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 خالصه
 

 از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال های                (.Aloe barbadensis Mill)صبرزرد  
 با استفاده از     بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه          . اخیر مورد توجه قرار گرفته است      
 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و          7 محیط کشت اولیه،      22از میان   . ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد     

 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و                   3شاخساره ها  
ی ارتفاع شاخساره، تعداد شاخساره و قهوه ای شدن        در بازکشت چهارم، بر اساس طرح کامالً تصادفی، شاخص ها        

 دارای MSبر اساس نتایج حاصل، حداکثر ارتفاع شاخساره در استفاده از محیط کشت                . محیط ارزیابی شدند  
IAA (1 mg/l)   ،kinetin (1 mg/l)   و BA (1 mg/l)  نتایج نشان داد که حداکثر تعداد        همچنین.  بدست آمد

د به ازای هر ریزنمونه و حداقل میزان قهوه ای شدن محیط با استفاده از محیط کشت                  عد 67/5شاخساره با متوسط    
MS دارای IAA (1 mg/l) و Kinetin (1.5 mg/l) و MSدارای  Kinetin (1 mg/l) ،BA (1 mg/l)  و  IBA 

(1 mg/l)                    ی حاصل شد که بر این اساس بکارگیری این دو محیط کشت جهت حداکثر پرآوری در ریزازدیاد
 .آلوئه توصیه می شود

 
 آلوئه، ریزازدیادی، نوک شاخساره، شاخساره :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

با توجه به اهميت گياهان دارويي در توليد تركيبات موثره            
مورد نياز جهت صنايع داروسازي و لوازم آرايشي و بهداشتي و             
همچنين رويكرد مجدد دنيا بخصوص كشور هاي پيشرفته به            

ز داروهاي گياهي و سنتي به جاي داروهاي شيميايي،          استفاده ا 
لزوم تحقيق بيشتر در مورد جنبه هاي مختلف توليد اين گياهان           

يكي از گياهان مهم دارويي كه ازدياد       . ارزشمند احساس مي شود  
  با نام علمي      1آن به كندي صورت مي گيرد گياه صبرزرد            

Aloe barabadensis Mill. (Syn. Aloe vera)  نواده  از خا
Aloeaceaeاست . 

                                                                                    
1. Aloe 
 

آلوئه گياهي گوشتي و چند ساله با ساقه روزتي بوده و توان             
گياه بالغ داراي   . توليد پاجوش بر روي ريشه ضخيم خود را دارد         

برگها .  برگ ضخيم و گوشتي با كناره هاي خاردار است          ١٢-١٥
ضخيم و داراي پارانشيم بي رنگ موسيالژ دار و شيره چسبنده            

مت به عنوان بافت ذخيره كننده آب در گياه           است كه اين قس    
 ).٥(محسوب مي شود 

ژل حاصل از برگ هاي اين گياه داراي تركيبات شيميايي            
 بسيار متنوعي است و به عنوان يك ماده اوليه در ساخت دارو               

و توليد كرم هاي آرايشي و بهداشتي از اهميت           ) ١٧،  ١٤،  ٧(
 درصد آب با     ٩٩ژل آلوئه حاوي       . زيادي برخوردار است    

٥/٤ pH=               و نوعي پلي ساكاريد به نام گلوكومانان است كه 
خاصيت مرطوب كنندگي ژل به دليل وجود اين پلي ساكاريد             



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٠٤

كربوهيدرات اصلي موجود در ژل، استيالت مانان يا              . است
خاصيت ترميم زخم ها، تقويت سيستم ايمني         . اسمانان است 

يروسي ژل، ناشي   و فعاليت ضد و   ) خصوصاً فعاليت ضد ميكروبي   (
نقش ضد تورمي ژل به دليل وجود           . از وجود اسمانان است     

 و خاصيت ضد خارش پوست به دليل            1تركيبات براديكينيناز 
به طور كلي ژل آلوئه      ). ١٨(وجود الكتات منيزيم در ژل است        

داراي تركيبات با خواص و فعاليت هاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي         
ان، ضد فعاليت ويروس ايدز،      متنوعي همانند خاصيت ضد سرط     

كاهش دهنده سطح كلسترول خون، درمان بيماري هاي پوستي         
 ).٢٠، ١٨(و خواص بسيار ديگر است 

در . آلوئه به دو روش جنسي و غير جنسي ازدياد مي  شود            
 كه مشهورترين گونه جهت      .Aloe barbadensis Millگونه  

يق توليد ژل است به دليل پديده نر عقيمي، بذر از طر                    
دگرگشني توليد مي شود، بنابراين ازدياد از طريق بذر منتج به            

). ١٣،١٧(تفرق ژنتيكي به ميزان زياد در گياهان توليدي مي شود        
نمي تواند ) بذر يا پاجوش  (چون ازدياد اين گياه به روش سنتي         

 در كوتاه مدت گياه مورد نياز جهت توليد تجاري را فراهم آورد              
ز كشت درون شيشه اي مي توان نسبت به        لذا با استفاده ا   ) ١٥(

 .توليد انبوه و سالم آلوئه اقدام نمود
رايج ترين روش ريز ازديادي اين گياه، جداسازي اندام هاي          
مريستمي مثل نوك شاخساره يا جوانه هاي جانبي و تحريك آنها          

اولين نتايج بدست   ). ١٧،  ١٥،  ١٢،  ٩(به توليد گياه كامل است       
 ازديادي آلوئه توسط ناتالي و همكاران          آمده در زمينه ريز      

با استفاده از كشت نوك شاخساره بر         ) ١٩٩٠(و زائو   ) ١٩٩٠(
 تكميل شده با    (MS)) ١٩٦٢(روي محيط موراشيگ و اسكوگ      

 شاخساره  ٥ و   ٢به ترتيب با ميانگين     (اكسين ها و سايتوكينين ها    
 ). ٢١ ،١٧، ١٦(گزارش شد ) به ازاي هر ريزنمونه

ي اوليه روي ريزنمونه در توان رشد آتي آن            وجود برگ ها 
توان رشد در جوانه هاي انتهايي و        . نقش تعيين كننده اي دارد    

جانبي به علت اتكاي آنان به منبع هورموني وابسته به برگ هاي            
در بيشتر پژوهش هاي    ). ٣،  ١(زيرين و بافت هاي ساقه است        

 MSپايه  انجام شده با هدف ريز ازديادي آلوئه، از محيط كشت            

                                                                                    
1. Bradykininase 

، ١٥،  ١٢،  ١٠(جهت كشت نوك شاخساره استفاده شده است          
 طي پژوهشي حداكثر     ١٩٩٠مير و استادن در سال       ). ١٩،  ١٧

 ١ حاوي   MSرشد جوانه و ريشه دهي شاخه ها را روي محيط            
همچنين . بدست آوردند ) ايندول بوتريك اسيد   (IBAميلي گرم  

 عدد  ٨-١٢ مجموع تعداد شاخساره توليد شده در هر گره بين          
 IAAدر اين آزمايش با استفاده از اكسين هاي             . متغير بود 

به جاي  ) نفتالين استيك اسيد   (NAAيا  ) ايندول استيك اسيد  (
IBA               تعداد كمي جوانه جانبي تشكيل شد و در محيطي كه 
  به كار رفت هيچگونه جوانه نابجايي تشكيل نشد            IAAفقط  

)١٥.( 
لولي، تشكيل اندام    سايتوكينين ها باعث تسريع تقسيم س       

، نجات جوانه جانبي از چيرگي         )٤،  ٢(هوايي و ريخت زايي      
بر اساس  ). ٨،  ٤(انتهايي و در نتيجه پرآوري شاخساره مي شوند         

، حداكثر ميزان پرآوري از طريق كشت        ١٩٩٥تحقيقي در سال    
جوانه هاي انتهايي و محوري آلوئه روي محيط كشت تهيه شده            

 BA ميلي گرم در ليتر     ٢٥/٢ و   IAAتر   ميلي گرم در لي   ١٨/٠با  
طي آزمايشي،  ) ١٩٩٩(زوئو و همكاران      ). ١٢(بدست آمد    

 MSبهترين محيط را جهت تحريك رشد جوانه ها، محيط كشت          
 .  ميلي گرم در ليتر معرفي نمودند٣ به ميزان BAتهيه شده با 

 هفته در محيط    ٣در پژوهشي شاخساره هاي آلوئه به مدت        
 به عالوه   IAA ميلي گرم در ليتر     ١٨/٠مراه با    ه MSريشه زايي  

در پايان اين مرحله    .  قرار داده شد   IBA ميلي گرم در ليتر     ٢٢/٠
در مرحله  ). ١٣( درصد ريشه دار شدند     ١٠٠گياهچه ها به ميزان    

با نگهداري   ) ٢٠٠١(سازگاري، چادهوري و ماكيوندان            
اال،  هفته در رطوبت نسبي ب     ٢گياهچه هاي كشت بافتي به مدت      

 .به تدريج آنها را به فضاي برون شيشه اي سازگار نمودند
 

 مواد و روش ها
 گلدان هاي صبرزرد از يك گلخانه        ١٣٨١در تابستان سال     

توليد آلوئه واقع در شهرستان نوشهر به گلخانه دانشكده                 
ريزنمونه هاي مورد نياز   . كشاورزي دانشگاه گيالن منتقل شدند     

 سانتي متر كه به      ١٥-٢٠ ارتفاع    اين آزمايش از گياهاني به       
نوك . صورت رويشي از گياهان بالغ توليد شده بودند تهيه شد           

 سانتي متر از   ٥/١-٢شاخه ها همراه با دو برگ اوليه به اضافه            
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در . ساقه جدا و درآب جاري به طور كامل شستشو داده شد              
 درصد شوينده    ٢٠اتاقك استريل، ساقه هاي آلوئه در محلول          

)  درصد هيپوكلريت سديم خالص    ٢٥/٥محتوي  (تكس  تجاري واي 
 بار با آب    ٣سپس ريزنمونه ها   .  دقيقه غوطه ور شدند   ١٥به مدت   

 دقيقه شستشو   ٥ و   ٣،  ٢مقطر استريل شده به ترتيب به مدت         
 ميلي متر كه    ٢-٣ريزنمونه نوك شاخساره به طول        . داده شد 

د جدا و   متشكل از مريستم انتهايي همراه يا بدون برگ اوليه بو          
 ٣ همراه با ساكارز به ميزان          MSبر روي محيط كشت پايه        

.  كشت گرديد  pH= ٨/٥ گرم در ليتر در      ٨درصد و آگار به مقدار      
جهت كنترل پديده قهوه اي شدن محيط در اثر ترشحات قاعده            

 ميلي گرم در ليتر اسيد     ٤ريزنمونه، بعد از اتوكالو كردن، مقدار        
به محيط  )  ميكرومتر ٢/٠(تر  اسكوربيك استريل شده با فيل       

با هدف استقرار ريزنمونه پاكسازي شده در محيط          . افزوده شد 
كشت، آزمايش مناسب بودن محيط غذايي جهت برآورد ميزان           
بقاء و پرآوري ريزنمونه، تشخيص ميزان قهوه اي شدن و راههاي           

 تيمار هورموني با انواع و غلظت هاي            ٢٢كنترل آن، تعداد      
 .  مشاهده مورد استفاده قرار گرفت٣ار و  تكر٣مختلف در 

 
  غلظت و نوع تنظيم كننده هاي رشد در مرحله پرآوري-١جدول

T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 تيمار 
١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ IAA 
٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ IBA 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥/٠ NAA 
٥/٠ ١ ٥/١ ١ ١ ١ ١ KINETIN 
٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ BA 

 
 ساعت  ١٦تي گراد و     درجه سان   ٢٦ ± ١كشت ها در دماي   

 ساعت تاريكي در اتاقك كشت قرار       ٨و  )  لوكس ٢٠٠٠(روشنايي  
 روز، با مقايسه محيط هاي       ٤٥-٦٠بعد از گذشت      . داده شد 
با تكيه بر صفاتي چون     ) ١جدول  ( محيط كشت برتر     ٧مختلف،  

ميزان بقاء و پرآوري و همچنين ميزان قهوه  اي شدن انتخاب و              
 .ي مورد استفاده قرار گرفتنددر مراحل بازكشت و پرآور

 پس از رشد نمونه هاي كشت شده و توليد جوانه هاي جانبي          
و نابجا در قسمت قاعده، جهت ارزيابي قدرت شاخه زايي و عادت           
پذيري گياه به محيط هاي مختلف كشت انتخابي فوق و شرايط            

عمل . ، اقدام به بازكشت شاخساره ها گرديد     )١١(درون شيشه اي   
 دفعه و به فاصله يك ماه انجام شد و در             ٣يزنمونه ها  بازكشت ر 

 ٣بازكشت چهارم، ريزنمونه ها بر اساس طرح كامالً تصادفي در            
 مشاهده تشكيل شده بود، كشت          ٣تكرار كه هر تكرار از          

گرديدند و صفات ارتفاع شاخساره، تعداد شاخساره، و ميزان              
زيابي قهوه اي شدن محيط به عنوان شاخص هاي كمي مورد ار           

 ٥عمل اندازه گيري به طور هفتگي و در مدت              . قرار گرفتند 
هفته يادداشت برداري گرديد ولي فقط اعداد به دست آمده در             

 .  هفته اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت٥پايان دوره 
. با اندازه گيري رشد شاخساره ها، ارتفاع رشد بدست آمد            

ساره انتخاب و طول    بدين صورت كه از هر تكرار، بزرگترين شاخ       
از اين شاخص   . آن از قاعده تا نوك برگ انتهايي اندازه گيري شد        

جهت تعيين زمان انتقال افزونه ها به محيط ريشه زايي استفاده           
اندازه گيري متغير تعداد افزونه از طريق خارج كردن               . شد

شاخساره ها در پايان دوره آزمايش و شمارش آنها در هر تكرار              
جهت برآورد ميزان قهوه اي شدن       . انه انجام شد   به طور جداگ   

بدين ترتيب كه   . محيط كشت، از روش نمره دهي استفاده شد        
، كمي قهوه اي    ١فقدان ترشحات قهوه اي در محيط با شماره           

 و قهوه اي   ٣، قهوه اي شدن متوسط با شماره        ٢شدن با شماره     
 . مشخص شد٤شدن زياد با شماره 

 سانتي متري   ٢-٣ساره هاي   در مرحله ريشه  زايي، شاخ        
حاصل از مرحله پرآوري، پس از جدا نمودن از ريزنمونه اوليه در            

 كشت  IAA و   IBA ميلي گرم در ليتر      ٥/٠ حاوي   MSمحيط  
 هفته، شاخساره هاي ريشه دار شده جهت       ٣بعد از گذشت    . شد

به منظور به   . سازگاري با محيط بيرون به گلدان منتقل شدند         
 دقيقه قبل از    ٢٠-٣٠رطوبتي گياهچه ها،   حداقل رساندن تنش    

انتقال، درب ظروف كشت را باز نموده تا گياهچه ها به شرايط              
در مرحله بعد بقاياي آگار و       . جديد سازگاري نسبي پيدا نمايند     

مواد غذايي به آرامي از سطح ريشه ها شستشو داده شد و سپس             
سه و  گياهچه ها به درون گلدان هاي كوچك پالستيكي داراي ما        

به منظور جلوگيري از      .  منتقل شدند   ١:١خاك به نسبت      
) يكبار مصرف (پژمردگي گياهچه ها، ليوان هاي شفاف پالستيكي      

 .به صورت وارونه بر روي گلدان ها قرار داده شد
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الزم به ذكر است كه قبل از هر گونه تجزيه آماري ، آزمون               
ه دست  بر روي داده هاي ب   ) تست اسكيونس و كورتوسيس   (نرمال  

به دليل نرمال نبودن داده هاي مربوط به         ). ٦(آمده انجام شد     
=+5.0صفت تعداد شاخساره از تبديل جذري          YX  بر 

تجزيه واريانس و آزمون دانكن     . روي اين داده ها استفاده گرديد    
 و در   Mstatcبر روي كليه داده ها با استفاده از نرم افزاز آماري             

 انجام شد ولي براي تفسير نتايج و مقايسه          ٠٥/٠سطح احتمال   
 .ميانگين ها از داده هاي اصلي استفاده شد

 
 نتايج و بحث

استفاده از تبديل جذري بر روي داده هاي مربوط به صفت            
تعداد شاخساره باعث نرمال شدن داده هاي مربوط به اين صفت           

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه كليه                . گرديد
ار ها، روي صفات اندازه گيري شده اثر معني داري دارند و              تيم

 ).٢جدول(امكان انتخاب بين اين تيمار ها وجود دارد 
 

 تجزيه واريانس اثرات محيط كشت بر روي صفات -٢جدول 
 اندازه گيري شده

(.M.S)ميانگين مربعات صفات اندازه گيري شده
قهوه اي شدن 

 محيط
تفاع ار

تعداد شاخساره شاخساره
درجه 
منابع تغييرات آزادي

 محيط كشت ٦ ٩٤/١٤** ٧٥/٢** ٢٧/١**
 خطا ١٤ ٣٣٣/٠ ٠٧٤/٠ ٠٩٥/٠
 كل ٢٠   
٥٧/١٧ ٠٨/١١ ٠٦/١٩  C.V.% 

 
اثر محيط هاي مختلف بر روي ميزان رشد شاخساره ها در            

افزونه هاي كشت شده در    .  تفاوت معني داري داشت   ٠١/٠سطح  
گرم  لیي م ١(ن  ينتي ک ،)تري در ل  گرم لیيم IAA) ۱ محيط داراي 

از بيشترين رشد طولي     )  ميلي گرم در ليتر    ١ (BA و   )تريدر ل 
در ). ١شكل   (برخوردار بودند     )  سانتي متر  ۳۳/۴متوسط   (

گزارش هاي موجود، اين صفت مورد آزمون و تجزيه و تحليل              
قرار نگرفته است و فقط به صورت مشاهده اي ميزان رشد                 

). ١٧،  ١٥،  ٩(ي مختلف گزارش شده است      ريزنمونه در محيط ها  
نسبت باالي سايتوكينين ها به اكسين در محيط رشد، رشد              

ن يدر ا  برگ   تعدادهم چنين  . طولي افزونه ها را به دنبال داشت      
محيط كشت از ميزان     ساير تيمار هاي ديگر  نسبت به   نيز  ط  يمح

 .بيشتري برخوردار بود
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اثر تنظيم كننده هاي مختلف رشد روي ارتفاع شاخساره در  -١شكل 

  هفته بعد از كشت٥مدت 
 

  با توليد ميانگين    T6 و   T3، تيمار هاي   ٢با توجه به شكل      
 افزونه به ازاي هر ريزنمونه در       ٣٣/٥ با متوسط    T4 افزونه و    ٦٧/٥

 از  T1و تيمار    ) ٤شكل   (باالترين سطح پرآوري واقع شدند         
)  شاخساره به ازاء هر ريزنمونه         ١ميانگين  (حداقل پرآوري    

حداكثر توليد جوانه هاي   ) ١٩٩١(مير و استادن    . برخوردار است 
همچنين ). ١٥( بدست آوردند    IAAجانبي را در محيط حاوي       

در پژوهشي ديگر، بهترين محيط جهت پرآوري نوك شاخساره           
 ٢٥/٢ همراه با      IAA ميلي گرم در ليتر       ١٨/٠آلوئه، تركيب    

در اين آزمايش،   ). ١٢( تشخيص داده شد     BAگرم در ليتر    ميلي 
افزايش كينتين سبب افزايش ميزان پرآوري شد و به همين               

 قرار گرفت كه با نتايج مير و            a در كالس       T3دليل تيمار 
 ميلي گرم  ١مطابقت ندارد زيرا آنها با افزودن        ) ١٩٩١(استادان  

) تيديازورون (TDZ يا   BAدر ليتر از تنظيم كننده هاي كينتين،      
، هيچگونه تاثيري در افزايش     IBA ميلي گرم   ١به محيط حاوي    

 ).١٥(توليد افزونه مشاهده نكردند 
IAA           موجود در محيط، رشد ياخته و آغازيدن شاخساره را 

تحريك مي كند و از طرفي كينتين اثر بازدارندگي جوانه انتهايي           
يط پرآوري  بر روي رشد جوانه هاي جانبي را خنثي نموده و شرا          

با اين حال به نظر مي رسد در      ). ٨،  ٤(شاخساره را فراهم مي كند     
)  ميلي گرم در ليتر   ١( و كينتين به مقدار مساوي       IAAحالتي كه  

در محيط بكار برده شوند، پرآوري در سطح پايين تري قرار                
) T7تيمار   (NAAريزنمونه هاي كشت شده در حضور       . مي گيرد

وعي كاهش در پتانسيل پرآوري نشان        بار بازكشت، ن   ٣در طول   
دادند بطوريكه در بازكشت چهارم به جاي اندام زايي، بافت هاي           

) ٥شكل  (حجيم  و ضخيم در ناحيه قاعده ريزنمونه توليد گرديد          
در . و برگها نيز به تدريج به رنگ سبز روشن تغيير رنگ دادند              
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ي  به جا  NAAنيز وقتي از    ) ١٩٩١(آزمايش هاي مير و استادن     
IBA              در محيط كشت استفاده شد نوعي كاهش در پتانسيل 

 ).١٥(توليد جوانه جانبي رخ داد 
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  اثر تنظيم كننده هاي مختلف رشد روي تعداد شاخساره در - ٢شكل 

  هفته بعد از كشت٥مدت 
 

با اينكه كليه محيط هاي مورد استفاده در اين آزمايش               
داشته اند ) ٢جدول  (اري در ميزان قهوه اي شدن      اختالف معني د 

، به دليل وجود كينتين در      )٣شكل  (ولي با توجه به ميانگين ها      
محيط هاي كشت، ميزان قهوه اي شدن محيط در سطح كم تا             

 اين نتايج مغاير با نتايج ناتالي و همكاران            . متوسط قرار دارد   
ن نمونه ها در   مبني بر قهوه اي شدن شديد و از بين رفت        ) ١٩٩٠(

) ١٩٩١(همچنين با گزارش مير و استادن       . حضور كينتين است  
كه بيان داشتند در محيط هاي كشت اوليه، زمانيكه از                   

 به عنوان تنظيم كننده رشد     TDZ يا   BAسايتوكينين هايي مثل   
انحصاري استفاده شد، نمونه ها ترشحات قهوه اي توليد كرده و از          

 .بين رفتند نيز مغايرت دارد
 
 

 
 IAA + BA + Kinetin (1mg/l) پرآوری در حضور-٤شکل 
 

تنظيم كننده هاي رشد از طريق اكسيد كردن فنل ها، نقش          
در اين ميان   ). ٣(مهمي در قهوه اي كردن محيط كشت دارند          

عالوه بر  . كينتين نقش موثري در ايجاد پديده قهوه اي شدن دارد        
حل برش افزونه نيز     اين، بافت زخمي قاعده ريزنمونه و يا م           

با اين وجود به    ). ١(ترشحات قهوه اي در محيط توليد مي نمايد        
نظر مي رسد علت كاهش شدت قهوه اي شدن محيط در اين               
آزمايش، به دليل استفاده از آنتي اكسيدان اسيد اسكوربيك به            

 ميلي گرم در ليتر است كه سبب كم شدن ترشحات              ٤ميزان  
 شدت قهوه اي شدن از ميزان زياد       قهوه اي محيط شد به طوريكه    
 .به دامنه كم تا متوسط رسيد

 MSدر مرحله ريشه زايي، با كشت شاخساره ها در محيط            
 ميلي گرم در ليتر، به     ٥/٠ هر يك به ميزان      IAA و   IBAداراي  

ريشه ها به طور   ). ٦شكل  ( عدد ريشه بدست آمد      ٥طور متوسط   
از روي پينه هاي   مستقيم و از محل قاعده ساقه خارج شدند و            

. تشكيل شده در قاعده ساقه هيچگونه ريشه اي تشكيل نشد             
بنابراين ارتباط آوندي بين ساقه و ريشه كه مستلزم شروع جذب           

 ).٣(و انتقال امالح به بخش هوايي است به موقع صورت گرفت 
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  NAAزنمونه در حضور ي نحوه رشد ر -۵شکل 
 اثر تنظيم كننده هاي مختلف رشد روي شدت -٣شكل 

  هفته بعد از كشت٥قهوه اي شدن محيط در مدت 



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٠٨

 

 
   گياهان آلوئه سازگار شده به فضاي برون شيشه اي-٧شكل 

  IBA+ IAA شاخساره ريشه دار شده در حضور -٦شكل 
 ) ميلي گرم در ليتر٥/٠هر يك (

 
به ميزان صد در صد     در مرحله سازگاري، گياهچه هاي آلوئه      

اين نتيجه مطابق با نتايج     ). ٧شكل  (با محيط بيرون سازگارشدند   
پژوهشگراني است كه توانستند گياهچه هاي آلوئه را به ميزان            

 ).١٧، ١٥، ٩( درصد به شرايط خارج سازگار نمايند ١٠٠ تا ٩٨
 نتيجه گيري كلي

زان يعالوه بر بررسی م     در ريزازديادي گياه دارويي آلوئه         
زان ترشحات  يها و م   زان رشد افزونه  يرهای م ي متغ ، بررسي رآوریپ

نيز از اهميت قابل توجه اي برخوردار است زيرا         ط  يقهوه ای مح  
در محيطي كه از پرآوري بااليي برخوردار است اگر همزمان رشد           

هچه ها زودتر به محيط ريشه زايي     اافزونه ها نيز مطلوب باشد، گي    
كنترل ترشحات قهوه اي محيط، رشد بهتر      انتقال مي يابند و يا با      

 .افزونه ها در محيط كشت فراهم مي شود
در اين تحقيق مشخص شد كه جهت دستيابي به حداكثر             

  ميلي گرم در ليتر ١پرآوري، زمانيكه ريزنمونه ها در محيط حاوي 

IAA ی يبه تنها  ميلي گرم در ليتر     ۵/۱ كينتين به ميزان     با  همراه
قرار ) تريگرم در ل   لیي م ۱ان  يز به م   هريك  (BAا همراه با    يو  

ن در حالی   يا. داده شوند، حداكثر توليد شاخساره بدست مي آيد       
خوردار بوده و   برز از ارتفاع رشد مطلوبی      ي ن شاخساره هااست که   

قرار ای در دامنه صفر تا کم              ترشحات قهوه   تاز نظر شد   
رموني در   اين اساس، استفاده از اين تركيبات هو          بر. مي گيرند

محيط كشت جهت ريزازديادي گياه دارويي آلوئه تحت شرايط           
 .كشت درون شيشه اي توصيه مي گردد

 
 سپاسگزاري

بدينوسيله از آقايان دكتر محمدرضا فتاحي مقدم، مهندس          
علي اكبر عبادي و همچنين خانم مهندس اخگري مسئول               
آزمايشگاه كشت بافت گروه باغباني كه در طول انجام اين                 

 .شود قدردانی میقيق نهايت همكاري را مبذول داشتند تح
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