نواحی مختلف ایران  .است مرکزي مناطق غربی و مرکزي آسیا و شمال آفریقااین گیاه اروپاي 
ریشه، برگ و بذر آن داراي تعداد زیادي ترکیبات  ).3( خصوص شمال ایران، آذربایجان و مناطق کوهستانی خراسان دارد

باشد که به عنوان ضد هپاتیت، ضد  دها و ویتامین میترپن، الکتون، کومارین، فالونوئی دارویی از قبیل اینولین، سزکویی
شود خواص ضد باکتریایی نیز براي عصاره ریشه کاسنی گزارش شده  سرطان، اشتها آور، ضد نفخ و ضد التهاب استفاده می

نین اي چ با توجه به تاثیر نا مطلوب عوامل محیطی مختلف بر ترکیبات شیمیایی درونی گیاه، کشت درون شیشه). 3(است 
گیاهان با ارزش با هدف حفظ و نگهداري منابع ژنتیکی و امکان استفاده در مقیاس صنعتی براي استفاده از ترکیبات موثره 

  ).1(باشد  دارویی آن حائز اهمیت می
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  هامواد و روش
دقیقه زیر آب جاري  30عفونی، بذور ابتدا به مدت    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
عفونی  بذور ضد. دقیقه شستشو داده شدند 5مدت  بار با آب مقطر استریل هر بار به 3در نهایت . عفونی گردیدند دقیقه ضد 25

ساعت در  48زنی به مدت   جهت جوانهبذور . عدد بذر قرار گرفت 15داخل هر پتري . کشت گردیدند MS شده در محیط کشت
ساعت  16گراد و تناوب نوري  سانتیدرجه  25±2ها در اتاقک رشد با دماي  زنی کشت بعد از جوانه. تاریکی قرار گرفتند

سپس . هاي برگ و دمبرگ تهیه شد ها ریز نمونه چهار هفته بعد از رشد گیاهچه. ساعت تاریکی نگهداري شدند 8روشنایی و 
نفتالین استیک اسید  )گرم در لیتر میلی 1، 6/0 ،3/0، 1/0، 0(در غلظتهاي  MSها جهت باززایی در محیط کشت  ریز نمونه

)NAA( غلظتهاي  و)( کنتین) گرم در لیتر میلی 5/1، 1، 5/0، 0KIN( عدد ریزنمونه  8در هر پتري . مورد بررسی قرار گرفتند
هاي باززایی شده  شاخساره در آزمایش دوم سپس. شدندهاي باززایی شده بعد از چهار هفته شمارش  شاخساره. قرار داده شد
گرم در  میلی 5/1، 1، 5/0، 0(در غلظتهاي  )IAA(اسید  استیکحاوي هورمون ایندول  MS زایی به محیط کشت جهت ریشه

صفات درصد باززایی،  .تکرار اجرا گردید 4تصادفی با  کامالً فاکتوریل در قالب طرح این آزمایش به صورت. منتقل شدند) لیتر
ها توسط  داده. ها یادداشت برداري شد زایی و میانگین تعداد ریشه صد ریشه میانگین تعداد شاخساره در هر ریز نمونه، در

اي دانکن در سطح احتمال  ها بر اساس آزمون چند دامنه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین SPSS  16افزار نرم
  .انجام شد% 5

  
  نتایج و بحث

زایی و باززایی شاخساره با غلظتهاي مختلف هورمونهاي    هاي برگ و دمبرگ کاسنی براي کالوس در این تحقیق ریز نمونه
NAA و KIN هاي  غلظتنتایج تجزیه آماري نشان داد که اثرات اصلی و اثرات متقابل  همچنین. مورد بررسی قرار گرفت

و میانگین تعداد نوساقه در هر ریز زایی، درصد باززایی  صد کالوس بر صفات در NAAو  KIN هاي مختلف ترکیب هورمون
اثرات متقابل نتایج مقایسه میانگین مربوط به . دار شد معنی% 1نمونه، در ریز نمونه برگ و دمبرگ در سطح احتمال 

هاي مختلف ترکیب  ی با غلظتاز بین تیمارهاي مورد بررسزایی نشان داد  براي صفت کالوس KIN و NAAهاي  هورمون
 NAAدر لیتر گرم  میلی 3/0محیط کشت  حاوي زایی براي ریز نمونه برگ در  بیشترین درصد کالوس KINو  NAAهورمونی 

درصد  KIN 8/71 در لیترگرم  میلی 5/1و  NAA در لیترگرم  میلی 3/0 محیط کشت حاوي و KINدر لیتر گرم  میلی 1و 
 1و  NAAدر لیتر گرم  میلی 3/0حاوي  محیط کشتزایی براي ریز نمونه دمبرگ در  بیشترین درصد کالوس. مشاهده شد

هاي کشتی که فاقد هورمون  و محیط) فاقد هورمون(در محیط کشت شاهد . درصد حاصل شد KIN 25/81در لیتر گرم  میلی
بیشترین باززایی از لحاظ درصد و تعداد نوساقه در محیط کشت در ریز نمونه برگ  .زایی مشاهده نشد اکسین بودند کالوس

MS  گرم در لیتر  میلی 1/0حاويNAA  گرم در لیتر  میلی 1وKIN 6/65  و در ریز نمونه دمبرگ در محیط کشت درصدMS 
در تحقیقی که به منظور  ).1جدول( بدست آمددرصد  KIN 6/40گرم در لیتر  میلی 5/0و  NAA گرم در لیتر میلی 3/0حاوي 

درصد و بیشترین میانگین تعداد شاخساره در هر  61صد باززایی  انجام شده است بیشترین در باززایی ریز نمونه برگ کاسنی
گرم در لیتر کازئین  میلی 1000بعالوه  BAگرم در لیتر  میلی 1و  IAAگرم در لیتر  میلی 08/0عدد در غلظت  9/3ریز نمونه 

هاي  از ترکیبات مختلف تنظیم کننده کاسنیکوتیلدون    به منظور باززایی از ریز نمونهاي  مطالعه .)4(هیدرولیزات گزارش شد 
 mg l-1 IAA 5/1 +BAP   mgنتایج نشان داد که در غلظت . انجام شده است MSدر محیط کشت  IAA + BAPرشد گیاهی 

l-11/0 در  کاسنیکوتیلدون گیاه   زایی و باززایی از ریز نمونه اي جهت کالوس مطالعه .)2( بیشترین باززایی صورت گرفته است
+  IAAهاي رشد گیاهی   تنظیم کنندههاي مختلف  با ترکیب) گامبورگ( B5 بعالوه MS در محیط کشت اي شیشه شرایط درون

BAP  وIAA  +KIN طبق نتایج بدست آمده در . هاي مختلف به تنهایی و یا همراه با آدنین سولفات انجام دادند در غلظت
درصد و  93بیشترین درصد باززایی  درصد و 3/94زایی  صد کالوس ، بیشترین درADS+ IAA + BAP ترکیب هورمونی 
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آدنین  IAA mg l-1 5/0 +BAP  mg l-1 5/1 +  mg l-155/0 حاوي MS + B5در محیط کشت عدد  33بیشترین تعداد شاخه 
حاوي هورمون  MSزایی به محیط کشت  هاي باززایی شده جهت ریشه شاخساره در آزمایش دوم .)3( سولفات گزارش شد

گرم در لیتر انتقال یافتند که در محیط کشت فاقد هورمون  میلی 5/1، 1، 5/0، 0با غلظتهاي  (IAA) اسید استیکایندول 
زایی  بیشترین درصد ریشه. زایی و میانگین تعداد ریشه در هر شاخساره صفر بود صد ریشه ریشه تشکیل نشد و در) شاهد(
در تحقیقی که . بدست آمد IAAگرم در لیتر  میلی 5/1در غلظت ) عدد 8(و بیشترین میانگین تعداد ریشه ) درصد 100(

، 5/0در چهار سطح   IAAهورمون هاي برگ و دمبرگ کاسنی با هاي باززایی شده از ریز نمونه دار کردن شاخساره منظور ریشه
 mg l-15/0 زایی، بیشترین تعداد ریشه را در غلظت  بیشترین درصد ریشهگرم در لیتر انجام گرفته است،  میلی 2، 5/1، 1

  .)7( گزارش کردند MSMOدر محیط کشت  IAAهورمون 
 

  هاي برگ و دمبرگ بر صفات مورد ارزیابی در ریز نمونه KIN و  NAAتاثیر ترکیب هورمونیمقایسه میانگین  - 6جدول 
  ریز نمونه دمبرگ    ریز نمونه برگ  

  سطوح مختلف هورمون
)mg l-1(  

 درصد
 باززایی

میانگین 
 تعداد نوساقه

درصد 
زایی کالوس  

 درصد 

 باززایی
میانگین تعداد 

 نوساقه
درصد 

زایی کالوس  
0 NAA + 0 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

0 NAA + 5/0  KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 
0 NAA + 1 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

0 NAA + 5/1  KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 
1/0  NAA + 0 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

1/0  NAA + 5/0  KIN 5/37 b 56/0 bc 0f  12/3 d 03/0 cd 0f 
1/0  NAA + 1 KIN 6/65 a 37/1 a 0f  25b 25/0 b 0f 

1/0  NAA + 5/1  KIN 5/37 b 5/0 bc 0f  62/15 c 21/0 b 5/12 e 
3/0  NAA + 0 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

3/0  NAA + 5/0  KIN 19c 24/0 cde 3/34 c  6/40 a 5/0 a 5/12 e 

3/0  NAA + 1 KIN 5/9 d de12/0  8/71 a  75/18 c bc18/0  25/81 a 
3/0  NAA + 5/1  KIN 1/3 de e03/0  8/71 a  1/3 d cd03/0  5/62 a 
6/0  NAA + 0 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

6/0  NAA + 5/0  KIN 2/31 b b74/0  2/31 cd  75/18 c bcd15/0  75/43 b 
6/0  NAA + 1 KIN 40b 46/0 bcd 1/53 b  5/12 c 12/0 cd 75/68 a 

6/0  NAA + 5/1  KIN 50b b78/0  5/62 ab  25b bcd15/0  1/78 a 
1 NAA + 0 KIN 0e 0e 0f  0d 0d 0f 

1 NAA + 5/0  KIN 0e 0e 25de  0d 0d 62/15 de 
1 NAA + 1 KIN 0e 0e 2/31 cd  0d 0d 25cd 

1 NAA + 5/1  KIN 0e 0e 5/37 c  0d 0d 5/37 bc 
  از لحاظ آماري ندارندداري  هاي با حروف مشترك در هر ستون اختالف معنی میانگین
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