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 چکیده
 ینتر مهمزینتی ارزشمند همچون آنتوریوم یکی از  یها گل افزونشبرای توسعه و  ای یشهشانبوه درون  افزونش دستورکاریک  ۀارائ

 ای یشهشانبوه درون  افزونشتجاری  دستورکار ۀارائبا هدف  زمینهاست. در همین  یکار گلاصلی در صنعت  های هدففرایندها و 

آوری آنتوریوم و قابلیت افزونش درون بر قابلیت باززایی و پر 2(NAA) و نفتالین استیک اسید 1(BA) بنزیل آدنین تأثیرآنتوریوم، 

جانبی  ۀهای جوان. ریزنمونهشدمختلف بررسی  های کمی و کیفی آنتوریوم رقم صورتی با اعمال تیمارهای ای و همچنین ویژگی یشهش

، 07/0، 23/0) اسیداستیک بر لیتر( و نفتالین گرم یلیم 0، 1/0، 3/0های متفاوتی از بنزیل آدنین ) حاوی غلظت MS /2در محیط کشت 

لیتر  بر گرممیلی 23/0( در محیط کشت حاوی متر یلیم 46/23 یانگینبا م) . بیشترین طول شاخسارهشدبر لیتر( کشت  گرم یلیم 04/0،0

NAA یتربر لگرم میلی 23/0حاوی  کشت یطمحدر  جوانه شمار. بیشترین به دست آمدNAA  بر لیتر گرممیلی 3/0همراه  بهBA تولید 

 23/0بود. بیشترین درصد باززایی در تیمار  NAA یتربر ل گرم یلیم 23/0مربوط به تیمار  میزانریشه بیشترین  شمارمورد صفت  شد. در

 (فرموالسیون) بندی ترکیب .شدو کمترین درصد باززایی در تیمار شاهد مشاهده  BA یتربر ل گرم یلیم NAA  +3/0 یتربر ل گرم یلیم

  کار رود.  هبیماری آنتوریوم ب بدونانبوه گیاهان سالم و  افزونشبرای  یآسان به تواند یم آمده دست به ۀساد

 

 .استیک اسیدای، نفتالینآدنین، کشت درون شیشهانبوه، بنزیل افزونش کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
A standard in vitro mass propagation protocol for development and propagation of valuable flowers such as 

Anthurium is one of the major procedures and goals in flower industry. Towards developing a commercialized 

propagation recipe for A. andraeanum cv. Pink, effects of BA and NAA were investigated on regeneration, 

proliferation and in vitro mass propagation efficiency of cultivar Pink, as well as quantitative and qualitative 

characteristics. The lateral buds were established in 1/2MS contains different concentrations of BA (0, 0.1, 0.3 mg/l) 

and NAA (0, 0.04, 0.07, 0.23 mg/l). The longest shoots (average of 23.46 mm), was obtained in 1/2MS containing 

0.23 mg/l NAA .The highest number of buds were produced in medium containing 0.23 NAA plus 0.3mg/l BA. The 

highest root number was emerged in 0.23 mg/l NAA. The highest percentage of regeneration rate obtained in the 

media containing 0.23mg/l NAA+ 0.3mg/l BA compared to the control. Obtained protocol can be simply used for in 

vitro mass propagation of healthy Anthurium plants.    
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 مقدمه

از  داشتنی توجه و دوستجالبیک جنس  ومیآنتور

 به علتاست که  (Araceae) شیپورسانان ةخانواد

 ,.Hamidah et alبلند و بادوام ) یها نیآذ گلجذابیت 

1995; Zeng et al., 2004 و عمر گلجایی طوالنی )

(Elibox & Umaharan, 2010) یک گیاه  عنوان به

زینتی شاخه بریده و گلدانی در مقیاس تجارتی تولید 

فروش آنتوریوم در جهان در  شود. میزان می و استفاده

 ,.Dufour et alها قرار دارد )ارکیدهاز  پسدوم  ۀرتب

2008; Rikken, 2010; Hua, 2014 آنتوریوم بومی .)

مرکزی و جنوبی است و با  ایمناطق گرمسیری آمریک

 ةجنس خانواد نیتر بزرگگونه  1000 بیش از

Araceae آیدبه شمار می (Moradi et al., 2004; 

Gantait et al., 2011) این گیاه دوجنسی و پروتوژنز .

 ةماد (اسپادیکسذین )آپایۀ گلاول  ازآنجاکهبوده و 

ایجاد  ازآن پسنر یک ماه  ذینآۀ گلتولید و پای

ها را کاهش و افشانی گل خودگرده حالت ، اینشود می

باال  (فرکانس) فراوانی افشانی را با یکدگرگرده

(. افزونش این گیاه Callotte, 2004) کند یمتحریک 

 یها چالش نیتر بزرگهمیشه از جمله  زینتی ارزشمند

استفاده از  .آیدبه شمار میتولیدکنندگان آن 

بوده  کم بازدهو  ریگ وقتغیرجنسی  افزونش یها روش

ۀ واسط بهجنسی این گیاه نیز  افزونشو 

ی و ناخالصی )هتروزیگوتی( باال باعث افشان دگرگرده

 ,.Moradi et alشود )غیریکنواختی گیاه حاصل می

استفاده از روش کشت بافت گیاهی  رو نیازا .(2004

آنتوریوم، بهترین راه برای دستیابی به شمار زیادی 

اختار ژنتیکی یکسان است که ضمن کاهش گیاه با س

بندی و نظر زمانریزی ازهای تولید، امکان برنامههزینه

 افزونش .(Moradi et al, 2004شمار تولید را دارد )

 .Pierik et al کشت بافت نخست توسط وشربه ومینتورآ

با استفاده  یگرید قاتیتحق آنگاهشد و  انجام (1974)

ی جانب یهامختلف شامل جوانه یهااز بافت

(Kunisaki, 1980 ،)ا )نابج یهاجوانهCan et al., 

گ و دمبرگ و (، برGeier, 1983) کسیسپادا (، 1993

 (Kuehnle et al., 1992یک ) سوماتبدنی یا  ییزانیجن

ت. تحقیقات صورت گرفته روی باززایی صورت گرف

باززایی  یۀبر پابیشتر  آنتوریوم در شرایط کشت بافت

 Ajdarbin et)بوده  (کالوس) راه پینهاز  میرمستقیغ

al., 2015; Beyramizade et al., 2008; Khorrami. 

Raad et al., 2012 باززایی  پایۀ( و تحقیقات بر

( Islam et al., 2010; Martin et al., 2003مستقیم )

 در Martin et al. (2003)کمتر گزارش شده است. 

های  پژوهشی در باززایی مستقیم شاخساره از ریزنمونه

های در نتایج بررسی برگ در دو رقم مختلف آنتوریوم

بهترین محیط کشت القای  ،گزارش کردند خود

 4/1همراه با  /2MSۀ محیط پای ةمستقیم شاخسار

 BA، 4۶/0 میکروموالر IAA ، 1/1میکروموالر

در نتایج  نآنامیکروموالر کینتین بود. همچنین 

بهترین محیط پرآوری  ،ندکردگزارش  های خودبررسی

 44/0به   BAشاخساره محیطی بود که در آن

 کشت طیمحمیکروموالر کاهش یافت. همچنین 

2MS/  میکروموالر 54/0همراه با NAA 93/0 و 

زایی محیط ریشه عنوان بهرا  Kinetinمیکروموالر 

 مطلوب معرفی کردند. 

Nhut et al. (2006 )ریتأثپژوهشی روی  در 

و  های برگ از ریزنمونه پینهبر القای  (ژنوتیپ) نژادگان

 بررسیرقم آنتوریوم  10زایی همچنین باززایی و ریشه

زایی مؤثر است، اما در پینهبر  نژادگان ،و نشان دادند

زایی نقش چندانی ندارد. بهترین محیط باززایی و ریشه

ایش، محیط کشت این آزم کشت باززایی شاخساره در

2MS/ گرم بر لیتر  20۶/0 که نیترات آمونیوم آن

بود و محیط کشت  BAگرم بر لیتر میلی 1 همراه با

MS 4/1  گرم بر لیتر زغال فعال بدون  1با

بهترین محیط کشت  عنوان بههای رشد کننده تنظیم

 ی )هایی(ادستیابی به شیوه زایی معرفی کردند.ریشه

در کشت بافت برای ریزازدیادی آنتوریوم  مؤثرسریع و 

گیاهان زینتی مهم تجاری بسیار  دیگرو همچنین 

ها و کشت بافت  شیوهموفق این  کاربرد و دارداهمیت 

محیط کشت  های ترکیب ریتأثبسیار تحت  گیاهان

 (.Atak et al., 2012است )

های غلظت تأثیر ارزیابی، بررسیهدف از این 

یزازدیادی و پرآوری گیاه بر ر BAو  NAAمختلف 

 .Anthurium andraeanum cv آنتوریوم رقم صورتی )

Pink)  ۀارائ منظور بهای آن انبوه درون شیشه افزونشو 

 آنتوریوم بود.  افزونشتجاری  نامۀشیوهیک 
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 ها مواد و روش

 Anthurium های جانبی آنتوریوم رقم صورتی )جوانه

andraeanum cv. Pinkعنوان ریزنمونه استفاده ( به

 کامل طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش .شد

. شد انجام تکرار سه و تیمار دوازده با تصادفی

 /2MS در محیط کشت یضدعفونپس از  ها ریزنمونه

های رشد شامل سه کنندهبه همراه ترکیبی از تنظیم

( و چهار تریبر لگرم میلی 3/0 ،1/0 ،0) BAسطح از 

 گرم برمیلی NAA (23/0 ،07/0 ،04/0 ،0 سطح از 

درصد آگار  8/0کشت حاوی  لیتر( کشت شدند. محیط

( محیط کشت pH) ۀاسیدیت درصد سوکروز بود. 3و 

با آب  در آغازها  . ریزنمونهشدتنظیم  ۶/5-8/5روی 

از  دقیقه شستشو داده شدند پس 30مقطر به مدت 

 30در لیتر به مدت  گرم یلیم 1بنلیت  کش قارچبا  آن 

ثانیه در الکل  30ند. سپس شد یضدعفوندقیقه 

با آب  تیدرنهاشدند و  ییگندزدادرصد  70اتیلیک 

اتوکالوشده سه بار هر بار به  (استریلسترون )مقطر 

های کشت در دقیقه آبکشی شدند. محیط 3مدت 

 1و فشار  سلسیوس ۀدرج 121اتوکالو با دمای 

های دقیقه ضدعفونی شدند. محیط 15مدت اتمسفر به

 با دورة نوریها در اتاق رشد کشت حاوی ریزنمونه

ساعت تاریکی،  8ساعت روشنایی و  1۶ (فتوپریود)

 75-80و رطوبت نسبی  سلسیوسۀ درج 25دمای 

روز، صفات طول  75درصد نگهداری شدند. پس از 

و طول ریشه  شمارجوانه، طول برگ،  شمارشاخساره، 

گیری شد. برای ین درصد باززایی اندازهو همچن

 ۀهای رشد یافته از جوانگیاهچه آغازسازگاری، در 

مخلوطی از پرالیت  ونگیری دراز اندازه پسجانبی را 

 ونکاشته و دوباره در کی به کیماس به نسبت و پیت

اتاق رشد به مدت یک هفته قرار داده تا سازگاری الزم 

ه به خارج از محیط از یک هفت پسرا کسب کنند و 

آزمایشگاهی انتقال شدند تا به شرایط بیرون از 

های آزمایشگاه عادت کنند. سازگاری گیاهچه

ای به شرایط برون تولیدشده در شرایط درون شیشه

 هفته به طول انجامید. 3ای حدود شیشه

و  SASافزار ها با استفاده از نرمداده لیوتحل هیتجز 

درصد و 1دانکن در سطح احتمال ای آزمون چند دامنه

 انجام گرفت.  Excel ۀها با برنامرسم نمودار

 نتایج و بحث

محیط کشت باززایی و پرآوری  یساز نهیبهدر راستای 

 یها سهیمقاانبوه آنتوریوم رقم صورتی،  افزونشبرای 

 ةبیشترین طول شاخسار ،میانگین صفات نشان داد

 NAA تریبر لگرم میلی 23/0آنتوریوم مربوط به تیمار 

متر و کمترین طول میلی 4۶/23با میانگین  BAبدون 

 BAبر لیتر  گرممیلی 3/0شاخساره در حضور تیمار 

(. 1)شکل متر بودمیلی 49/8با میانگین  NAAبدون 

و  NAAمتقابل  اثر ،واریانس نشان داد ۀنتایج تجزی

BA  درصد  1بر طول شاخساره در سطح احتمال

در  NAA(. استفاده از اکسین 1)جدول دار استمعنی

و  شدمحیط کشت، افزایش طول شاخساره را باعث 

طور که در . همانشتدا BAتأثیر بیشتری نسبت به 

های هوایی تحت ، طول اندامشود یمنتایج مشاهده 

تأثیر هر دو هورمون سیتوکنین و اکسین قرار گرفت. 

ها در تقسیم کلی، اکسین ةصورت یک قاعدبه

 ای یاخته ة، بزرگ شدن آن و در ساخت دیوارای هیاخت

ها تحریک  ترین نقش اکسیندخالت دارند که مهم

دن کرها است. در بعضی موارد اضافه یاختهرشد طولی 

شود، ولی در اکسین، سبب تسریع رشد شاخساره می

شدید رشد و یا  های های باال موجب اختاللغلظت

ین، مشاهده شد ا بر افزونشود. توقف کامل رشد می

طول شاخساره کاهش یافت.  BAکه با افزایش غلظت 

، کاهش طول شده انجامهای بررسینتایج با توجه به 

احتمال دارد  BAهای حاوی شاخساره در محیط

های جوانه شماردلیل تأثیر این هورمون بر افزایش  به

ها جا روی ریزنمونه و افزایش رقابت بین جوانههناب

 BAبدون  یها کشت طیمحدر  که یدرحالباشد، 

شاخساره  یشمارکمصورت تکی و یا با ها بهشاخساره

و رقابت کمتری بین  کند یمبه رشد  آغازجانبی 

 & Hedayat) شودها مشاهده میشاخساره

Khoshkhoy, 2005). بر نتایج بناBairamizadeh & 

Azadi (2007) بدون، محیط کشت BA  به همراه

گرم میلی ۶/0و  4/0، 2/0ی امحتو یها کشت طیمح

ها را داشتند و طول شاخساره بلندترین  BAلیتر بر

( سبب تریبر لگرم میلی 8/0-1افزایش هورمون )

باززایی  ۀ. همچنین در مرحلشدکاهش ارتفاع 

ها را از بهترین گیاهچه /2MS کشت طیمحشاخساره، 
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ند شت، طول و قوی بودن گیاهچه داشمارلحاظ 

(Bakhshi Khaniki & Ghasemi, 2011). 

بیشترین  ،میانگین صفات نشان داد ۀمقایس

( اهیدر گعدد  33/9تولیدشده ) ۀجوان شمارمیانگین 

همراه با  NAA تریبر لگرم میلی 23/0مربوط به تیمار 

 ها جوانه شمارو کمترین  BA تریبر لگرم میلی 3/0

و  NAA( در تیمار شاهد )بدون اهیدر گعدد  33/4)

BA (. اثر متقابل 2مشاهده شد )شکلNAA  وBA  در

دیگر در عبارتدار بود. بهدرصد معنی1سطح احتمال 

های هوایی به مقادیر هورمون گیاه آنتوریوم القای اندام

NAA  وBA وابسته است همچنان که Kapchina & 

Yakimova (1997) های خود  در نتایج بررسی 

 طیمحکاربرد هورمون سیتوکنین در  ،بیان کردند

شود و های جانبی میباعث فعال شدن جوانه کشت

 رفتن غالبیت انتهایی  نیاز بافزایش آن منجر به 

 گیاهان  دیگرروی ریزازدیادی  بررسیشود. می

را نشان داده  BAویژه زینتی، اهمیت سیتوکنین به

 است.
 

 
 های مختلف نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین روی طول شاخساره. تأثیر غلظت1 شکل

Figure 1. Effects of different NAA and BA concentrations on shoot length 

 

 
 بر شمار جوانه BAو  NAAهای مختلف . تأثیر غلظت2شکل 

Figure 2. Effects of different NAA and BA concentrations on number of buds 

 
 در گیاه آنتوریوم آندرانوم شده یبررس. تجزیۀ واریانس صفات 1 جدول

Table 1. The variance decomposition of evaluated characteristics of Anthurium andraeanum 

SOV df 
  Mean of squares   

Shoot length Bud number Root number Root length Regeneration rate 

NAA 3 15.5354** 10.556** 99.583** 1875.989** 1055.56** 
BA 2 43.2543** 5.861** 80.528** 2616.664** 

586.11** 
NAA*BA 6 5.5047** 1.750** 2.528 720.704** 175.00* 
Error 24 1.2328 0.229 2.389 696168 50.00 
CV   6.94 6.89 16.59 12/52  

 .Significantly differences at 1 and 5% probability levels, respectively :* ,**           درصد است. 5درصد و  1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی* و** 
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Norton & Boe (1982) های خود در نتایج بررسی 

گونه گیاه زینتی با  12افزونش سرشاخه را در میان 

 Gomes et و بدون اکسین نشان داد. BAاستفاده از 

al. (2010)  ،دریافتندNAA ر به اصالح میزان قاد

های کشت نیست و بهترین نتایج روی محیط افزونش

 ،نشان داد ها این بررسیدست آمدند. به NAAبدون 

روند تولید جوانه نیز بیشتر شده،  BAبا افزایش غلظت 

 NAAهمراه به BAهای کشت حاوی هرچند محیط

واریانس  ۀتجزی ۀهم تأثیر چشمگیری داشتند. نتیج

بر میانگین  BAو  NAA ةاثر ساد ،ها نشان دادداده

دار بوده درصد معنی1ریشه در سطح احتمال  شمار

 دار نشد.معنی ها آنمتقابل  اثر که یدرحالاست 

یانگین بر م NAAهای مختلف قایسۀ تأثیر غلظتم

شمار ریشه، نشان داد که کمترین میانگین شمار ریشۀ 

یاه( در تیمار شاهد و بیشترین در گعدد  89/4) تولیدشده

یاه( در تیمار در گعدد  89/12) میانگین شمار ریشه

دیده شده است. همچنین،  NAA بر لیترگرم میلی 23/0

بر میانگین شمار  BAهای مختلف در مقایسۀ اثر غلظت

یاه( در گعدد  ۶7/۶) ریشه، کمترین میانگین شمار ریشه

عدد  83/11) مربوط به تیمار شاهد و بیشترین میانگین

. است BAیتر بر لگرم میلی 3/0یاه( مربوط به تیمار در گ

گرم بر میلی 23/0، غلظت شده انجامهای  یۀ مشاهدهبر پا

ریشه داشت و قابل توصیه شمار بیشتری  NAAلیتر 

 (.4 و 3های  )شکل است

 

 
 بر شمار ریشه BAهای مختلف تأثیر غلظت .3 شکل

Figure 3. Effects of different concentrations of BA on root numbers 

 

 
 بر شمار ریشه NAAی مختلف ها غلظت. تأثیر 4 شکل

Figure 4. Effects of different concentrations of NAA on root numbers 
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به ثابت بودن  با توجهدر پژوهشی روی آنتوریوم 

زایی  های کشت ریشهدر همۀ محیط Kinغلظت هورمون 

های یر بودن غلظت هورمونمتغبر لیتر( و گرم میلی2/0)

NAA  وIBA   گرم میلی 2/0نتیجه گرفته شد، محیط با

تواند محیط می IBAیتر بر لگرم میلی 1و  Kin یتربر ل

های باالتر و زایی باشد زیرا در غلظت بهینه برای ریشه

بر لیتر( ریشۀ گرم میلی 2و  5/0ترتیب )به IBAتر پایین

آمده، و نتیجه همین پژوهش نشان داد،  دست بهکمتری 

بر گرم میلی 2/0و  NAAبر لیتر گرم  میلی 25/0تیمار 

ی باالتر و ها غلظت، بهترین نتیجه را نسبت به Kin لیتر 

 ( داشتNAAبر لیتر  گرممیلی 05/0و  1/0) ترپایین

(Khorrami Raad & Shoor, 2011 در نتایج پژوهشی .)

های زایی گیاهچه، ریشهAta et al. (1998) توسط

بر  گرممیلی 25/0که حاوی  آنتوریوم در محیط کشتی

درصد موفق بود. در نتایج تحقیقی  ۶4بود  IBAیتر ل

، بهترین گسترش Jahan et al. (2009) دیگر، توسط

 IBA یتربر لگرم میلی 1حاوی  MSریشه در محیط 

حیط دیگری مشاهده شد، در م مشاهده شد. در بررسی

دار شدند، ها ریشهدرصد از گیاهچهNAA ،7۶حاوی 

ها درصد از گیاهچه IBA ،90که در محیط  یدرحال

دار شدند. پژوهشگران علت ظهور ریشه در شاهد را ریشه

باال بودن سطح اکسین درونی ریزنمونه دانستند؛ 

یک  NAAیگر در چنین مواردی استفاده از د عبارت به

 Lee) زایی استکنندة ریشهیععامل تشدیدکننده یا تسر

& Thomas, 1985.) 

برخی از محققان بر این باورند، سیتوکتین در 

زایی و در غلظت باال از غلظت پایین سبب ریشه

کند. نقش سیتوکنین در زایی جلوگیری می ریشه

دلیل نقش محافظتی زایی در حقیقت بیشتر بهریشه

 & Staden) زاییتا نقش مستقیم آن در ریشه استآن 

Harty, 1989 Van.) 

دهد، جدول مقایسۀ میانگین صفات نشان می

متر( میلی 05/145یانگین با مبیشترین طول ریشه )

)بدون  NAA بر لیتر گرم میلی 04/0مربوط به تیمار 

BA( و کمترین طول ریشه )2۶/80یانگین با م 

( BAو  NAAمتر( مربوط به تیمار شاهد )بدون  میلی

های محققان نشان داد، افزودن (. یافته5 )شکل است

NAA های باال برای افزایش به محیط کشت، در غلظت

ها مؤثر نبود و بهترین نتیجه در ترکیب طول ریشه

آید. به استناد می به دست NAAو  BAهای کم  غلظت

ها ممکن است ، طول ریشهشده انجامهای نتایج بررسی

. این کاهش کاهش پیدا کند NAAبا افزایش غلظت 

به علت وجود زیاد  NAAهای باالی طول در غلظت

های ریشه و درنتیجه رقابت بیشتر برای رشد سرآغازه

های پایین که غلظت یدرحالشود. ریشه ایجاد می

NAA شود، های ریشه میموجب کاهش سرآغازه

مواد ها برای رشد و جذب بنابراین رقابت بین ریشه

ها افزایش میانگین ریشهیافته و باعث  کاهشیی غذا

زایی  (. ریشهHedayat & Khoshkhoy, 2005شود )می

یک مرحلۀ بحرانی برای موفقیت ریزازدیادی است. 

ها را برای های دیگر، تأثیر سیتوکنین برخی بررسی

 ;Gomes et al., 2010زایی مثبت ارزیابی کردند )ریشه

Jain & Ochatt, 2010 برخی محققان حضور مقادیر .)

کم اکسین برای القای ریشه و نه برای رشد آن را 

 Hartmann et al., 1997; Kapchina) اند کردهتوصیه 

& Yakimova, 1997)،  آمده دست بهکه با نتایج 

 همخوانی داشت. 

و  NAAنتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، اثر متقابل 

BA  درصد  1در رابطه با درصد باززایی در سطح احتمال

 23/0بود. بیشترین درصد باززایی در تیمار دار معنی

و  BAبر لیتر  گرممیلی NAA  +3/0بر لیتر گرم میلی

و  NAAکمترین درصد باززایی در تیمار شاهد )بدون 

BA( رخ داد )صورت (. باززایی در این پژوهش به۶شکل

تر از مستقیم انجام شد که از لحاظ زمانی بسیار سریع

زایی ست، زیرا در آن، پینهزایی بدنی اروش رویان

طور مستقیم تولید ساقه و سپس شود و بهحذف می

و نتایج  گرفته انجامکند. به استناد تحقیقات  ریشه می

ها با اثر از این پژوهش، سیتوکنین آمده دست به

کنندگی رشد تأثیر بیشتری بر باززایی گیاهان  تحریک

ون برای ای دارند؛ زیرا این هورمدر شرایط درون شیشه

 & Hoهای مناسب تمایزیابی ضروری است )بیان ژن

Vasil, 1983.) Sedaghati et al. (2015 در نتایج )

های خود گزارش کردند، بیشترین درصد باززایی بررسی

و کمترین درصد  BAیتر بر ل  گرممیلی 1در غلظت 

مشاهده  BAیتر بر لگرم میلی 25/0باززایی در غلظت 

 BA (2/0های مختلف ، از غلظت((Kunisaki 1980 شد.
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 A. andraeanumگرم بر لیتر( برای باززایی  یلیم 1 تا

 2/0استفاده کرد و گزارش داد، باززایی در غلظت 

ها بهتر انجام شد  بر لیتر نسبت به دیگر غلظتگرم میلی

 که با این نتایج همخوانی داشت. 

)شکل  زایی یشهر( و A,B-7پس از پرآوری )شکل 

C-7دارشده به اتاق سازگاری و  های ریشه ( گیاهچه

(. D-7به گلخانه منتقل شدند )شکل  یتدرنها

ها بقا داشتند و در درصد از گیاهچه 98 درمجموع

نظر ها ازشرایط گلخانه رشد کردند. این گیاهچه

گیاه مادری  همانند (مورفولوژیکیشناختی ) ریخت

ت ماس به )پرالیت و پی بودند. مخلوطی از خاک سبک

( برای سازگاری گیاه آنتوریوم استفاده یک به یکنسبت 

حاوی  یها گلدان در آغازسازگاری  برای. شد

ها )همراه با پوششی از جنس پالستیک روی  گیاهچه

اتاقک رشد قرار گرفتند  ونروز در 5( به مدت ها گلدان

 ها گلدانروز پوشش پالستیک روی  5از  پسو 

روز دیگر در اتاقک رشد باقی ماندند  5برداشته شد و 

 مدت به محیط گلخانه انتقال یافتند. ینازا پسو 

 

 
 بر طول ریشه در آنتوریوم BAو  NAA. مقایسۀ میانگین اثر متقابل 5 شکل

Figure 5. Mean comparison of NAA and BA interactions on root length in Anthurium 

 

 
 آنتوریوم رقم صورتی بر درصد باززایی BAو  NAA. اثر متقابل ۶ شکل

Figure 6. Interaction of NAA and BA on regeneration rate of A. andraeanum cv. Pink 
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 + NAA یتربر ل گرم یلیم 23/0 ( محیط حاوی Bصورتی در تیمار بدون هورمون )شاهد( و )( پرآوری آنتوریوم رقم A) . 7شکل 

 ها در محیط پیت و پرلیت گلخانه ( سازگاری گیاهچهDشده ) های پرآوری زایی ریزنمونه یشهرBA( ،C ) یتربر ل گرم یلیم 3/0
Figure 7. Proliferation of A. andraeanum cv. Pink in control media (A) and in presence of 0.23mg/l NAA+ 0.3mg/l 

BA (B). (C) Rooting of proliferated explants (D) Acclimation of plants in peat and perlite. 

 

 کلی گیری یجهنت

از این پژوهش نشان داد، تأثیر  آمده دست بهنتایج 

های مختلف رشد در ریزازدیادی گیاه کنندهتنظیم

دار است. یک گیاه کند رشد معنی عنوان بهآنتوریوم 

های سایتوکینین مورد توان گفت بین غلظتبنابراین می

استفاده و شمار جوانه یک رابطۀ خطی وجود دارد؛ با 

ها افزایش غلطت سایتوکینین تا حد بهینه شمار جوانه

و سپری شدن زمان منجر یابد. انجام واکشت افزایش می

شود، اما های جدید از پینه میبه باززایی شاخساره

هدف از این آزمایش پرآوری و تولید  ازآنجاکه

های همسان والدین بود؛ بنابراین تولید پینه یک گیاهچه

دهد، کاربرد عامل منفی است. بررسی نتایج نشان می

NAA از  ها نداشت و استفاده تأثیری در پرآوری گیاهچه

ها در های باال از سایتوکینینیژه همراه با غلظتو بهآن 

ها  شود. از این پینهسبب تحریک تولید پینه می درازمدت

که  ییازآنجاشود ولی های زیادی باززایی میشاخساره

ها بافت تمایز نیافتۀ پینه است منشأ این شاخساره

د. های تولیدی وجود داربنابراین امکان تنوع در گیاهچه

یژه در باغبانی در افزایش و بهایجاد تنوع در کشت بافت و 

گیاهان با هدف تولید نتاج همانند هم، یک عامل منفی 

 23/0با غلظت  NAAآید. استفاده از  یمبه شمار 

منجر به رشد  BAیتر و بدون هورمون بر لگرم میلی

هایی با ها شد و از تولید گیاهچه طولی بیشتر شاخساره

های کوتاه جلوگیری کرد و اضافه شدن به غلظت میانگره

BA ی طورکل بهها شد. باعث کاهش رشد طولی گیاهچه

بهترین ترکیب برای پرآوری این گیاه در این پژوهش 

گرم بر لیتر  یلیم 23/0حاوی  MS2/1محیط کشت 

NAA  +3/0 گرم بر لیتر  یلیمBA   بود. با توجه به

پژوهش گام  ی اینکار گلاهمیت این گل در صنعت 

کوچکی در تولید انبوه گیاهان سالم و بدون بیماری و 

به  آمده دست بهنامه  . شیوهاستتوسعۀ کشت این گیاه 

شده در مرحلۀ استقرار و  یابیارزهمراه ترکیب هورونی 

یک الگو برای افزونش تجاری و  عنوان بهتواند  یمپرآوری 

 انبوه این گیاه استفاده شود.
 

A B 

C D 
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