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دهیچک
-Ferula assa(سازي ریزازدیادي گیاه دارویی آنغوزه ینهق با هدف بهیتحقاین  foetida L.(انجام شد. اثرات سیتوکینین) هاBAP,

2ip, Kin ،(اکسین) هاIBA ،NAA وPic بر روي گرم درلیتر) میلی5/2(صفر تا هاي مختلف در غلظتهاهورمون) و تاثیر متقابل این
زایـی و رشـد طـولی    بـر سـاقه  BAPهورمـون  حاکی از تـاثیر بیشـتر   نتایج .شدرزیابی اشه یط کشت درون شیدر شراو MSمحیط 

هاي داري با دیگر غلظت، اختالف معنیبه ازاي هر ریزنمونهساقه 3با میانگین ،این هورمونگرم درلیترمیلی1غلظت بود وهاچهگیاه
5/1بلنـدترین سـاقه در غلظـت    چنـین  هـم . در پـی داشـت  را زایی نسبت به شاهد درصد ساقه66و افزایش مورد بررسی نشان داد

،IBAگـرم بـر لیتـر    میلـی 01/0و BAPگـرم برلیتـر   حاوي یـک میلـی  MSمحیطدر این مطالعه، ایجاد شد.BAPگرم برلیتر میلی
اي مطلوب براي تکثیر متوالی گیاهچه، تشـخیص داده شـد. در   هاي غدهو ایجاد ریشهمنظور ریزازدیادي گیاهچهبهترین تیمارمناسب

درصـد افـزایش   6/57متر) سانتی28/2شاهد (متر بود که در مقایسه باسانتی96/3ها این ترکیب هورمونی، میانگین ارتفاع گیاهچه
عدد به ازاي هر ریزنمونه در مقایسه با شاهد سه برابر افزایش داشت. این مطالعـه نشـان   3نشان داد. تعداد ساقه جانبی نیز با میانگین 

هاي طویـل  دلیل وجود ریشهبهینچنهم.زایی بیشتري برخوردارندهاي طویل از توانایی ساقهاي در مقایسه با ریشههاي غدهداد ریشه
.زا استطبیعی و هم در کشت درون شیشه، مشخص شد آنغوزه حاوي اکسین درونشرایطهم در 

.زایی، سیتوکینین، کشت بافتریزازدیادي، ریشهآنغوزه، اکسین،:هاي کلیديواژه

مقدمه
-Ferula assaزه آنغـو  foetida L.   از تیـره  گیـاهی اسـت

تنهـا راه  که علفی، کرکدار و مونوکارپیک، )Apiaceae(چتریان
تجدید حیات طبیعی آن، از طریق تولید و پـراکنش بـذر اسـت.    

شود تـا شـیره پـرورده در    گیاه باعث میاین مونوکارپیک بودن 

دهی و تولید هاي آخر صرف تشکیل بذر شده و پس از گلسال
Omidbeigi(از بین بـرود ،گیاه براي همیشه خشک شدهبذر، 

et al., هايعرصهازهموارهآنغوزهاصلیژنتیکیمنابع. )2006
هـاي  از ریشه گیـاه بـا روش  صمغبرداشت وشدهطبیعی تامین

هـاي  یـی دلیـل سـودجو  بـه سنتی تیغ زنی نامناسب کـه گـاهی  
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گیـرد،  سال نیز صورت می4هاي کمتر از اقتصادي بر روي بوته
هـاي  منجر به از بین رفتن گیاه و کاهش شدید باردهی در سـال 

سـاله  7تا 5دوره رشد رویشی طوالنی بهبا توجه.دوشمیبعد 
چنین میزان تولید اندك بذرهاي داراي خـواب ایـن   آنغوزه و هم

ر حفـظ ایـن گونـه ارزشـمند،     منظوبه،ریزازدیاديکاربردگیاه، 
ریزازدیادي امکان تکثیر سریع گیاهانی که امري ضروري است.
غیرممکن و یا مشـکل اسـت را   معمول هاي ازدیاد آنها با روش

Haajسازد (فراهم می Najari, هـدف از ریزازدیـادي،   ).1994
بیشینه تولید یک گیاه در زمانی معـین و در عـین حـال ایجـاد     

هاي ژنتیکی یکسان بـا صـفات   گیاهان با ویژگیاي از مجموعه
Jafari(کمی و کیفی مورد نظر است Mofidabadi & Tabaei

Aghdaei, تــرین از مهــمهــا و اکســینهــا ســیتوکینین). 2001
کـه نقـش   انـد گیاهیهاي مورد استفاده در کشت بافتهورمون

د. این تحقیق با هدف ندارزایی و ریشهزایی مهمی در القاي ساقه
تـرین  مناسـب در عـین حـال  وهورمـون  مقایسه اثرات بهترین 

،2iP، کینتـین و  BAPسـیتوکینینی شـامل  هايغلظت هورمون
بهتـرین  چنین بررسی اثر متقابـل و همه آنغوززاییمنظور ساقهبه

در شـرایط  هورمون اکسین و سیتوکینین بر ریزازدیادي این گیاه
. در خصوص پـرآوري ایـن   ه استانجام شدکشت درون شیشه

تحقیقات جامعی صورت ،هاي گیاهیگیاه با استفاده از هورمون
زایـی  تـوان بـه مطالعـات جنـین    میاست. در عین حالنگرفته

Hassaniسوماتیکی ( & Rajabian, ) و باززایی از طریق 2008
Zareکالوس ( et al., زایـی آنغـوزه   زایی و جنـین ) و اندام2011

)Otroshi et al., ) اشاره کرد.2013

هامواد و روش
آماده سازي مواد گیاهی

ــه بــذر F.assa-foetidaآنغــوزه گون L. ــابع از اداره من
با هدف از بین بـردن  شد. تهیهطبیعی جهاد کشاورزي طبس 

خـوبی  بـه با آب جـاري بذرها ر ابتدا دهاي سطحیآلودگی
یـک دقیقـه و   مـدت  بهدرصد70پس با الکلس،شدههشست

ضد عفـونی  دقیقه، 10مدت بههیپوکلریت سدیم یک درصد
5و 3، 2با آب مقطر در سه مرحلـه زمـانی  "مجدداشده و 

در ادامه، بذرهادر شدند.زیر هود المینار شستشوايدقیقه

تحـت  MSلیتـر محـیط   میلـی 40اي حـاوي  ظروف شیشـه 
، 0(هـاي در غلظـت 2iPوBAP،Kinتیمارهاي هورمونی

ــی5/2و 2، 5/1، 1، 5/0 ــر)میل ــرم درلیت ــاي گ و تیماره
زایـی در  ریشـه بـه منظـور  PicوIBA،NAAهورمـونی 

و 1، 8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 05/0، 01/0، 0هــاي (غلظــت
لــوکس، 3000بــا شــرایط نــوري گــرم درلیتــر)میلــی2/1

8سـاعت روشـنایی و   16گـراد،  درجه سانتی25±2دماي
.شدندساعت تاریکی کشت 

هادادهآماري تجزیه و تحلیل 
هر هفته صفات مرتبط با پرآوري شامل در این آزمایش، 

صــفاتوتعــداد ســاقه جــانبیو(ارتفــاع) گیاهچــهطــول
گیري اندازهطول ریشه و تعداد ریشه جانبی زایی شامل ریشه

در هفته چهارم بـه حـداکثر میـزان خـود     . این صفاتندشد
نیز بر اسـاس بیشـترین رشـد    ها دادهتجزیه آماري .ندرسید

کامال تصادفی آماريدر قالب طرحهاتجزیه دادهانجام شد. 
ریزنمونـه  3تکرار براي هر تیمار که هر تکـرار حـاوي  3با 
منظـور بررسـی اثـرات همزمـان بهتـرین      بـه .شدانجام ،بود

هاي هورمونی نیز آزمایش فاکتوریل در قالـب طـرح  ترکیب
مقایسـه  .شدتکرار براي هر تیمار، انجام 3کامال تصادفی، با 

کمـک  بـه اي دانکنها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین
ها نیز با اسـتفاده از  گرافوانجام 16نسخه SPSSافزار نرم
گیـري  روش نمونه.شدرسم 2007نسخه EXCELافزار نرم

نیز بر اساس مشاهده مستقیم از تمام گیاهـان داخـل تکـرار   
بود.

نتایج
گیاهچه زایی بر ساقههاي سیتوکینینی اثر هورمون

آنغوزه
هـاي  کلی نتایج حاصل از بررسی اثرات هورمـون طوربه

BAP(سیتوکینینی شامل ,2iP ,Kin(گیاهچـه  زایـی ، بر ساقه
در BAPآنغوزه در کشت درون شیشه نشـان داد، هورمـون   

مقایسه با دو هورمون دیگر از کارآمدي و اثرگذاري بیشتري 
گونه همان. بودزایی و رشد طولی این گیاه برخوردار بر ساقه
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نتـایج جـدول تجزیـه    شـود،  مالحظـه مـی  1که در جـدول  
دار در سطح احتمـال  واریانس حاکی از وجود اختالف معنی

و اثر آن BAPهاي مختلف هورمون لظتغیک درصد میان 
هـاي  معنی که در بین غلظتباشد. بدینبر پرآوري آنغوزه می

گـرم در  میلـی 1زایی، غلظـت  مورد آزمون براي صفت ساقه
داري بـا  اختالف معنیساقه درگیاه، 3با میانگین BAPلیتر 

هاي مـورد بررسـی نشـان داد. کمتـرین میـزان      دیگر غلظت
زایی نیز مربوط به محیط شاهد بود. بـا افـزایش میـزان    ساقه

طـوري  بـه زایی نیز کاهش یافت.، میزان ساقهBAPهورمون 
زایـی، بـه   گرم درلیتر، میانگین سـاقه میلی5/2که در غلظت 

نـین، میـزان بهینـه غلظـت     چازاي هر ریزنمونه یک بود. هم
BAP زایـی را نسـبت بـه    درصد سـاقه 66، توانایی افزایش

زایی آنغـوزه در محـیط   ). مقایسه ساقه1(نمودارشتشاهد دا
در BAPگـرم در لیتـر   میلـی 5/0و 1هـاي  حاوي غلظـت 

زایی بر ساقه2ipاثر هورمون ) نشان داده شده است.1(شکل
2در غلظـت  زایـی بیشترین سـاقه ، دادنشان نیز گیاه آنغوزه 

ایجـاد شـد.   16/1گرم در لیتر این هورمون با میانگین میلی
دار چنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیـز بیـانگر معنـی   هم

باشـد. در سطح احتمال یک درصد مـی 2ipبودن اثر غلظت 
زایـی  اثـر مثبتـی بـر سـاقه    2iPز همچون یهورمون کینتین ن

در وداشتشرایط کشت درون شیشههاي آنغوزه در گیاهچه
گرم درلیتر این هورمون میانگین تعـداد سـاقه   میلی2غلظت 

هـاي مـورد بررسـی، بیشـتر بـود.      در مقایسه با سایر غلظت
زایـی نیـز در محـیط شـاهد (بـدون      کمترین میـانگین سـاقه  

چنین نتایج بررسی جدول تجزیـه  . همشدهورمون) مشاهده 
دار در سـطح  د اخـتالف معنـی  واریانس نیز حـاکی از وجـو  

احتمال یک درصد در خصوص بررسی اثر هورمون کینتـین  
باشد.زایی آنغوزه میبر ساقه

هاي سیتوکینینزایی آنغوزه بر حسب غلظت هورمونمقایسه میانگین ساقه-1نمودار

متر)گرم در لیتر) (شاخص برابر یک سانتی(غلظت میلی):5/0BAPBو (:1BAPAزایی آنغوزه (ساقه-1شکل
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هاي سیتوکینینزایی) گیاه آنغوزه بر حسب غلظت هورموننتایج تجزیه واریانس تعداد ساقه(ساقه-1جدول
آزمونFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنابع تغییرات

BAP736/95947/1029/20تیمار**

167/112097/0خطاي آزمایش
903/1017کل

2iP569/15314/0650/5تیمار**

667/012056/0خطاي آزمایش
236/217کل
KIN625/25525/0300/6تیمار**

000/112083/0خطاي آزمایش
625/317کل

ارتفـاع گیاهچـه   هاي سیتوکینینی برهورموناثر 
آنغوزه

هــاي مختلــف مقایســه نتــایج حاصــل از اثــر غلظــت
هاي سیتوکینینی مورد بررسی در این تحقیـق بـر   هورمون

گیاهچه آنغوزه نشان داد کـه  )ارتفاع(افزایش رشد طولی 
BAPمنظـور پـرآوري گیاهچـه    بـه ترین هورمونمناسب

اثـر  باشـد.  آنغوزه در مقایسه بـا دو هورمـون دیگـر مـی    
، بر رشد طولی گیاهچه BAPهاي مختلف هورمون غلظت

گرم برلیتر ایـن  میلی1نشان داد بلندترین ساقه در غلظت
داري ها  تفاوت معنـی هورمون ایجاد شد. مقایسه میانگین

در سـطح  BAPرلیتـر  بگـرم  میلـی 5/1و 1میان غلظت 
هاي مـورد  و در بین غلظتنشان نداداحتمال یک درصد 

بـا  BAPرلیتـر  بگـرم  میلـی 5/1و 1هاي آزمون غلظت
متر، بیشترین میانگین طول سانتی98/3و 96/3میانگین

. )2(جــدول نــدرا نشــان داده و در یــک گــروه قرارگرفت
داري از طـور معنـی  بهبا افزایش غلظت هورمونچنینهم

5/2طـوري کـه درغلظـت    کاسته شد. بـه چهع گیاهارتفا
2گرم درلیتر ایـن هورمـون، طـول گیـاه بـا حـدود       میلی

).2شـت (نمـودار  درصد کـاهش دا 46میزان بهمترسانتی

تاثیر مثبتی بر رشد طـولی  BAPهمانند نیز 2iPهورمون 
نتایج جدول تجزیه ساقه و افزایش ارتفاع گیاه نشان داد. 

دار بودن اختالف در سطح احتمـال  معنیواریانس نشانگر 
. بـود 2iPهـاي مختلـف هورمـون    درصد بین غلظـت یک

91/4میزان بهبیشترین رشد طولی و افزایش ارتفاع گیاه
دست آمـد.  به2iPگرم درلیتر میلی2متر در غلظت سانتی

چنین محیط شاهد (بدون هورمون)، نیز کمتـرین رشـد   هم
در ایـن  متـر را نشـان داد.  یسانت15/1طولی با میانگین 

متـر در  سـانتی 8/4ترین ساقه با ارتفـاع  پژوهش، طویل
سـایر  .دسـت آمـد  بـه Kinگـرم بـر لیتـر    میلـی 2غلظت
هاي این هورمون اثر مثبتی بر افزایش طول گیاهچه غلظت
اي که حتی با افـزایش غلظـت هورمـون   گونه. بهندنداشت

گیاه نیز کاسته شد.گرم برلیتر از ارتفاع میلی5/2سطح به
داري اثر یدهنده معنز نشانیانس نیه واریج جدول تجزینتا

ـ ن بر ارتفـاع گ ینتیهورمون ک ـ اه در سـطح احتمـال   ی ک ی
زایی و ارتفاع گیاهچـه  مقایسه ساقه).2(جدولبوددرصد 
2هـاي مختلـف سـیتوکینینی در شـکل     در غلظتآنغوزه

نشان داده شده است.
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هاي سیتوکینین(ارتفاع) آنغوزه بر حسب غلظت هورمونمقایسه میانگین طول ساقه-2نمودار

هاي سیتوکینیننتایج تجزیه واریانس طول ساقه (ارتفاع)گیاهچه آنغوزه بر حسب غلظت هورمون-2جدول
آزمونFمربعاتمیانگیندرجه آزاديمجموع مربعاتمنابع تغییرات

BAP55/13571/225/39تیمار **

83/01207/0خطاي آزمایش
37/1417کل

2iP62/23572/441/69تیمار **

82/01207/0خطاي آزمایش
43/2417کل

KIN76/22555/449/372تیمار **

15/01201/0خطاي آزمایش
91/2217کل

)2Kin ،1BAP ،22ip(ترتیب از چپبهگیاهچه آنغوزهارتفاعزایی و مقایسه ساقه-2شکل
متر)(شاخص برابر یک سانتیگرم در لیتر)(غلظت میلی
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زایـی و  ریشـه بر IBA /BAPهاي اثر متقابل هورمون
آنغوزهچهگیاهپرآوري

زایی گیاهچه آنغـوزه بـا   ریشهنتایج حاصل از تیمارهاي 
و پیکلـورام در غلظـت  IBA ،NAAهـاي استفاده از اکسین

مورد گرم درلیتر نشان داد، هر سه هورمونمیلی2/1صفر تا 
گـرم در لیتـر،   میلـی 05/0هاي بـاالتر از  بررسی در غلظت

القـاء همزمـان   منظور بهمنجر به القاء کالوس شدند. بنابر این
هـاي  هورمـون بهتـرین  ،گیـاه آنغـوزه  زایی و پـرآوري  ریشه

جداگانه انتخاب شده هايکه در آزمایشاکسین و سیتوکینین 
هاي با غلظتBAPدر این رابطه هورمون .ترکیب شدند،بود

01/0هاي با غلظتIBAگرم در لیتر و میلی5/1و1، 5/0(
تحـت تیمارهـاي ترکیبـی قـرار     گرم در لیتـر  میلی05/0و 

داري تجزیه واریـانس حـاکی از معنـی   ول نتایج جد.ندگرفت

زایی گیاه در هاي مورد بررسی بر ریشهتاثیر متقابل هورمون
). بـا افـزایش میـزان    3(جـدول  بـود درصد 1سطح احتمال 

بـا  IBA، طول ریشه کاهش یافـت. در ترکیـب   IBAغلظت 
BAPسمت تولیـد  بههاي طویل متوقف و گیاهتشکیل ریشه
). بهترین ترکیب بـراي  3رفت (شکل شکلايهاي غدهریشه

هاي جدیـد  اي که توانایی تولید گیاهچههاي غدهایجاد ریشه
BAPگرم میلی1و IBAگرم میلی01/0را نیز داشته باشد، 

گرم در میلی1اي تشکیل شده در غلظت هاي غدهریشه. بود
هاي تشکیل شده تر از غدهتر و کمی کوتاه، درشتBAPلیتر 

ها پـس از اعمـال   این هورمون بود. این غده5/1در غلظت
ند کـه  کردیک دوره سرمادهی مجدد شروع به تولید گیاهچه 

دهد، سرمادهی در القاء ساقه و ایجاد گیاهچه موثر نشان می
).4(شکل باشدمی

آنغوزه) بر طول ریشه BAP/IBAتاثیرمتقابل هورمونهاي (-3نمودار

) بر طول ریشه آنغوزهBAP/IBAتجزیه واریانس تاثیر متقابل هورمونهاي (-3جدول
آزمونFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنابع تغییرات
BAP77/261326/8746/1اثر **

IBA92/63296/3131/535اثر **

BAP*IBA94/35699/533/100اثر متقابل **

43/12406/0خطاي آزمایش
06/36335کل
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(شاهد، بدون هورمون)چپ: .طویلهايشکل درمقایسه با ریشهايهاي غدهایجاد ریشه-3شکل
متر)شاخص یک سانتی، گرم در لیترغلظت میلی، BAP01/0IBA-1(راست:

تیمارسرمایی مجددچپ: همان گیاهچه بعد از 5/1BAPراست: گیاهچه آنغوزه در محیط -4شکل
متر)شاخص یک سانتی، گرم در لیترغلظت میلی(

بحث
BAPهاي سـیتوکینینی ( اثر هورموندر پژوهش حاضر، 

,2iP ,Kin ــاقه ــرآوري (س ــر پ ــولی)  ) ب ــد ط ــی و رش زای
تـرین  چنـین اثـر متقابـل مناسـب    و هـم هاي آنغوزه گیاهچه

هورمون اکسین و سیتوکینین بـر ریزازدیـادي ایـن گیـاه در     
نشـان داد، بـین   . نتایج شدبررسی شرایط کشت درون شیشه 

داري در ها، تفاوت معنـی هاي مختلف این هورمونغلظتاثر 
در BAPسطح احتمال یک درصد وجود داشـته و هورمـون   

بـراي از کارآمـدي بیشـتري   مقایسه بـا دو هورمـون دیگـر   
چنین غلظـت  هم.بودزایی و رشد طولی گیاه برخوردار ساقه

بهتـرین نتـایج را بـراي    BAPگرم در لیتر هورمـون  میلی1
مطالعات انجام شده درباره پرآوري گیاهچه آنغوزه نشان داد.

هـاي سـیتوکینینی بـر ریزازدیـادي گیاهـان      اثرات هورمـون 
در BAPتر و بهتــر هورمــون مختلـف حــاکی از تــاثیر بیشـ  

نتایجهاي مورد مطالعه بوده که مویدمقایسه با سایر هورمون
Nowruzian(ست آمده اسـت دبه et al., مطالعـات  .)2014

نشان داد)2011(و همکاران Sanchooliانجام شده توسط
گـرم درلیتـر بهتـرین    میلـی 5/1با غلظت BAPکه هورمون 

5/1تا 5/0هاي در بین غلظتآنغوزهزاییبراي ساقهنتیجه 
در نمایـد. که صحت نتـایج ایـن تحقیـق را تائیـد مـی     بوده

پـرآوري  ) 2008(و همکـاران  Shafiee Hajiabadمطالعـه 
هاي سرخس بوستونی، بیشترین تعداد شاخسـاره را  ریزنمونه

گـرم درلیتـر   میلـی 2و 1هاي در محیط کشت حاوي غلظت
BAPکه با نتایج این مطالعـه مطابقـت دارد.  نددست آوردبه

نشـان  ، نیز )2006و همکاران (Karuppusamyهايبررسی
تعـداد  BAPگرم درلیتـر  میلی5هاي باالتر از غلظتکهداد

Vanasushavaهــا را در گیــاه ســاقه pedata از خــانواده)
کاهش داد، در عین حال بر رشد طـولی سـاقه نیـز    چتریان) 
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ثیر منفی داشته است که با نتایج این تحقیق مطابقـت دارد.  أت
، 2ipگـرم در لیتـر   میلی7تا 1هاي از میان غلظتچنین هم

درصـد  2/81گرم در لیتر بود کـه بـا   میلی2بهترین غلظت 
1/2را بـا  V.pedataبیشترین فراوانی تولید سـاقه در گیـاه   
و Alizadehچنینهمساقه به ازاي هر ریزنمونه داشته است.

در بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمـونی  ) 2012(همکاران 
BAP    زنـی را در  بر باززایی زوفـا، بیشـترین درصـد جوانـه

و کمترین درصد آن را در BAPگرم درلیتر میلی9/0غلظت 
غلظت صفر اعالم داشتند که با نتایج این تحقیق در خصوص 

ـ   نتـایج مشـابهی   کـار رفتـه مطابقـت دارد.   هنوع هورمـون ب
ر بررســـی د) Wysokinska)2004و Ewaتوســـط

ــه ــادي گون ــوروزك ریزازدی ــاه ن ــاي مختلــف گی شــامل (ه
Salvia.leriifoliaوS.nemorosa(هاي دست آمد که دادهبه

Ziaeeدر تحقیقکند.حاصل از این تحقیق را تأیید می Fard

گـرم  میلـی 5/1بـا اسـتفاده از غلظـت    ) 2013(و همکاران 
زایی در گیـاه جاشـیر را از   بیشترین درصد ساقهkinدرلیتر 

که دست آوردندبهگرم در لیترمیلی2هاي صفر تا بین غلظت
شـترین درصـد   بی. دینماق را اثبات میین تحقیج اینتاصحت 

زایی و بیشـترین تعـداد سـاقه بـه ازاي هـر ریزنمونـه      ساقه
تنهـایی،  بهBAPو Kinگرم برلیتر میلی2در غلظتنوروزك

د کـه بـا   شـ زارش گ) 2012(و همکاران Modarresتوسط
و Evaتوسـط ایـن نتیجـه   .نتایج این تحقیق همخوانی دارد

Wysokinska,)2004(د) ر گونهSalvia nemorosa( نیز
ــد  ــزارش ش ــ .گ ــی ت ــتأدر بررس ــف  ثیر غلظ ــاي مختل ه

بر ریزازدیـادي گـل آهـار ظریـف     هاي سیتوکینینی هورمون
نیز، مشخص )2010(همکاران و Mahmoodzadehتوسط

گرم در لیتر تـاثیر مثبتـی بـر    میلی5/0، کینتین با غلظت شد
با نتایج این تحقیق کهزنی و افزایش ارتفاع گیاه داشتجوانه

دهد بـا افـزایش غلظـت کینتـین،     مشابهت داشته و نشان می
Ziaeeچنـین ته اسـت. هـم  فایارتفاع گیاه نیز افزایش  Fard

، بلنـدترین  kinگـرم در لیتـر   میلـی 5/1غلظت در)2013(
هاي صـفر تـا   طول ساقه از یقه گیاه جاشیر را از بین غلظت

ــی ــر دو میل ــرم درلیت ــهگ ــت آوردب ــی.دس ــايدر بررس ه
Karuppusamyبــــا اســــتفاده از )2006(و همکــــاران

زایی در گیـاه  موفق به ساقهKinو BAP ،2iPهاي هورمون
V.pedataه و شدBAP 2و کینتینرا ازiP  .مؤثرتر دانسـت

2نسبت بـه  BAPچنین فراوانی تولید شاخه در هورمونهم
تحقیق نیز مطابقـت  نتایج این هورمون دیگر بیشتر بود، که با 

بـا مقایسـه اثـر    )2011(و همکاران Ameriمطالعاتدارد.
یم هندوانه نشان قبر باززایی مستKINو BAPهاي هورمون
زایـی داشـته و   بهتـري در افـزایش سـاقه   اثـر BAPداد که 

گـرم در لیتـر   میلـی 5/1افزایش غلظـت ایـن هورمـون تـا     
نتـایج ایـن   اسـت کـه بـا    موجب شدهزایی را بیشترین ساقه

و Paekبررسی انجـام شـده توسـط   تحقیق همخوانی دارد.
Hahn ،)2000 هاي سیتوکینین، اکسین اثر هورمون) توانست

زایـی گیـاه   هاي آنـاتومیکی و انـدام  و زغال فعال بر ویژگی
Eustoma grandiflorum]لیسیانتوس  (RAF) Shinn]  بـا

سـاقه  تعـداد Kinدر مقایسـه بـا   BAPاستفاده از هورمون 
) Leshem)1988دست آورد. مشابه این نتایج را بهبیشتري

گزارش اي شدن خربزهشیشهینین برکدر بررسی اثر سیتونیز 
، کینتین )2006(و همکاران Karuppusamy. در تحقیق کرد
گرم در لیتر باعث افزایش تعداد ساقه میلی2تا غلظت 2ipو 

گـرم در  میلـی 4بـیش از  اما غلظت،شدV.pedataدر گیاه 
را در چنین کاهش ارتفـاع گیـاه   لیتر کاهش تعداد ساقه و هم

) Buragohain)2003وNath. این نتایج توسـط  تشپی دا
نیز مورد تائید قرار گرفتـه  Centella asiaticaبر روي گیاه

اي هـاي غـده  در تحقیق حاضر مشـخص شـد، ریشـه   است.
هـا، پـس از   جدید را داشته و این غدهتوانایی تولید گیاهچه

تواننـد گیاهچـه ایجـاد    اعمال یک دوره سرمادهی مجدد، می
زایی مالك انتخاب تیمار نمایند. لذا در این تحقیق صفت غده

ــت.   ــرار گرف ــر ق ــیبرت و Askari-Khorasganiدر بررس
، در بررسی باززایی مستقیم گیـاه کلوسـیا   )2013(همکاران 

Kelussia odoratissima 2تـا  2/0هـاي  ، از بین غلظـت
گـرم در  میلی3تا 5/0هاي و غلظتBAPگرم در لیتر میلی
IBAگرم در لیتـر  و یک میلی2/0BAP، ترکیب IBAلیتر 

زایـی ایـن   عنوان بهترین و موثرترین ترکیب براي ریشـه بهرا
گیاه اعالم داشتند که با نتایج تحقیق حاضـر همخـوانی دارد.   

اعـث افـزایش رشـد طـولی     چنین بهورمونی هماین ترکیب 
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زایی گیاه زیره پارسی توسـط  در بررسی ریشه.ریشه نیز شد
Valizadehاز بـین  کـه  نشان داده شد ،)2008(و همکاران

گـرم  میلـی 2، ترکیـب  Kinو NAA،2,4-Dهـاي هورمون
، بیشترین تعداد ریشه Kinگرم درلیتر میلی2و NAAدرلیتر 

که با نتایج ایـن تحقیـق مطابقـت نـدارد. زیـرا      کردرا ایجاد 
طور معمول داراي ریشه مستقیمی اسـت کـه تیمـار    بهآنغوزه

شـود.  ش طـول ریشـه آن مـی   بدون هورمون، باعـث افـزای  
زایی برخی گیاهان منظور ریشهبهIBAاثرات مثبت چنین هم

و Karuppusamyتوسط V.pedataخانواده چتریان نظیر 
Sharmaتوسط Anethum graveolens، )2006(همکاران 

گزارش شده که با نتایج این تحقیق نیـز  )2004(و همکاران 
، در بررسی )2013(و همکاران Bari. همچنینمشابهت دارد

منظور القاء بههاي اکسین و سیتوکینیناثرات متقابل هورمون
Olea europeaریشه در گیاه  L   4000، دریافتنـد، ترکیـب

داري نـی طور معبهBAPام پیپی150عالوه بهIBAامپیپی
ها نیز در این چنین تعداد ریشهد. همادتولید ریشه را افزایش 

هاي هورمونی بـود. در  ترکیب هورمونی بیشتر از سایر نسبت
منظـور  بهIBAعین حال این ترکیب، بیشتر از کاربرد تنهاي 

حاصـل از ایـن تحقیـق    ید نتایج زایی، عمل کرده که مؤریشه
باشد.می
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Abstract
The present study optimized micropropagation protocol for Ferula assa- foetida L. The effect

of cytokinins (BAP, 2ip and Kinetin), auxins (IBA, NAA and Picloram) and hormones
combination was assayed in different concentrations (0 - 2.5 mg/l) on MS medium. Results
showed that BAP, promoted the highest shoot elongation and shoot numbers. Concentration of 1
mg/l BAP enhanced three shoots per explants and compared to control and 66 percent shooting
was increased. Effect of 1.5 mg/l BAP produced the highest shoot. MS media containing 1mg/l
BAP and the 0.01 mg/l of IBA was the best treatment to micropropagate ferula and tuber
production. Hormone combination enhanced 3.96 cm plant height, compared with control (2.28
cm) at the rate of 57.6 percent increase. Number of lateral shoots with an average of 3 per
explants grew three fold higher than control. The study proved that root like tuber in compared
to long roots had higher ability to shoot production. Endogenous auxin in ferula is the most
important reason for the existence of root elongation in vivo and in vitro.

Keywords: Auxin, cytokinin, Ferula assa- foetida L., micropropagation, rooting, tissue culture.


