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 چکیده

هاي بومي از گونه  Astragalus verusگونهو  گون از گياهان دارویي وصنعتي با ارزش در ایران است

در معرض انقراض قرار داشتن آن این مطالعه و  باشد. با توجه به اهميت این گونه در توليد كتيرامولد كتيرا مي

زني و باززایي مستقيم جوانهو شكستن خواب بذردست یابي به روشي سریع براي تكثير آن برمبناي با هدف 

بذرها بررسي شد.  خواب در شكستن يخراش دادن سطح انجام شد. ابتدا تاثيردر شرایط این ویترو گياه 

در قالب طرح كامال زني بذرها و توليد گياهچه استریل سپس تاثير نوع محيط كشت و غلظت ساكارز در جوانه

زایي چندگانه جهت شاخه لپهمحور زیرلپه و بااليهاي بررسي گردید. ریزنمونه تصادفي به صورت فاكتوریل

در دو سطح  IAAدر سه سطح و  BAPحاوي تركيب هورموني  B5غني شده با ویتامين  MSدر محيط كشت 

در دو سطح  IAA ا تركيب هورموني ب MS2/1محيط كشت هاي چندگانه در زایي شاخهكشت شدند. ریشه

دهي بررسي شد. خراش تكرار شش تيمار و پنجدر قالب طرح پایه كامال تصادفي با در سه سطح  IBAو 

هاي مختلف محيط كشت و ساكارز تاثيري درصد شد. غلطت 98زني با ميانگين باعث افزایش ميزان جوانه

ل ساقه و ریشه، وزن تر و وزن خشک گياهچه افزایش زني نداشت. با افزایش ساكارز طوروي درصد جوانه

با ميانگين  IAAبدون  BAPگرم در ليتر حاوي دو ميلي MS زایي در محيط كشتیافت. بيشترین درصد شاخه

 60با ميانگين  IAAگرم در ليتر ميلي 5/1با  MS2/1كشت زایي در محيط عدد و بيشترین درصد ریشه 6/4

اي كتيرا در آینده شيشهتواند در ریزازدیادي، انتقال ژن و توليد درونپژوهش مي آمد. نتایج ایندرصد بدست

 استفاده شود.

 .زایي چندگانهزایي، شاخهزني، خواب بذر، ریشه، جوانهAstragalus verus: واژه های کلیدی
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 مقدمه

متعلق به قبيله  Astragaluaجنس گون 

Galegeae  شامل بيش از كه از تيره نخود است

گونه با پراكنش وسيع در سراسر مناطق  3300

در ایران گون گونه  804باشند. معتدله جهان مي

گونه  277بومي و آن گونه  527وجود دارد كه 

 Massoomiور همسایه است)مشترک با كش

ها عالوه بر فواید شناخته شده اي (. گون2005

مانند پوشش بسيار مناسب براي حفاظت خاک و 

جلوگيري از فرسایش، توليد صمغ كتيرا از گون 

مولد آن، زنبورداري، تلطيف هوا، تنوع زیستي، 

 ،ذخایر توارثي و سایر اثرات اجتماعي، اقتصادي

محيطي مهم هاي زیستبر مناطق رویش از جنبه

نظير ترسيب مقادیر متناهبي از كربن اتمسفر حایز 

(. Scherson et al. 2005) باشداهميت فراوان مي

وجود باكتري تثبيت كننده ازت در انشعابات 

ریشه گون، از عوامل موثر در توسعه و رقابت 

 شوداین گياه نسبت به سایر گياهان محيط مي

(Massoomi 2005; Mozaffarian, 1996.) 

كتيرا ماده صمغي است كه بصورت خود به 

خودي یا در اثر شكاف از بافت ساقه گون كتيرا 

صمغ این (. Massoomi 2005) دشوخارج مي

ترین منابع صمغ تجاري دنيا به شمار جزو مهم

كه كاربرد عمده آن در صنایع داروسازي،  ،رودمي

يسيون روغن به عنوان عامل تعليق كننده در امول

عامل  ،هاها، كرمها، خمير دنداندرآب، ژل

 ,Verbeken) هاپوشش دهنده در توليد قرص

هاي رهش تاخيردهنده براي سيستم، (2003

 & Kianiو  Kaffashi, 2006آهسته دارو )

Asempour, 2012 ءغشا( واستفاده به عنوان 

 (Tavakol, 2014) هاي داروسازيبراي سيستم

 ,Shamspur & Motasadizadeh)  باشدمي

زني هاي غلط تيغبرداران از روش(. بهره2015

كنند كه این امر براي استحصال كتيرا استفاده مي

هاي باعث در معرض انقراض قرار گرفتن گون

 مولد كتيرا شده است.

توليد كننده  بومي هايیكي از گونه

رسد به نظر مي .است  Astragalus verus،كتيرا

هاي گون با مشكل زني بذر در اكثر گونهنهكه جوا

-مواجه است و شكستن خواب بذر براي جوانه

زني الزامي است. در زمينه شكستن خواب بذر 

هاي دیگري غير از گونه مورد گون در گونه

هایي انجام شده است. در بعضي مطالعه پژوهش

-هاي مكانيكي و در برخي روشمطالعات روش

 تر بودند. هاي فيزیولوژیكي موثر

اي جهت شكست خواب بذر و در مطالعه

 Astragalus) زني گون سفيدجوانه

gossypinus نيترات پتاسيم، اسيد ( از تيمارهاي

و  درجه سانتيگراد 90سولفوریک، آب داغ 

استفاده دهي پوسته بذر با كاغذ سمباده خراش

 درصد 98 سولفوریکاسيدشد. استفاده از 

 زني بذرها داشتبيشترین تأثير را در جوانه

Tavili et al. 2012)). ررسي شكست خواب ب

 Astragalus گون گونهدر  زني آنو جوانه بذر
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cicer L.  با استفاده از تيمارهاي سرمادهي

هاي متفاوت اسيد جيبرليک و مرطوب و غلظت

درصد دهي با سمباده نشان داد كه خراش

دهي با سمباده در خراشزني در تيمار جوانه

بهترین تركيب با سرمادهي و جيبرليک اسيد 

 Khayyat)  گزینه براي شكستن بذر گون بود

Moghaddam et al., 2014در مطالعه .)Fateh 

et al. (2005 در گون گونه ) Astragalus 

tribuloides  خراش دادن موثرترین راه شكستن

با توجه به در معرض انقراض بودن  بذر بيان شد.

هاي مهم توليد كننده تيرا در گون و امكان گونه

استفاده از كشت بافت در تكثير و اصالح این گياه 

مطالعاتي روي كشت بافت و باززایي بعضي از 

كالوس و القاي  هاي گون انجام شده است.گونه

گون  Astragalus nezaketaeinباززایي گياه 

.در انجام شدErison (2010 )بومي تركيه توسط 

ها بدون خراش روي محيط كشت این مطالعه بذر

1/2 MS ولي پس  دزني نداشتنهيچ گونه جوانه

خوبي نشان زني با تيغ اسكالپل جوانه از خراش

-شاخهدیگري  هدر مطالع(. Erisen, 2010) دادند

دیگر بومي  گونیک گونه زایي و ریشه زایي

توسط (كه Astragalus chrysochorusيه)ترك

Hasancbi(2010 )زایي شاخه باالترین ،انجام شد

گرم ميلي 5/0با  MSه مربوط به محيط كشت ب

 زاتين بود. درليتر

القاي كالوس و باززایي گياه در مطالعه 

Astragalus nezaketae  گون بومي تركيه، 

از  شاخه بر ریزنمونه( 6) بيشترین تعداد شاخه

-ميلي 5/0با   MSكالوس برگ در محيط كشت

بدست  BA گرمميلي چهارو  NAAرگرم در ليت

در گزارش دیگري  (.Erisen et al., 2010) آمد

ها ، ریزنمونهAstragalus cariensisگونه  در

 NAAو  TDZشده باغني MSمحيط كشت روي 

هاي باززا شاخه ند.صد كالوس توليد كرد در صد

با  NAAبا غلظت زیاد و  TDZشده مربوط به 

 15)  ر بود و باالترین تعداد شاخهتغلظت كم

غني  MSدر محيط كشت  شاخه بر ریزنمونه(

-ميلي 2/0 و TDZ گرم در ليتر ميلي 4/0 باشده 

 ,.Erisen et al) بدست آمد NAA گرم در ليتر

در باززایي شاخساره  TDZ. اثرات (2011

Astragalus schizopterus  گون بومي تركيه در

هاي مریستم ریزنمونهاز  شد وبررسي  2011سال 

و  TDZبا غني شده  MSدر محيط كشت جانبي 

NAA  شاخه بر  8/15) شاخهبيشترین تعداد

 Yorgancilar and) توليد شد ریزنمونه(

Erisen, 2011) . 

 Astragalusهگونباززایي غيرمستقيم 

adsurgens 2,4با استفاده از  نيز-D  وBA  توسط

Ping Luoet al.  (. اگر چه در 1999شد)انجام

اي زني بذر و باززایي درون شيشهمورد جوانه

هاي گون مطالعاتي انجام شده بعضي از گونه

كه  Astragalus verus است، ولي در مورد گونه

هاي مهم توليد كننده كتيرا یكي از مهمترین گونه

نشده  و بومي ایران مي باشد گزارشي مشاهده

است. با توجه به اهميت زیاد این گونه در توليد 

كتيرا، در معرض انقراض قرار داشتن آن و اینكه 

باشد، شكستن بذر عامل تكثير و پراكنش گياه مي
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تواند در سازي باززایي آن ميخواب بذر و بهينه

ریزازدیادي گياه استفاده شود. این مطالعه جهت 

چه استریل و زني و توليد گياهبررسي جوانه

هاي مختلف شامل باززایي گياه از ریزنمونه

زایي انجام شد. نتایج زایي چندگانه و ریشهشاخه

تواند در تكثير و ریزازدیادي، این پژوهش مي

مهندسي ژنتيک و انتقال ژن به گياه و توليد درون 

 اي كتيرا در آینده استفاده شود.شيشه

 

 ها مواد و روش

در  1395و  1394این مطالعه در سال 

مجتمع آموزش عالي شيروان در خراسان شمالي 

 ياه مورد مطالعه در این پژوهشانجام شد. گ

Astragalus verus كه یک گونه توليد  باشدمي

. گياهان گون از گردنه اسدلي در كننده كتيرا است

سالم  رهايبذند. آوري شد جمع خراسان شمالي

پس از شستشو آوري شده از درون بوته گياه جمع

الكل و یک دقيقه قرار گرفتن در  با آب جاري

درصد به  یکسدیم ت هيپوكلریبا درصد  70

 ضدعفوني شدند. دقيقه 20مدت 

 شكستن در این مرحله جهت بررسي

پس از ضدعفوني بذرها در  ،خواب در بذر گون

دو تيمار باخراش دادن سطح با تيغ اسكالپل و 

 سه داراي MSدادن در محيط كشت بدون خراش

 pH=7/5با  آگار درصد 8/0درصد ساكارز و 

ه شرایط نوري شده ببذرهاي كشت .كشت شدند

و  لوكس( 2500-3000ساعت روشنایي) 16

پس  ند.گراد منتقل شددرجه سانتي 25 ±1دماي 

 شد.زني ارزیابي روز درصد جوانه 21از گذشت 

زمایش به منظور بررسي اثر آدر این 

و ساكارز  MSمحيط كشت هاي مختلف غلظت

بذور پس از ضدعفوني  ،زني بذر گونروي جوانه

محيط كشت  رويو دادن خراش در سطح آنها 

MS با سه سطح (MS ،MS2/1 ،MS4/1) داراي 

و  گرم بر ليتر (30، 20، 10، 0) غلظت ساكارز با

 21درصد كشت شدند. پس از گذشت  8/0گار آ

ریشه، زني، طول روز پارامترهاي درصد جوانه

 شد.ارزیابي گياهچه  طول ساقه، وزن تر و خشک

بر پایه تصادفي كامال طرح قالب این آزمایش در 

 تكرار انجام شد. 10(با 4×3فاكتوریل)

هاي محور زیر لپه و محور باالي ریزنمونه

حاوي  B5با ویتامين  MSدر محيط كشت  لپه

 و 1، 5/0) در سه سطح BAPتركيب هورموني 

 صفر ودر دو سطح) IAA( و ليترگرم بر ميلي 2

پس از  .( كشت شدندگرم بر ليترميلي 25/0

تعداد شاخه، طول  روز پارامترهاي 30گذشت 

این  شدند.ارزیابي  خشکوزن شاخه، وزن تر و 

آزمایش در قالب طرح كامال تصادفي به صورت 

 سه) غلظت هورمون سيتوكنين (3×2فاكتوریل)

تكرار  پنجسطح( با  دو) و غلظت اكسين سطح(

 .با دو ریزنمونه در هر ویال انجام شد

آمده بدست هايدر این آزمایش شاخه

 داراي MS2/1كشت جامد محيط قبل درمرحله از

IAA (5/0 ،1 ميلي 5/1و)و  گرم در ليترIBA 

 ند.شد، كشت (گرم در ليترميلي 5/1 و 1، 5/0)
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شد.  ارزیابي زایيروز ریشه 30 گذشت پس از

در قالب طرح پایه كامال تصادفي با این آزمایش 

حاوي دو )هر تكرار تكرار شش تيمار و پنج

-مادهها آدر همه آزمایش. شدانجام ( ریزنمونه

تجزیه و تحليل ، Excelها در برنامه دهسازي دا

مقایسه ميانگين ، JMP®-8افزار ها با نرمهداد

نمودارها با استفاده  ، رسمLSDتيمارها با آزمون 

هاي درصدي با تبدیل دادهوExcel از برنامه 

انجام /ArcSin]) 14/3[×180) استفاده از فرمول

 .شد

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تاثير 

زني دهي سطح بذر بر درصد جوانهتيمار خراش

در سطح یک درصد اختالف معني دار 

(. 1داشت)جدول 

 

 تجزیه واریانس تاثیر خراش دادن سطح بذر بر جوانه زنی.-1جدول 
Table 1- Analysis of variance for effect of seed surface scratching on its germination. 

 (MSمیانگین مربعات) درجه آزادی منبع تغییرات

Source of variation df زنی بذرجوانه 
Seed germination 

 **treatment 1 114739.2تيمار

 error 58 31خطا

  .indicate significant difference at the 1% level of probability **داري در سطح احتمال یک درصد است. ** بيانگر معني

هاي بدون زني در بذرهيچ گونه جوانه

خراش دیده نشد. درمقابل، در بذرهاي خراش 

درصد مشاهده  98داده شده جوانه زني به مقدار 

( نيز 2009) .Arbabianet alشد. در پژوهش 

دهي (، خراشAstragalus fridaeروي گونه )

تاثير زیادي روي شكستن خواب بذر داشت و 

زني بذرها در تيمار بيشترین درصد جوانه

دهي با سمباده مشاهده شد. در مطالعه خراش
Khayyat Moghaddam and Sadrabadi 

 Astragalus( براي شكستن خواب گونه 2015)

parrowianus زني در بيشترین درصد جوانه

دهي بدست آمد. دهي به همراه سرماتيمار خراش

سرمادهي به تنهایي و كاربرد اسيدجيبرليک در 

 Khayyatتاثير بود)شكستن خواب بذر بي

Moghaddam and Sadrabadi, 2015 این در .)

 Astragalusحالي است كه در گونه 

gossypinus  استفاده از اسيدسولفوریک نسبت به

 دهي در شكستن خواب بذر موثرتر بودخراش

Tavili et al. 2012) در گونه .)Astragalus 

cicer L.  دهي تاثير چنداني روي هم خراش

واب بذر نداشت، بلكه سرمادهي و شكستن خ

 Khayyat)  تيمار اسيدجيبرليک موثرتر بود

Moghaddam et al., 2014 در مطالعه .)
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Erison(2010 روي گونه )Astragalus 

nezaketaein دهي خواب بذرها فقط با خراش

رسد مكانيسم خواب بذر شكسته شد. به نظر مي

ر باشد. دهاي مختلف گون متفاوت ميدر گونه

دهي تاثير زیادي خراش Astragalus verus گونه

در شكستن خواب بذر داشت. نتایج تجزیه 

هاي مورد هاي حاصل از تاثير تيمارواریانس داده

زني بذور خراش داده مطالعه روي درصد جوانه

شده در سطوح مختلف محيط كشت و غلظت 

دار نشد. مقایسه ميانگين متفاوت ساكارز معني

نشان داد كه در هر سه سطح محيط كشت با 

گرم در ليتر ساكارز با ميانگين صد  10غلظت 

 زني حاصل شد.درصد بيشترین درصد جوانه

نتایج تجزیه واریانس تاثير تيمارهاي مورد 

 مطالعه بر طول ریشه و طول ساقه گياهچه رشد

مختلف محيط یافته نشان داد كه اثر ساده سطوح 

ها در كشت و غلظت ساكارز و اثر متقابل آن

 (.2جدول ) سطح یک درصد معني دار بود

همچنين نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه 

داري بين سطوح مختلف محيط اختالف معني

كشت و غلظت ساكارز بر وزن تر گياهچه وجود 

ندارد. در مقابل اثر سطوح مختلف نمک در 

مختلف ساكارز در سطح محيط كشت و غلظت 

یک درصد و اثر متقابل سطوح مختلف محيط 

كشت و غلظت ساكارز در سطح پنج درصد بر 

 (.2جدول ) دار بودوزن خشک گياهچه معني

مقایسه ميانگين نشان داد كه افزایش ميزان ساكارز 

باعث افرایش طول ساقه شد. بيشترین طول ساقه 

در  گرم 30كامل با ميزان  MSدر محيط كشت 

متر بدست سانتي 6/8ليتر ساكارز و ميانگين 

(. همچنين مقایسه ميانگين نشان داد 1آمد)شكل 

افزایش  MS2/1كامل و  MSكه در محيط كشت 

ميزان ساكارز باعث افزایش طول ریشه شد. 

كامل و MSبيشترین طول ریشه در محيط كشت 

MS2/1  گرم در ليتر ساكارز به ترتيب  30با ميزان

 متر بدست آمدسانتي 16/26و  25ميانگين با 

 (.2)جدول 

مقایسه ميانگين نشان داد كه افزایش 

غلظت ساكارز در افزایش وزن خشک گياهچه 

موثر بوده است به نحوي كه بيشترین وزن 

گرم در ليتر ساكارز با ميلي 30خشک در غلظت 

 گرم بدست آمد.ميلي 099/0 ميانگين
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های مختلف ساکارز بر طول ریشه تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف محیط کشت و غلظت -2جدول 

 ها.و وزن تر و خشک گیاهچه و ساقه
Table2- Analysis of variance for effect of different medium strengths and different 

concentration of sucrose on root and stem length and fresh and dry weight of seedling.

 

درجه  منبع تغییرات

 آزادی

 (MS)میانگین مربعات

Source of 

variation 
df طول ریشه  

Root 

length (cm) 

 طول ساقه
Stem length 

(cm) 

تر وزن 

 هاگیاهچه

Fresh 

weight of 

seedling 

(mg) 

وزن خشک 

 هاگیاهچه
Dry weight of 

seedling (mg) 

 سطح محيط كشت
Medium level 

 
2 

 

 

166.788** 

 

28.9323** 

 

0.0309 ns 

 

0.00037 ns 

 غلظت ساكارز
Sucrose 

concentration 

3 
 
 

135.415** 5.4265** 
ns 0.054 0.00482** 

× سطح محيط كشت

 غلظت ساكارز
Medium level × 

Sucrose 

concentration 

6 132.88** 9.1632** 0.0302 ns 0.00176* 

 خطا
error 

24 0.437 7.5803 0.024 0.0007 

 .بيانگر عدم اختالف معني دار است nsدرصد و  1و  5/0به ترتيب معني داري در سطح احتمال ** و * 

* and** indicate significant difference at the 5% and 1% level of probability and ns indicate no significant difference. 
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ساقه، طول ریشه و وزن های مختلف ساکارز بر طول اثر سطوح مختلف محیط کشت و غلظت -3جدول 

 ها.خشک گیاهچه
Table3- Effect of different medium strengths and different concentration of sucrose on 

stem length, root length and dry weight of seedlings. 
سطح محیط 

 کشت
Medium 

level 

گرم بر ) غلظت ساکارز

 لیتر(
Sucrose 

concentration (g/l) 

طول ساقه 

 متر()سانتی
Stem length 

(cm) 

طول ریشه 

 متر(سانتی)
Root length 

(cm ) 

 وزن خشک گیاهچه

 گرم(میلی)
Dry weight of 

seedling (mg) 
 

 
MS 

0 4.5 cd 8.8 d 0.018 d 
10 3.67 d 7.67 e 0.035 cd 
20 4.8 c 6 f 0.029 cd 
30 8.67 a 25 b 0.099 a 

 

 
1/2MS 

 

0 4 cd 4.5 g 0.014 d 
10 4 cd 1.8 h 0.031cd 
20 6.8 b 11.67 c 0.064abc 
30 4.9 c 26.1 a 0.054 bcd 

 

 
1/4MS 

0 3.8 d 11.3 c 0.022 cd 
10 2.67 e 2.3 h 0.042 cd 
20 1.17 f 1.3 h 0.094 ab 
30 2.4 e 5.16 fg 0.049 cd 

 درصد اختالف معني دار ندارد. 5در سطح احتمال  LSDحروف مشابه براساس آزمون 
Similar letters based on LSD test at 5% probability level have no significant difference. 

زني نتایج این پژوهش نشان داد كه جوانه

هاي مختلف بذرهاي خراش داده شده در غلظت

و  MS(MS ،MS2/1 ،MS4/1)محيط كشت 

ساكارز تقریبا بطور مشابه اتفاق افتاد و اختالف 

داري بين انها مشاهده نشد. فقط اندكي معني

گرم بر ليتر  10زني در غلظت افزایش جوانه

هاي دیگر ان مشاهده شد ساكارز نسبت به غلظت

كه قابل توجه نبود. در این مطالعه افزایش مقدار 

و  ساكارز ، افزایش طول ریشه، ساقه، وزن تر

وزن خشک گياهچه حاصل را در پي داشت كه 

 استفاده از مقدار بيشتر ساكارز را توجيه مي كند.

زایي هاي رشد گياهي بر شاخهتاثير تنظيم كننده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد  چندگانه در گون

بر طول شاخه و تعداد  BAPكه اثر ساده غلظت 

اثر ساده . دار بوددر سطح یک درصد معنيشاخه 

برطول شاخه در سطح پنج درصد  IAAغلظت 

. دار نبوددار بود، اما بر تعداد شاخه معنيمعني

بر طول و تعداد  IAAو  BAPهمچنين اثر متقابل 

همچنين نتایج  .(3)جدول  دار نبودشاخه معني

تجزیه واریانس نشان داد، كه اثر ساده غلظت 

BAP  وIAA و  و اثر متقابل آنها بر وزن خشک

بر وزن  IAAو  BAPو اثر متقابل  BAPاثر ساده 

دار نبود. این در هاي ایجاد شده معنيتر شاخه
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ها بر وزن تر شاخه IAAحالي است كه اثر ساده 

(. 4دار بود )جدولدر سطح پنچ درصد معني

مقایسه ميانگين تاثير سطوح مختلف هورموني بر 

تعداد  BAPدرصد باززایي نشان داد كه با افزایش 

.شاخه بيشتري حاصل شد

 

های ،وزن تر و وزن خشک شاخهطول ،تجزیه واریانس اثر ترکیب هورمونی باززایی بر تعداد -4جدول 

 .تولید شده
Table 4-Analysis of variance for effect of regeneration hormonal treatment on number, 

length, fresh weight and dry weight of produced shoots. 
 منبع تغییرات

Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 (MS)میانگین مربعات

 تعداد شاخه
Shoot 

number 

 طول شاخه

Shoot length 
 وزن تر

Fresh weight 
 وزن خشک
Dry weight 

BAP 2 17.062** 2.734** 
ns 0.005 0.00005 ns 

IAA 1 0.0 ns 5.88* 0.284* 
ns 0.000002 

BAP × IAA 2 2.437ns ns 1.285 ns 0.0025 0.00002 ns 

 خطا
error 

42 2.437 0.569 0.002 0.00006 

 .بیانگر عدم اختالف معنی دار است nsدرصد و  1و  5/0به ترتیب معنی داری در سطح احتمال ** و * 

* and** indicate significant difference at the 5% and 1% level of probability and ns indicate no significant difference. 

هاي همچنين بيشترین درصد شاخه

بدون  BAPتوليدي در تيمارهاي غلظت باالي 

IAA درصد طوري كه بيشترین به. مشاهده شد

-ميلي 2حاوي  MSزایي در محيط كشت شاخه

با ميانگين  IAAبدون تركيب با BAPگرم در ليتر 

اي كه طبق مطالعه(.2شكل )بدست آمدعدد  6/4

( انجام شد، 2006).Moshtaghi et alتوسط 

BAP تواند سيتوكنين مناسبي براي تحریک مي

هاي نخود باشد. زایي چندگانه در ژنوتيپشاخه

استفاده از غلظت باالي این هورمون نظير عموما 

گرم در ليتر سبب توليد كافي شاخه دو تا سه ميلي

در  BAPشد. در مطالعه حاضر در هر ریزنمونه 

در افزایش طول ساقه تاثير مثبت  IAAتركيب با 

به طوري كه بيشترین طول شاخه در . داشت

در  BAPگرم در ليتر ميلي 5/0محيط كشت 

با ميانگين  IAAگرم در ليتر ميلي 25/0تركيب با 

 (.1شكل ) سانتيمتر حاصل شد 5/3

هاي مقایسه ميانگين نشان داد كه شاخه

در تركيب با  BAPایجاد شده در محيط كشت 

IAA  .داراي وزن تر بيشتري بودIAA  باعث

ها افزایش طول شاخه و افزایش وزن تر شاخه
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-ميلي 2شد. بيشترین وزن تر در محيط كشت با 

گرم در ليتر  25/0در تركيب با  BAPگرم در ليتر 

IAA  گرم بدست آمد.  206/0با ميانگين

پژوهشگران در مطالعات باززایي غيرمستقيم 

 Astragalus cariensisهاي دیگر گون)گونه

و  TDZ( استفاده از Astragalus schizopterusو

NAA هاي چندگانه موثر را در توليد شاخه

 Erisen et al., 2011; Yorgancilar) انددانسته

and Erisen, 2011 .)  نتایج تجزیه واریانس اثر

زایي نشان داد كه اثر تركيب هورموني بر ریشه

زایي انتهاي نوع اكسين بر توليد ریشه و كالوس

 دار بود.ساقه در سطح پنج درصد معني

 

 

 
 

مقایسه ميانگين نشان داد كه بيشترین 

هاي داراي زایي در محيط كشتدرصد ریشه

IAA  بدست آمد. به طوري كه بيشترین درصد

گرم ميلي 5/1زایي در محيط كشت داراي ریشه

درصد حاصل شد.  60با ميانگين  IAAدر ليتر 

كشت داراي زایي در محيط كمترین درصد ریشه

با ميانگين شش درصد  IBAگرم در ليتر یک ميلي

 .(2)شكل  بدست آمد
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 های تولید شده در شرایط کشت بافت.زایی شاخهبر درصد ریشه  IBAو  IAA اثر -2شکل 

Figure2- Effect of IAA and IBA on rooting Percentage of produced shoots at tissue culture 

condition. 

 
های تولید شده زایی )ب(. شاخهمراحل باززایی گون )الف(. کشت ریزنمونه)محورزیرلپه( در محیط شاخه -3شکل 

 هادر گلخانه.شده.)ی(. سازگاری گیاهچههای باززا های جدا شده )د(. تولید ریشه از شاخه)ج(. شاخه
Figure3- Direct regeneration process of Astragalus verus (A). Cultivation of explants (Hypocotyl) 

on multiplication medium, (B) Regenerated shoots (C). Separated branches, (D). Root production 

of regenerated branches, (E). Hardening of seedling in glasshouse. 
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 Yorgancilar andدر گزارشي كه توسط 

Erisen (2011)  روي گون بومي تركيه

Astragalus schizopter هاي انجام شد شاخه

 MSباززا شده به محيط كشت ریشه زایي شامل 

ميلي گرم  5/0و  NAAميلي گرم در ليتر  5/0با 

منتقل شدند، ریشه زایي در آن ها  IBAدر ليتر 

ها در زایي شاخهریشه .درصد بود 100

ریزازدیادي این گونه اهميت دارد. همچنين 

تواند در توليد هاي مویين نيز ميكشت ریشه

گونه  هاي ثانویه استفاده شود.متابوليت

Astragalus verus  از مهمترین گونه هاي توليد

كننده كتيرا در ایران است كه كتيراي بسيار 

كند. نتایج حاصل از این مرغوب توليد مي

تواند زمينه را براي انجام ریزازدیادي پژوهش مي

و تكثير گياه و همچنين در مطالعات اصالح گياه 

هاي نوین مهندسي ژنتيک و توليد از طریق روش

ه از جمله كتيرا در محيط درون هاي ثانویمتابوليت

 اي استفاده شود.شيشه
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Abstract  

Astragalus is one of the most valuable medicinal plants in Iran. The species of Astragalus 

verus is a native species of tragacant producer. Due to the importance of this species in the 

production of tragacant, exposed to extinction, the role of seed in its reproduction, as well as 

the possibility of its reproduction using micropropagation, this study was conducted with the 

aim of breaking seed dormancy, seed germination and direct regeneration of this plant. First, 

the effect of surface scratching on breaking of seed dormancy was investigated. Then, the effect 

of culture medium and sucrose concentration on seed germination and sterile seedling 

production was studied as factorial based on completely randomized design. The explants of 

hypocotyle and epicotyle were cultured on MS medium supplied by B5 vitamin containing BAP 

in 3 levels and IAA in 2 levels due to multiple shoot production. Rooting of multiple shoots 

was carried out on 1/2MS medium containing IAA in 2 levels and IBA in 3 levels based on 

completely randomized design with 6 treatments and 5 repeat.Scraping increased the 

germination rate by an average of 98%. Different media and sucrose concentration had no effect 

on germination percentage. With increasing sucrose, were increased the stem and root length, 

fresh weight and seedling dry weight. The highest percentage of shoots was obtained in MS 

medium containing 2 mg /L BAP without IAA with an average of 4.6 pcs. The highest 

percentage of rooting was obtained with 1.5 mg/l IAA with an average of 60%. The results of 

this study can be used in micropropagation, gene transformation and in vitro tragacant 

production.   
Keywords: Astragalus verus, germination, multiple shoot induction, rooting, seed dormancy. 
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