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 چکیده

ریزازدیادی این گیاه بمنظور تکثیر سریع و تامین مواد . است  یکی از گیاهان دارویی خانواده آستراسه ’S. rebaudiana‘گیاه  استویا 

 BAهای کامل تصادفی در چهار تکرار با سه غلظت ها در قالب طرح آماری پایه آزمایش پرآوری شاخساره . اولیه سالم صورت گرفت

(ppm 5/0 ،55/0  شاهد" 0و" )ها های جانبی تولید شده، تعداد گرهها بر اساس صفات تعداد شاخسارهروز داده  55پس از . صورت گرفت

و صفت طول % 1های تولید شده در سطح  ها و تعداد گره نتایج نشان داد که تعداد شاخساره. ها یادداشت برداری شدو طول شاخساره

ریشه زایی نیز در قالب طرح آماری پایه های کامل تصادفی در چهار تکرار با سه . معنی دار آماری دارند اختالف% 5شاخساره در سطح 

ها و درصد  های تولید شده، طول ریشه ها بر اساس صفات تعداد ریشهداده. انجام گرفت( "شاهد" 0و  ppm 5/0 ،55/0) IAAغلظت 

های بکار رفته  گیری شده در غلظت نتایج نشان داد که هیچکدام از صفات انداره. شدند روزثبت 55ها پس از مدت زمان  زایی ریزنمونه ریشه

IAA زایی این گیاه بوده و یا به دلیل  زایی، احتماال یا به خاطر آسان ریشه دار شدن صفات مربوط به ریشه عدم معنی. دار نشدند معنی

 .  ها باشد طوالنی بودن مدت زمان الزم برای ثبت داده

  BA ، IAA، ریزازدیادی، استویا رباودیانا  :کلیدی گانواژ
 

 مقدمه

می باشد که به صورت تجاری در برزیل، پاراگوئه، آمریکای مرکزی، تایلند و چین  Asteraceae  تویا گیاه علفی چند ساله از تیرهاس

ی سالم در تولید نوشابه، قرص، چای کیسه ای، برگهای آن و عصاره آنها به صورت گسترده به عنوان ماده غذای .(5و 5، 1) کشت می شود

باشد که گزارش برگ های استویا حاوی گلیکوزیدهای دی ترپنوئید، استویوزید، ریبودیوزید می  .(5و  5، 3)د انواع دسر استفاده می شو

پایینی دارند و تکثیر آن توسط بذور استویا درصذ جوانه زنی خیلی  .(5و 1) برابر شیرین تر از شکر است 100_300شده است این برگها 

که  باشد بذور جمعیت همگن تولید نمی کند بنابراین با توجه به این مشکالت کشت بافت جایگزینی برای انتشار سریع توده استویا می

و  ریشه زاییاین تحقیق در  .(5و  5، 3، 5، 1)شود معموالً از برگها، جوانه های جانبی و یا شاخه ها گیاه استویا در این تکنیک استفاده می

 .بررسی گردیدوت اکسین و سیتوکینین او با غلظت های متف( MS ½و  MS  محیط )ای گیاه استویا در شرایط درون شیشهشاخه زایی 

 
 مواد و روشها 
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پرآوری شاخساره  .یافتندانتقال پرآوری شاخساره و ریشه زایی های  تهیه و به محیط ای  شیشه  درونهای  گیاهچهی هاهقلماز ی هاریزنمونه

جامد  MSدر محیط  ("شاهد" 0و  ppm 5/0 ،55/0) BAهای کامل تصادفی در چهار تکرار با سه غلظت ها در قالب طرح آماری پایه 

 ها یادداشتها و طول شاخسارههای جانبی تولید شده، تعداد گرهها بر اساس صفات تعداد شاخسارهروز داده 55پس از  .صورت گرفت

 0و  IAA (ppm 5/0 ،55/0ریشه زایی نیز در قالب طرح آماری پایه های کامل تصادفی در چهار تکرار با سه غلظت  .رداری شدب

ها  زایی ریزنمونه ها و درصد ریشه های تولید شده، طول ریشه ها بر اساس صفات تعداد ریشهداده. نجام گرفتا  MS ½در محیط( "شاهد"

 h 11و طول روز  C 5 ±55°ها در شرایط دمایکشت. ریزنمونه استفاده شد 5برای هر تکرار از  .روزثبت شدند 55پس از مدت زمان 

روش  استفاده ازبا بندی  ها و گروه مقایسه میانگین. استفاده شد SPSS نرم افزار ازها   داده وتحلیلتجزیه  برای. روشنایی قرار داده شدند

   .صورت گرفت%  5و % 1ای دانکن در سطح   آزمون چند دامنه

 
 نتایج و بحث

بطور معنی داری پرآوری، تعداد و  IAAمواد تنظیم کننده های رشد وت انشان می دهد که غلظت های متف 1آنالیز داده ها در جدول  

و صفت طول % 1های تولید شده در سطح  ها و تعداد گره شاخسارهنتایج نشان داد که تعداد بطور کلی   .طول شاخه را تحت تاثیر قرار داد

( "شاهد" 0و  ppm 5/0 ،55/0) IAAسه غلظت  درریشه زایی مطالعه . (1جدول ) اختالف معنی دار آماری دارند% 5شاخساره در سطح 

 در، ها زایی ریزنمونه و درصد ریشه ها های تولید شده، طول ریشه تعداد ریشه مورد ثبت شده، یعنی صفاتاز هیچکدام  نشان داد که

 .نیز در مطالعه مشابه نتایج مشابهی را گزارش نمودند( 1811)فراریا و هاندرو . تفاوت معنی داری نداشتند  IAAهای بکار رفته  غلظت

یل طوالنی بودن مدت زمان زایی این گیاه بوده و یا به دل زایی، احتماال یا به خاطر آسان ریشه دار شدن صفات مربوط به ریشه عدم معنی

شه زایی گیاهانی را یگیاهان مختلف ثابت کرده اند که اکسین معموالً رطالعه روی زیرا بسیاری از محققین با م. ها باشد الزم برای ثبت داده

ی اکسین و هم رهاهم کوفاکتو که تسهیل می کند که کوفاکتورهای اکسین را دارند ولی سطح اکسین در آنها پایین است ولی در گیاهانی

مطالعه نشان داد که احتماالً  در گیاه   نو نتایج حاصل از ای. خود اکسین باالست اثر چندانی در تسهیل ریشه زایی نمی گذارد

و خود اکسین باالست و به همین خاطر اکسین کاربردی اثر معنی داری روی ریشه زایی ریزنمونه ها نشان  ی ریشه زاییاستویا،کوفاکتورها

 .(5و  5، 3، 5، 1)اده اند ند
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 .تجزیه واریانس داده ها -1جدول

 معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی  

 /.001 81/53 18/11 5 تیمار تعداد شاخه

   /.883 1 تکرار

    1 کل

 /.005 11/50 58/535 5 تیمار تعداد گره

   11/51 1 تکرار

    1 کل

 /.005 11/8 18/101 5 تیمار طول شاخه

   13/88 1 تکرار

    1 کل
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