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 های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه گزانگبین کننده تأثیر تنظیم

(Astragalus adscendens Boiss and Haussk) با جوانة انتهایی 
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 چکیده

 اهمیت ایران ازهای پرها و یکی از گونهمتعلق به جنس گون (Astragalus adscendens)گزانگبین 

دلیل قدرت افزایش کم این گیاه با   ماعی است. بههای اقتصادی و اجت نظر ارزش دارویی، جنبه

ای این گیاه ارزیابی شد. اثر سه نوع سیتوکینین مختلف  بذر و قلمه، امکان کشت درون شیشه

(BAP
1 ،KIN

Ze و 2
mg/l 5/1 NAAو  1 در ترکیب با mg/l 4و  2، 1، 5/1ی ها غلظت( با 3

بر  4

ت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی آزمایش به صور ی شد.بررسپرآوری جوانة انتهایی 

IBAزایی حاوی  ها به محیط کشت ریشه  انجام شد. شاخساره
 6/1، 3/1، 1ی ها غلظتبا  NAAو  5

های مختلف و  منتقل شدند. نتایج نشان داد تأثیر کاربرد سیتوکینین هر کداماز  mg/l 1/1و 

یدشده، شمار تولر میزان شاخسارة د NAAکدام و همچنین کاربرد  از هر شده استفادهی ها غلظت

شاخساره در هر ریزنمونه( به  5/8زایی ) دار بود. بیشترین شاخه ها معنی برگ و طول شاخساره

MSبرگ در هر شاخساره( در محیط کشت  4/22همراه شمار برگ مناسب )
  mg/l 4BAPحاوی  6

از هورمون  mg/l 3/1 حاوی MSزایی در محیط کشت  به دست آمد. همچنین بیشترین مقدار ریشه

NAA یدشده در گلدان حاوی تولهای  درصد گیاهچه 41درصد(. بیش از  111آمد ) به دست

 ( سازگار شدند. 1:1:1مخلوط خاک، پیت و پرلیت )

 

 گزی. صمغ، کشت بافت، گون زایی، پرآوری، ریشه :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

ة کنند ینتأممراتع یکی از ارزشمندترین منابع ملی و 

بخش اساسی از نیازهای پروتئینی و دارویی هر 

ی همراه با اصالح و بردار بهرهکشوری هستند. لذا 

ین تأمو  وخاک آبنقش بارزی در حفظ  ها آناحیای 

(. کشور Kardovani, 2005های کشور دارد ) نیازمندی

ایران به دلیل برخورداری از تنوع آب و هوایی خاستگاه 

تنها  ها آنکه برخی از  ستاهای پرشمار گیاهی  گونه

 ,Mohamadi & Deniدر مراتع آن رویش دارند )

 Astragalus)علمی  نامگون گزانگبین با (. 2001

adscendens (Boiss and Haussk ةمتعلق به خانواد 

یکی از این  Pailionaceaeزیرتیرة و  4آساپراوانه

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.58524


 5931تابستان ، 2 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  272

 

های این گونه اغلب در استان. استهای ارزشمند  گونه

ان و چهارمحال و بختیاری در مرکز ایران یافت اصفه

این گیاه تنها میزبان . (Masomi, 1994) شودمی

که ارزش  استحشرة مولد صمغ )مان( گزانگبین 

زیادی از نظر اجتماعی و اقتصادی و دارویی دارد. 

التهاب  دهندة ینتسک تولیدشده از این گیاه صمغ

اشتن بوده و به دلیل د سینه، تنگی نفس و سرفه

درصد باالی فروکتوز که بدون حضور انسولین 

یه است برای مبتالیان به دیابت اهمیت دارد تجز قابل

(Samsam Shariat & Moatar, 2003گزارش .)  ها

ساکاریدهای موجود در گیاهان  گویای این است که پلی

- اکسیدانی(، پاد این جنس فعالیت پاداکسندگی )آنتی
(. Li et al., 2007دارند )درمانی  دیابتی و ایمنی

 ینةها درزم گون دةش جدیدترین خواص دارویی شناخته

ها است که در این  ایدزی و ضد سرطانی آن ضد تأثیر

 2و آستراگالوزوئید 5های کاستانوسپرمینراستا ترکیب

(. Rios & Waterman, 1997اند ) شدهی بررسنیز 

کاربرد این گیاه از نظر تولید کتیرا که امروزه  همچنین

اهمیت با فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی دارد 

مربوط به این  های (. فرآوردهMasomi, 1994) است

چراکه سبب  ،گیاه از نظر اجتماعی اهمیت فراوانی دارد

برای کشاورزان و اهالی آن  زایی درآمدایجاد اشتغال و 

 این گونه قادر به تعدیل همچنینند. شو مناطق می

تثبیت  ، کنترل فرسایش،(اکوسیستم) نسازگا بوم

شوری،  مانند یرزندههای غ تنشروان و تحمل  های شن

 . (Azimi, 2005) است سرما، خشکی نیز

 صمغهای زیادی روی  اخیر بررسی یها در سال

انجام گرفته  صمغاین گیاه و علل کاهش تولید این 

 & Seifallahi & Ebadi, 2002; Mohamadi)  است

Deni, 2001; Azimi et al., 2005; Farahnaky et al.,. 

ولی بررسی روی گیاه مولد این صمغ با ارزش  (2009

-بی .آن است، بسیار محدود است یدکنندةکه تنها تول

شک برای درک و حل مشکل تولید این صمغ  

های کاربردی و ارزشمند این ارزشمند و دیگر جنبه

 یها سالدر  .استانبة آن سی همه جرگیاه نیاز به بر

مولد گزانگبین،  ةاخیر به دلیل کاهش جمعیت حشر

                                                                               
1. Castanospermine 

2.  Astragalosides 

 گزانگبین، عشایر و دامداران به حذف روستاییان

عنوان یک گیاه مزاحم و علف هرز در مراتع اقدام  به

های  قطع شاخهبه دالیلی مانند اند. همچنین  کرده

 در سطح های یسوز رویه، آتشصورت بی گون به

ی این گونه از مراتع و ا های حذف لکه، طرحگسترده

کاری، چرای صورت کپه به ای علوفهکشت گیاهان 

درپی منجر به کاهش  پی های یسال رویه، خشک بی

با دیگر آن جمعیت این گونه از مراتع و جایگزین شدن 

 .(Seifollahi & Shafezade, 2002)گیاهان شده است 

دیگر اینکه با امکان افزایش و تولید این گیاه می ةنکت

 ةمختلف روی تولید صمغ و حشر های عاملتوان تأثیر 

بنابراین  سی کرد.رشده بر مولد را در شرایط کنترل

 تالش برای حفظ این گیاه بسیار ضرورت دارد.

افزایش این گیاه و دیگر گیاهان این جنس با بذر 

زنی پایین به دلیل  با مشکالتی مانند درصد جوانه

و خواب ( Rolston, 1978)داشتن پوسته سخت 

آوری بذرهای این گیاه و  موجود در بذرها، سختی گرد

 Luo) ند همراه استا زدهآفت اغلبی که یتولید بذرها

& Jia, 1998.) تاکنون موفق به  محققان این افزون بر

افزایش این گیاه و دیگر گیاهان این جنس با قلمه 

بررسی کنونی  .(Esmaili & Azizi, 2013) اندنشده

ارزیابی امکان افزایش این گیاه در شرایط  منظور به

ای با استفاده از جوانة انتهایی و تحت  درون شیشه

 های مختلف گیاهی صورت گرفت.  کننده یمتنظتأثیر 

 

 ها مواد و روش

علمی  نامگون گزانگبین با ریزازدیادی گیاه  منظور به

Astragalus adscendens (Boiss and Haussk) .

یدشده در شرایط سترون تولهای  چهریزنمونه از گیاه

)استریل( تهیه شد. برای این کار  بذر این گیاه از 

شهرستان بویین میاندشت واقع در غرب استان 

دقیقة  58درجه و  99اصفهان )عرض جغرافیایی 

آوری شد.  دقیقة شرقی( گرد 54درجه و  18شمالی و 

که بذرهای این گیاه در شرایط عادی به دلیل  ییازآنجا

زنی پایینی  داشتن خواب فیزیکی و مکانیکی جوانه

 30یدسولفوریک اسدارند، لذا پیش از کشت، بذرها با 

گاه با آب  دقیقه تیمار داده و آن 51درصد به مدت 

مقطر سترون آبشویی شدند. برای ضدعفونی بذرها از 
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دقیقه و سپس از  5درصد به مدت  48اتانول 

دقیقه  51درصد به مدت  1/2هیپوکلریت سدیم 

استفاده شد و در پایان سه بار با آب مقطر سترون در 

زیر هود شستشو داده شدند. سپس بذرهای ضدعفونی 

 51لیتر حاوی  میلی 18های با حجم شده در شیشه

نصف غلظت کشت داده  MSلیتر محیط کشت  میلی

آ(. ریزنمونة جوانة انتهایی )مریستم( -7شدند )شکل 

های پانزده روزه تهیه  از گیاهچه متر سانتی 1/8 اندازة به

درصد  9حاوی  MS کشت یطمحها در  شد. ریزنمونه

های  کننده یمتنظ به همراهدرصد آگار  0/8ساکارز و 

های رشد کشت شدند. الزم به یادآوری است محیط

 525اتمسفر و دمای  1/5کشت پس از  تهیه در فشار 

 دقیقه اتوکالو شدند.  25درجة سلسیوس به مدت 

ها آزمایشی  ر این پژوهش برای پرآوری ریزنمونهد

فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام  صورت به

شامل سه نوع سیتوکینین  کاررفته بهشد. تیمارهای 

BAP ،KIN  وZe  7و  2، 5، 1/8ی ها غلظتبا 

گرم در لیتر  میلی 1/8گرم در لیتر در ترکیب با  میلی

NAA  و بدونNAA تیمار  27مجموع  استفاده شد. در

و هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل دو 

ها به  های کشت حاوی ریزنمونه ریزنمونه بود. ظرف

 28درجة سلسیوس در روز و  21اتاق رشد با دمای 

درجه در شب و فتوپریود شانزده ساعت روز و هشت 

میکرومول فوتون بر  78ساعت شب با شدت نور 

تقل شدند. پس از چهار هفته یک در ثانیه  من مترمربع

های همسان انجام شد. در ادامه  دورة واکشت در محیط

پس از چهار هفته شمار شاخساره حاصل، طول 

شاخساره، شمار برگ در هر شاخساره و همچنین 

در هر یک از  (Vidoze, 2006)درصد تولید کالوس 

 تیمارها ثبت شد.
 = درصد تولید پینه

588 × 
 اند ایی که تولید پینه )کالوس( کردهه شمار ریزنمونه

 هاکل ریزنمونه

 

و  IBAیدشده، از تولهای  زایی شاخسارهبرای ریشه

NAA  گرم در  میلی 3/8و  2/8، 9/8، 8ی ها غلظتبا

 MS2/5و  MSلیتر از هر کدام در محیط کشت 

استفاده شد. در مجموع شانزده تیمار و هر تیمار شامل 

امل دو ریزنمونه بود. پس از شش تکرار و هر تکرار ش

های اصلی و  زایی، شمار ریشه شش هفته درصد ریشه

فرعی و طول ریشه ثبت شد. در پایان برای سازگاری 

های دارای شاخساره و با شرایط محیط بیرون گیاهچه

های حاوی خاک، پیت و ریشة سالم و قوی به گلدان

ر پرلیت منتقل شدند و پس از انجام مراحل سازگاری د

 گلخانه به خاک منتقل شدند.

ها و مقایسة میانگین  JMP افزار نرمتجزیة آماری با 

 انجام شد. LSDبا آزمون 

 

 نتایج و بحث

ها یک هفته پس از  های رشد در ریزنمونه نخستین نشانه

ها مشاهده شد. نتایج  گاه رشد سریع ریزنمونه کشت و آن

ات ها نشان داد صفحاصل از تجزیة واریانس داده

شده قرار گرفته و  موردبررسی تحت تأثیر تیمارهای اعمال

 (. 5داری مشاهده شد )جدول در اغلب صفات تفاوت معنی

 

 پرآوری

 زایی شاخه

ها  ریزنمونه پس از گذشت یک هفته از آغاز آزمایش همة

آمده بیشترین  دست ر نتایج بهشروع به رشد کردند. بناب

در هر ریزنمونه  شاخساره 0/7شمار شاخساره به میزان 

به دست آمد  BAPگرم در لیتر   میلی 7از تیمار حاوی 

داری  اختالف معنی Zeو  KINو بین تیمارهای حاوی 

به همراه  NAA(. کاربرد 5-وجود نداشت )شکل

منجر به کاهش تولید های مختلف  سیتوکینین

(. بنابراین بهترین تیمار برای 9-)جدول شاخساره شد

 7اره در هر ریزنمونه تیمار تولید بیشترین شاخس

یک  BAPب(. -1-است )شکل BAPگرم  میلی

های  های کشت بافتی گونه سیتوکینین رایج در بررسی

 ,A. adsurgens (Luo & Jia ها است مختلف گون

1998،) A. melilotoides (Hou & Jia, 2004 و ) A. 

cariensis (Erisen et al., 2010به .)  طورکلیBAP 

های  توکینین مورداستفاده در تولید ساقهمؤثرترین سی

 (.Farsi & Zolala, 2011جانبی است )

 
 طول شاخساره

 بنابر نتایج تجزیة واریانس نوع سیتوکینین مورد
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داری در طول شاخساره داشت  استفاده تأثیر معنی

(85/8p<( بیشترین طول شاخساره .)سانتی 90/2  )متر

(. 2ول دست آمد )جد به KINدر تیمارهای حاوی 

 1/8همراه   به KINگرم در لیتر  میلی 1/8استفاده از 

سبب بیشترین رشد  NAAگرم در لیتر  میلی

گرم در  میلی 1/8(. کاربرد 9-ها شد )جدول  شاخساره

گرم در لیتر از  میلی 1/8ها به همراه  لیتر از سیتوکینین

NAA (. 2 -ها شد )شکل سبب افزایش طول شاخساره

یژه در غلظت باال با غلبه بر چیرگی و ها به سیتوکینین

کنند و  ها جلوگیری می انتهایی از رشد طولی شاخساره

های فشرده و کاهش طول  منجر به تولید شاخساره

 Vidoze (2006)شوند. این حالت توسط  ها می میانگره

نیز گزارش شده است. افزودن اکسین تا حدودی سبب 

خساره ها در رشد شا خنثی شدن تأثیر سیتوکینین

شود  ها تحریک می شده و از این راه رشد شاخساره

(Farsi & Zolala, 2011.) 

 

 
 نوع سیتوکینین بر شمار شاخساره . مقایسة میانگین تأثیر متقابل غلظت و 5شکل 

Figure 1. Mean comparison of cytokinins type and concentration effects on shoot number 

 
 

 شده برای ریزازدیادی گون گزانگبین گیری . تجزیة واریانس صفات اندازه5جدول 

Table 1. Variance analysis of measured traits for micropropagation of  Gavane-gaz-angubin 

SOV df 
Mean of Squares 

Shoot number Shoot length Leaf number Callus production 

Cytokinine 2 74.7** 3.01** 360.57** 28619.7** 

Cytokinine concentration 3 4.3* 0.80* 36.80** 2673.3** 

Auxin concentration 1 27.1** 0.13ns 84.38** 1500** 

Cyto × Cyto-con 6 2.5* 0.24ns 22.61* 251.7ns 

Cyto × Aux-con 2 17.2** 2.29** 9.99ns 2890.6* 

Cyto-con × Aux-con 3 1.1* 1.65** 8.56ns 902.7ns 

Cyto × Cyto-con × Aux-con 6 0.6ns 0.50* 6.48ns 1189.2ns 

Error 72 1.1 0.26 9.02 625 

CV (%)  28 25 25 22 

 .>81/8pو  >85/8pبه ترتیب در سطوح  LSDآزمون یة بر پا داری معنی * و** 

nsدار : بدون اختالف معنی 

- **p<0.01, *p<0.05 (According to LSD test). 

- ns: non significance 

 

 . مقایسة میانگین تأثیر سیتوکینین های مختلف بر پرآوری گون گزانگبین2جدول 
Table 2. Mean comparison of different cytokinins effects on proliferation of Gavane-gaz-angubin 

Ctyokinine types Shoot number Shoot length (cm) Leaf number Callus production (%) 

BAP 4.8a 1.8b 15.5a 79.7a 

KIN 2.1b 2.4a 9.6b 21.9c 

Ze 2.3b 1.9b 9.8b 64.1b 

 ( است.>81/8p) LSDها بر پایة آزمون  یانگینمدار  یمعنانگر نبود اختالف حروف مشترک در هر صفت بی
Mean within a column followed by the same latter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. 
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 اکسین و سیتوکینین بر طول شاخساره. مقایسة میانگین تأثیر متقابل غلظت 2شکل 

Figure 2. Mean comparison of auxin and cytokinine concentration effects on shoot length 

 
 . مقایسة میانگین تأثیر متقابل نوع سیتوکینین و غلظت اکسین بر پرآوری گون گزانگبین9جدول 

Table 3. Mean comparison interaction of different cytokinins and Auxin effects on proliferation of Gavane-gaz-angubin 

Cytokinin 

types 

Auxin concentration 

(mg/l) 

Shoot  

number 

Shoot length 

(cm) 

Leaf  

number 

Callus 

production (%) 

BAP 

non-NAA 

6.2a 1.9bc 17.0a 71.9a 

KIN 2.1c 2.1b 10.6c 15.6c 

Ze 2.5c 2.2b 10.7c 40.6b 

BAP 

0.5 mg/l NAA 

3.5b 1.7b 14.0b 87.5a 

KIN 2.1c 2.6a 9.20c 28.1bc 

Ze 2.0c 1.6c 9.0c 87.5a 

 ( است.>81/8p) LSDها بر پایة آزمون  یانگینمدار  یمعنحروف مشترک در هر صفت بیانگر نبود اختالف 
Mean within a column followed by the same latter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. 

 

طول شاخساره در تیمارهای بدون اکسین تا 

ثابت بوده و کمتر تحت تأثیر غلظت حدودی 

که همراه با  اند اما هنگامی سیتوکینین قرار گرفته

شود طول ساقه  نیز استفاده می NAAسیتوکینین از 

بسیار متغیر است و بهترین حالت زمانی است که از 

نسبت برابر از سیتوکینین و اکسین استفاده شود. 

گرم  میلی 1/8توان نتیجه گرفت کاربرد  طورکلی می به

گرم  میلی 5و  1/8های همراه غلظت به NAAدر لیتر 

بهترین نتیجه را به همراه دارد و  KINدر لیتر هورمون 

 (. 9 شود )شکل ها می سبب بیشترین رشد در شاخساره
 

 
 بر طول شاخساره NAAظت .  مقایسة میانگین اثرهای متقابل نوع سیتوکینین، غلظت سیتوکینین و غل9شکل 

Figure 3. Mean comparison interaction of cytokinine type, cytokinine concentration and NAA concentration effects 

on shoot length  
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 شمار برگ

های  بنابر نتایج تجزیة واریانس کاربرد سیتوکینین

د داری در تولید برگ ش مختلف سبب اختالف معنی

(85/8p<) بیشترین شمار برگ در تیمار . BAP (1/51 

داری با  برگ در هر ریزنمونه( بوده که اختالف معنی

(. با افزایش غلظت 2-دارد )جدول  Zeو  KINتیمار 

طور  سیتوکینین شمار برگ تولیدشده افزایش یافت. به

گرم در لیتر سیتوکینین  میلی 7میانگین کاربرد مقدار 

زان تولید برگ )سیزده برگ در هر سبب باالترین می

 (. 7ریزنمونه( شد )جدول 

ها و  های مختلف سیتوکینیناستفاده از غلظت

 دهد بهترین تیمار برای تولید بیشترین اوکسین نشان می

 

(. 7است )شکل BAPگرم در لیتر  میلی 7برگ تیمار 

ها منجر به  در همة تیمارهای سیتوکینین NAAکاربرد 

 د.کاهش شمار برگ ش

در  BAP مورداستفادههای  از بین سیتوکینین

( نتایج بهتری mg/l 7) مورداستفادهبیشینه غلظت 

نشان داد و سبب بیشترین شمار شاخساره و برگ از 

( NAAهر ریزنمونه شد همچنین در نبود اکسین )

برگ بیشتری تولید شد.  افزایش غلظت  شاخساره و

و شمار  سیتوکینین منجر به افزایش شمار شاخساره

برگ و کاهش طول شاخساره شد که با نتایج برخی از 

و  Jalili Marandi et al. (2011)پژوهشگران مانند، 

Steephen et al. (2010) .همخوانی دارد 

 
 برگ شمار بر سیتوکینین غلظت و نوع متقابل تأثیر . مقایسة میانگین7 شکل

Figure 4. Mean comparison interaction of cytokinins type and concentration effects on leaf number 
 
 

 های مختلف سیتوکینین بر پرآوری گیاه گون گزانگبین . مقایسة میانگین تأثیر غلظت7جدول 

Table 4. Mean comparison of different cytokinin concentrations effect on proliferation of Gavane-gaz-angubin 
Cytokonin concentration  

(mg/l) 
Shoot  

number 
Shoot length  

(cm) 
Leaf  

number 
Callus production  

(%) 

0.5 2.9b 2.2a 11.1bc 52.0b 
1 2.7b 1.9b 10.2c 47.9b 
2 3.0b 1.2ab 12.2ab 50.0b 
4 3.7a 1.8b 13a 70.8a 

 ( است.>81/8p) LSDپایة آزمون  ها بر یانگینمدار  یمعنحروف مشترک در هر صفت بیانگر نبود اختالف 
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. 

 
 درصد تولید پینه 

در  های مربوط به تولید پینه نتایج تجزیة واریانس داده

رین مقدار پینه آورده شده است. بر این پایه بیشت 5جدول

 Zeو  KINبه دست آمده و با  BAPاز تیمار حاوی 

 Ze(. تولید پینه در تیمار >85/8p) دار دارداختالف معنی

(. در این آزمایش 2است )جدول  KINبیشتر از تیمار 

های همسان والدین بوده  هدف پرآوری و تولید گیاهچه

است هایی  بنابراین مبنای مقایسة صفات بر پایة شاخساره

اند. بنابراین  طور مستقیم از ریزنمونه تولید شده که به

تولید پینه یک عامل منفی در این آزمایش است چراکه 

های جدید از پینه منجر به تنوع ژنتیکی  باززایی گیاهچه

های  شود. بنابراین بهترین تیمار با هدف تولید گیاهچه می

 . است Zeهمسان والدین کاربرد 

های  های مختلف سیتوکینین تتأثیر غلظ 7جدول 

طور  دهد همان بکار برده شده بر تولید پینه را نشان می

که مشخص است افزایش غلظت سیتوکینین منجر به 
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منجر به  NAAافزایش تولید پینه شده است. کاربرد 

 ها شد درصد ریزنمونه 20افزایش تولید پینه در 

 .د( -1)شکل

توالی نشان ها پس از دو بار واکشت م بررسی نمونه

به های تولیدی داد که شمار زیادی شاخساره از پینه

بین تیمارهایی که بیشترین آمد و مشخص شد  وجود

ها تولیدشده با تیمارهایی که  مقدار پینه در آن

بیشترین شمار شاخساره تولیدشده رابطة مثبت وجود 

هایی شد که دارد و تولید پینه سبب تولید شاخساره

وجود آمده بودند )باززایی غیرمستقیم(  اغلب از پینه به

 د، ی(. -1)شکل 

افزایش غلظت سیتوکینین منجر به تولید پینه در 

شود که با نتایج دیگر  ها می انتهای شاخساره

 Rout, 2005; Jalili) پژوهشگران همخوانی دارد

Marandi et al., 2011; Steephen et al., 2010;. 

Puspashree & Shiba, 2012جام واکشت و سپری (. ان

های جدید از  شدن زمان منجر به باززایی شاخساره

شود که با نتایج دیگر پژوهشگران همخوانی  پینه می

 ;Mercier et al., 1992; Sudha & Seeni, 1994دارد )

Sahoo & Chand, 1998.) 

 

 زایی شاخساره ریشه

 زایی درصد ریشه

و  2/8، 9/8، 8های مختلف اکسین ) استفاده از غلظت

گرم در لیتر( نشان داد، بیشترین میزان  میلی 3/8

ها  گرم در لیتر از اکسین میلی 9/8در غلظت  زایی ریشه

گرم در  میلی 3/8زایی در غلظت  کمترین درصد ریشه و

بیشترین و  1. برابر جدول (2)جدول لیتر مشاهده شد 

ترتیب مربوط به محیط  زایی به کمترین درصد ریشه

MS  گرم در لیتر  میلی 9/8حاویNAA (588  )درصد

 NAAگرم در لیتر  میلی 3/8حاوی  MS 2/5و محیط 

 ج(. -1)شکل است( 8)

 
 ریشة گون گزانگبین درصد بر کشت محیط نوع در اکسین غلظت و تأثیر متقابل نوع میانگین مقایسة .1 جدول

Table 5. Mean comparison interaction of kind and concentrations cytokinins effect on proliferation of Gavane-gaz-angubin 

Medium culture Auxin 
Auxin concentration (mg/l) 

0 0.3 0.6 0.9 

MS 
IBA 30bcd 15cd 30bcd 30bcd 
NAA 30bcd 100a 45bc 15cd 

1/2MS 
IBA 15cd 60ab 30bcd 30bcd 
NAA 15cd 15cd 30bcd 0cd 

 ( است.>81/8p) LSDها بر پایة آزمون  یانگینمدار  یمعنصفت بیانگر نبود اختالف  حروف مشترک در هر
Mean within a column followed by the same latter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. 

 

 
های  ( تولید پینه در غلظتdدارشده،  ( گیاهچة ریشهcشده،  ( پرآواری ریزنمونة کشتbبذر، های تولیدشده از  (گیاهچهa. 1شکل 

 ( گیاهچة سازگارشدهf( باززایی گیاه کامل از پینه، eباالی سیتوکینین، 
Figure 5. a) Seedling from seed, b) proliferation of cultured explant, c) Rooted seedling, d) Callus production in high 

concentration of cytokinine, e) Plant regeneration from callus, f) Adapted plant 
 

 

 

 
 

 

 

a  b  c  

d  e  f  
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ها همانند این  زایی در برخی از گونه میزان ریشه

(. Hung & Xie, 2008درصد بود ) 18آزمایش در حدود 

های باالی اکسین منجر به تشکیل تودة  استفاده از غلظت

 Steephen etها شد که با نتایج  انتهای شاخساره پینه در

al. (2010)  وHung & Xie (2008) هماهنگ است .
زایی  افزون بر آن حضور همیشگی اکسین در محیط ریشه

ها  و غلظت باالی آن منجر به کاهش شمار و طول ریشه

شود چراکه حضور اکسین برای القاء ریشه الزم است و  می

ا نیازی به حضور اکسین نیست هبرای طویل شدن ریشه

(Behroznam et al., 2008.) 

 
 طول ریشه

داری ها اختالف معنینتایج تجزیة واریانس داده

(. مقایسة >81/8pبین تیمارهای مختلف نشان نداد )

 MSها نشان داد استفاده از محیط کشت  میانگین

نسبت به  IBAسبب رشد بیشتر ریشه شد. همچنین 

NAA (. 2ها مؤثرتر بود )جدول  یشهدر رشد طولی ر

ها شد  افزایش غلظت اکسین سبب افزایش طول ریشه

و این افزایش طول در بیشتر مواقع با کاهش شمار 

های جانبی همراه بود. افزایش غلظت اکسین  ریشه

زایی منجر به تولید  افزون بر کاهش درصد ریشه

شود  های فرعی می های بلند و بدون انشعاب ریشه

(Vidoz, 2006 در برخی از تیمارها تشکیل تودة پینه .)

ها و در برخی موارد در اطراف  در انتهای شاخساره

 ها مشاهده شد. ریشه

 
 های اصلی شمار ریشه

داری بین ها اختالف معنینتایج تجزیة واریانس داده

(. مقایسة 2تیمارهای مختلف نشان نداد )جدول 

تولید  سبب MS2/5ها نشان داد محیط کشت  میانگین

شد.  MSریشة اصلی بیشتری نسبت به محیط کشت 

های  در تولید ریشه IBAهمچنین از نظر تأثیر اکسین 

بود. بیشترین و کمترین شمار  NAAاز  مؤثرتراصلی 

 9/8حاوی  MS2/5یب در محیط به ترتریشة اصلی 

 MS2/5محیط  و)شش عدد(  IBAگرم در لیتر میلی

)یک عدد(  NAAگرم در لیتر میلی 3/8حاوی 

منجر به کاهش  NAAمشاهده شد. افزایش غلظت 

شود و از سوی دیگر منجر به  های اصلی می شمار ریشه

شود  های ضخیم و بدون ریشة جانبی می تولید ریشه

(Puspashree & Shiba, 2012به .) طورکلی از نظر 

 2/8تا  9/8حاوی  MS2/5شمار ریشة اصلی محیط 

 .استن تیمار بهتری IBAگرم در لیتر  میلی
 

 های فرعی  شمار ریشه

داری بین ها اختالف معنینتایج تجزیة واریانس داده

ها نشان تیمارهای مختلف نشان نداد. مقایسة میانگین

 MS2/5داد که شمار ریشة جانبی در محیط کشت 

از  بیشتر IBAهای حاوی  و در محیط MSبیشتر از 

NAA  سین (. همچنین افزایش غلظت اک2بود )جدول

های جانبی شد. بیشترین  منجر به کاهش شمار ریشه

حاوی  MS2/5کشت  های جانبی در محیط شمار ریشه

و کمترین شمار در محیط  IBAگرم در لیتر  میلی 9/8

به  NAAگرم در لیتر  میلی 3/8حاوی  MS 2/5کشت

کدام از موارد باال اختالف  دست آمد، هرچند در هیچ

 دار نبود.معنی

تولیدشده در آغاز در اتاق رشد و در های  گیاهچه

( 5:5:5های حاوی مخلوط خاک، پیت و پرلیت ) لیوان

چ(.   -1به نسبت حجمی برابر سازگار شدند )شکل

های جانبی در این گیاه  که اغلب شمار ریشه ازآنجایی

 شوند. سختی به شرایط بیرون سازگار می کم است به

 
 زایی گون گزانگبین ت، اکسین و غلطت اکسین بر ریشه. مقایسة میانگین تأثیر محیط کش2جدول 

Table 6. Mean comparison medium culture, auxin and auxin concentrations effect on rooting of Gavane-gaz-angubin 
Simple effects Rooting (%) Main root number Lateral root number Root length  (cm) 

Medium culture 
MS 40a 1.5a 1.6a 3.6a 

1/2MS 25b 2a 1.5a 3.4a 

Auxin 
IBA 33.5a 2.2a 1.9a 3.7a 
NAA 31.3a 1.3b 1.2a 3.3a 

Auxin concentration (mg/l) 

0 25b 1.5a 1.8a 3.7a 
0.3 50a 2a 1.5a 3.8a 
0.6 33.5ab 2.3a 2.2a 2.3a 
0.9 20.1b 1.2a 0.8a 4.2a 

 ( است.>81/8p) LSDها بر پایة آزمون  یانگینمدار  یمعنبیانگر نبود اختالف  حروف مشترک در هر صفت
Mean within a column followed by the same latter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. 
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 گیری یجهنت

از این پژوهش نشان داد تأثیر  آمده دست بهنتایج 

های رشدی مختلف در ریزازدیادی گیاه  کننده تنظیم

توان گفت  . بنا بر این نتایج میاستدار  گزانگبین معنی

و شمار شاخساره  مورداستفادهبین غلظت سیتوکینین 

یک رابطة خطی وجود دارد؛ با افزایش غلظت 

ها افزایش  سیتوکینین تا حد بهینه شمار شاخساره

د که بیان رابطة دقیق بین یابد. البته باید یادآور ش می

غلظت سیتوکینین و شمار شاخساره نیازمند استفاده 

و  استگرم در لیتر نیز  میلی 7های باالتر از  از غلظت

پی  ها آنتوان به میزان همبستگی  در آن صورت می

 (. Ahmad & Anis, 2007برد )

انجام واکشت و سپری شدن زمان منجر به باززایی 

شود که با نتایج دیگر  ز پینه میهای جدید ا شاخساره

 ;Mercier et al., 1992پژوهشگران همخوانی دارد )

Sudha & Seeni, 1994; Sahoo & Chand, 1998 اما .)

که هدف از این آزمایش پرآوری و تولید  ییازآنجا

های همسان والدین بود بنابراین تولید پینه یک  گیاهچه

هد کاربرد د . بررسی نتایج نشان میاستمنفی  عامل

NAA ها نداشت و استفاده از  یری در پرآوری گیاهچهتأث

ها در  های باال از سیتوکینینویژه همراه با غلظت آن به

ها  شود. از این پینه سبب تحریک تولید پینه می درازمدت

که  ییازآنجاشود ولی  های زیادی باززایی می شاخساره

بنابراین  استها بافت تمایزنیافتة پینه  این شاخساره منشأ

های تولیدی وجود دارد.  امکان ایجاد تنوع در گیاهچه

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

منفی  عاملگیاهان با هدف تولید نتاج همانند هم یک 

در این  NAAآید. از سوی دیگر استفاده از  شمار می به

ر به منج BAPگرم از  میلی 7آزمایش همراه با غلظت 

های ها شد و از تولید گیاهچه رشد طولی بیشتر شاخساره

 BAP های کوتاه جلوگیری کرد. کاربرد تلفیقی با میانگره

ها  برای افزایش پرآوری و طویل شدن شاخساره NAAو 

 Mercierهای گذشته نیز گزارش شده است ) در پژوهش

et al., 1992; Ahmad & Anis, 2007.) 

های  ته روی دیگر گونههای گذشنتایج پژوهش 

ای از انواع  دهد طیف گستردهاین جنس نشان می

های رشد با  کننده های کشت و تنظیممحیط

 استفادهها زایی این گونهی مختلف برای ریشهها غلظت

  ;Hou & Jia, 2004; Uranbey, 2005شده است )

Luo et al., 1999.) کشت یطمحها  در برخی از گونه 

MS2/5 های رشد  کننده ا بدون کاربرد تنظیمهمراه و ی

 ,.Başalma et alنتایج بهتری را به همره داشته است )

2008; Turgut Kara & Arı, 2006 .) 

در  NAAو  IBAدر این پژوهش از ترکیب 

ی ها غلظتدر  IBAی مختلف و همچنین از ها غلظت

ی طورکل بهگرم در لیتر نیز استفاده شد.  میلی 2بیش از 

 کشت یطمحکیب برای پرآوری این گیاه بهترین تر

MS  گرم در لیتر  میلی 7حاویBAP و با افزودن  است

شدت افزایش  ها به اکسین به محیط شمار شاخساره

 9/8حاوی  MS کشت یطمحیابد. همچنین ترکیب  می

زایی  بهترین محیط برای ریشه NAAگرم در لیتر  میلی

راه . این پژوهش گام کوچکی در استدر این گونه 

. برای ارائة استتولید و کشت این گیاه ارزشمند 

های  دستورکار جامع افزایش این گیاه نیاز به پژوهش

ها و  زایی شاخساره ینة ریشهدرزمیژه و بهبیشتری 

 .استهای تولیدشده  سازگار کردن گیاهچه
 

 سپاسگزاری

از ریاست محترم پژوهشکدة علوم گیاهی جناب آقای 

حترم آزمایشگاه کشت بافت و دکتر فارسی و مسئول م

 ، تشکر وبیوتکنولوژی سرکار خانم مهندس میرشاهی

 د.گرد قدردانی می
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ABSTRACT 
Gavane-gaz-angubin (Persian Manna) belongs to Astragalus genus (Leguminosae). This plant is one of 

the most important species in Iran for its medicinal value. Considering the low propagation rate of this 

plant from seed and cutting, the feasibility of in-vitro propagation of this plant was investigated. Effect of 

different types and concentrations of cytokinins such as BAP, KIN, and Ze (0.5, 1, 2 and 4 mg/l) in 

combination with NAA (0, 0.5 mg/l) were evaluated for production of apical bud in MS medium. 

Experiments were conducted in a factorial based on completely randomized design. Shoots were 

transferred to rooting medium and this medium contained different concentrations (0, 0.3, 0.6, 0.9 mg/l) 

of IBA or NAA. Results showed that not only the significant effect of different types and concentrations 

of cytokinins, but also confirmed effect of various concentrations of NAA on shoots number, leaf number 

and shoots length. Results indicated that MS medium containing 4 mg/l BAP lead to production of 

highest shoot number (8.5 shoots per explants) as well as the highest leaf number. The highest rooting 

production (100%) obtained in MS medium with 0.3 mg/l NAA, Likewise. More than 40 % of plants 

were adapted in pots with the mixture of soil, peat and perlite (1:1:1, v/v).  
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