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و باززاییزاییبر کالوسهاي رشديتنظیم کنندههاي مختلف و غلظتیرگبنمونهریزنوع تاثیر 
Anthurium andreanum(آنتوریومگیاه Var. Fire(

4آقبالغحامد صالحیانو3، نادعلی باقري2جلودار، نادعلی بابائیان1بهنام صداقتی

چکیده
این آزمایش بصورت .باشدالقاي کالوس از ریزنمونه یکی از مراحل مهم و حساس میآنتوریومايدرون شیشهدر ریزازدیادي

رقم . گرفتانجام1388ر سال دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري ددرتکرار4فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 
براي . بودداراي رگبرگ اصلی و فاقد رگبرگ اصلیهاي مورد استفاده قطعات برگینمونهاستفاده در این پژوهش فایر و ریزمورد 

کننده درصد آگار، همراه با تنظیم7/0درصد ساکارز، 3وي اح) mMS(محیط کشت موراشیک و اسکوك تغییر یافته اییزکالوس
,2رشدي  4-Dبنزیل آدنین گرم در لیتر و میلی24/0و 2/0، 16/0، 12/0، 08/0، 04/0، صفرح وسطدر)BA( گرم در میلی0/1به میزان

گرم میلی206درصد آگار، 7/0درصد ساکارز، 2محتوي mMSاز محیط کشت براي باززایی نیز. استفاده قرار گرفتمورد لیتر
NH4NO3کننده رشدي ، همراه با تنظیمBA هفته پس از کشت، 4. گرم در لیتر استفاده شدمیلی0/1و 75/0، 5/0، 25/0در سطوح
هاي برگی داراي رگبرگ ریزنمونهD-4 ,2بدون در نظر گرفتن غلظت .زایی نمودندهاي داراي رگبرگ اصلی شروع به کالوسریزنمونه

در ریزنمونه برگی داراي ) درصد7/83(زاییبیشترین درصد کالوس. را داشتند) درصد3/48(زایی اصلی بیشترین درصد کالوس
در ریزنمونه برگی فاقد رگبرگ ) درصد5/12(زایی و کمترین درصد کالوسD-2,4گرم در لیتر میلی16/0رگبرگ اصلی و در غلظت 

بیشترین درصد . گرم در لیتر بودمیلی0/1براي باززایی سطح BAبهترین سطح .مشاهده گردیدD-2,4اصلی و در محیط کشت بدون 
گرم در لیتر میلی25/0در غلظت ) درصد3/8(و کمترین درصد باززایی BAگرم در لیتر میلی0/1در غلظت ) درصد83/20(باززایی 

BAمشاهده شد .

D-2,4زایی، ریزنمونه، آنتوریوم، ریزازدیادي، کالوس: کلیديهايواژه

دمهمق
ها ي شیپورياي از خانوادهگیاهی تک لپهآنتوریوم

دوام است که معموالًهاي زینتی و با گلباشد و دارايمی
اش پرورش داده زیبا و جالب توجهايهبه خاطر گل

ها دوام زیادي دارند آنتوریوم گلگیاه زینتی در . دشومی
هایش به منظور گل شاخه بریده استفاده حتی از گل

البته اندامی که به عنوان گل شناخته شده از نظر .شودمی
اي است شناسی گل نیست بلکه اندام تغییر شکل یافتهگیاه

هاي واقعی آن اندام گل. شودپات نامیده میکه براکته یا اس
کند و ها رشد میفنر مانندي است که از داخل براکته

روش سنتی .)5(شوداصطالحا اسپادیکس نامیده می
افزایش آنتوریوم تقسیم بوته از طریق جدا کردن 

هاي کوچک اطراف گیاه مادري و انتقال آنها به پاجوش
قلمه انتهایی همراه با دو یا هاي جدید و یا جداسازيگلدان

. باشددار کردن آنها در زیر مه افشان میسه برگ و ریشه
اما راندمان تولید با این روش پایین است و ساالنه حداکثر 

براي تولید .  ابل تولید استگیاه از یک گیاه مادري ق8
. ي و صادراتی، یکنواختی تولید اهمیت فراوانی داردتجار

بر گیر و هزینهذر، قلمه و تقسیم بوته وقتتکثیر از طریق ب

تعداد محدودي گیاه تولید با این روش است و همچنین 
به گل مورد نیاز براي با توجه به زمان طوالنی . شودمی

رفتن از طریق کشت بذر و تفرق صفات آن و یا تعداد 
گیاهان کم حاصل از تکثیر رویشی، کشت بافت گیاهی و یا 

آنتوریوم بهترین راه براي دستیابی به تعداد ریزازدیادي 
زیاد گیاه با ساختار ژنتیکی یکسان است که به این ترتیب 

شود و هم با تولید مرتب هم هزینه تولید هر گیاه کمتر می
توان در بازارهاي جهانی حضور ریزي شده میو برنامه

.یافت
ک و اسکوك تغییر ، از محیط کشت موراشی)8(پیریک 

و BAگرم در لیتر میلی0/1هورمونی فته با ترکیبیا
زایی گیاه براي کالوسD-2,4گرم در لیتر میلی08/0

Anthurium andraeanumکشت بافت وي. استفاده نمود
رقم موفق 31انجام داد که در مختلف آنتوریوم رارقم 38

به تولید کالوس گردید، کالوس در چهار رقم در مرحله 
.بین رفت و سه رقم نیز کالوس ندادندواکشت از 

قطعات ه در آزمایش پیریک، مورد استفادهاينمونهریز
واراجاس.نمودندتولید ماه کالوس 3که بعد از ندبودیبرگ

، شیوه جدیدي براي ریزازدیادي)11(و همکاران 

)behnam.sedaghati@yahoo.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
استاد، استادیار و کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-4و 3، 2

3/2/91: تاریخ پذیرش29/6/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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رفتن از طریق کشت بذر و تفرق صفات آن و یا تعداد 
گیاهان کم حاصل از تکثیر رویشی، کشت بافت گیاهی و یا 

آنتوریوم بهترین راه براي دستیابی به تعداد ریزازدیادي 
زیاد گیاه با ساختار ژنتیکی یکسان است که به این ترتیب 

شود و هم با تولید مرتب هم هزینه تولید هر گیاه کمتر می
توان در بازارهاي جهانی حضور ریزي شده میو برنامه

.یافت
ک و اسکوك تغییر ، از محیط کشت موراشی)8(پیریک 

و BAگرم در لیتر میلی0/1هورمونی فته با ترکیبیا
زایی گیاه براي کالوسD-2,4گرم در لیتر میلی08/0

Anthurium andraeanumکشت بافت وي. استفاده نمود
رقم موفق 31انجام داد که در مختلف آنتوریوم رارقم 38

به تولید کالوس گردید، کالوس در چهار رقم در مرحله 
.بین رفت و سه رقم نیز کالوس ندادندواکشت از 

قطعات ه در آزمایش پیریک، مورد استفادهاينمونهریز
واراجاس.نمودندتولید ماه کالوس 3که بعد از ندبودیبرگ

، شیوه جدیدي براي ریزازدیادي)11(و همکاران 

)behnam.sedaghati@yahoo.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
استاد، استادیار و کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-4و 3، 2

3/2/91: تاریخ پذیرش29/6/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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A. andraeanum ابداع کردند، آنها پس از جدا کردن بذور
2/2از اسپادیکس، بذرها را در محیط کشت حاوي 

در شرایط نور مداوم کشت دادند، وBAمیکرومول 
ریزنمونه مورد استفاده هاي حاصل به منظور تهیهگیاهچه

زایی و باززایی از بعد از کشت، کالوس. قرار گرفتند
گیاهچه از 7/43طور میانگین ه صورت گرفت و بهاکالوس

، )6(جوزف و همکاران . دست آمده کالوس بcm21هر 
وBAمیکرومول 88/0به همراه MS 1/2محیط کشت 

,2میکرومول 9/0 4-D میکرومول کینتین با 46/0وpH

را به عنوان بهترین محیط کشت براي 5/5برابر 
هاي پهنک برگ و دمبرگ آنتوریوم زایی ریزنمونهکالوس

به میزان (NAAآنها اعالم کردند که تاثیر . معرفی کردند
در ریشه زایی بیشتر از سایر تنظیم ) میکرومول54/0

از ،ماه7توانستند در عرض وینی بودهاي رشد اکسکننده
.دست بیاورنده گیاه ب500یک برگ بیش از 

القاي کالوس ازهدف از این مطالعه بررسی 
و رقم فایر درگیاه زینتی آنتوریومهاي برگی ریزنمونه

و هااثر وجود رگبرگ در این ریزنمونههمچنین ارزیابی 
قابلیت .بودزاییوسبر درصد کالD-2,4تأثیر هورمون
هاي به دست آمده و عوامل موثر بر آن نیز باززایی کالوس

.مورد مطالعه قرار گرفت

هامواد و روش
.Aگیاهدر این آزمایش andraeanumرقمFire از

جاده 6تر مزاده واقع در کیلوگلخانه مهندس قلی
سرخرود تهیه و با گلدان به آزمایشگاه بیوتکنولوژي -آمل

.زي و منابع طبیعی ساري منتقل شدعلوم کشاوردانشگاه 
ها با ابتدا برگها،به منظور انتخاب و ضدعفونی ریز نمونه

آب معمولی شستشو داده شدند، سپس در زیر اتاقک 
قرار داده شدند% 70اتانول ثانیه در 30کشت به مدت 

و ) گرددها میباعث دهیدراته شدن ریز نمونه% 96الکل (
درصد حاوي 5/1محلول هیپوکلرید سدیم بالفاصله به 

دقیقه منتقل شدند و در 30به مدت 80چند قطره توین
ر سترون یقطدو بار تبار با آب 3نهایت در شرایط استریل 
در مرحله بعد حاشیه آسیب . شده شستشو داده شدند

حذف گردیده و با قیچی یا اسکالپل به هادیده برگ
بر اساس .تقسیم شدند) مترسانتی1×1(قطعات کوچکتر 

برگی داراي هاي، ریزنمونهمحل تهیه ریزنمونه از برگ
مورد استفاده )a2(و فاقد رگبرگ اصلی)a1(رگبرگ اصلی

MSها در محیط کشت سپس ریزنمونه. ندقرار گرفت

کننده رشديحاوي سطوح مختلف تنظیم) 1جدول (
2,4-D) ،24/0و 20/0، 16/0، 12/0، 08/0، 04/0صفر
گرم BA ،30گرم در لیترمیلی0/1و ) گرم در لیترمیلی

. کشت شدند0/6±1/0برابر pHدر لیتر ساکارز و 
زایی تحت شرایط هاي کشت شده جهت کالوسریزنمونه

گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی25±1تاریکی، دماي 
ها در داخل کالوس.درصد در انکوباتور نگهداري شدند75

لیتر محیط کشت میلی50حاوي ) لیتريمیلی200(ارلن 
mMS) 1جدول ( محتوي سطوح مختلفBA)25/0 ،

گرم در میلی206، )گرم در لیترمیلی0/1و 75/0، 5/0
گرم در لیتر 7تر ساکارز، گرم در لیNH4NO3 ،20لیتر

ها تحت نمونه. کشت شدند0/6±05/0برابر pHآگار و 
ساعت تاریکی، دماي8ساعت روشنایی و 16شرایط 

در درصد 50گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی1±25
بصورتاین آزمایش .داخل فایتوتورون نگهداري شدند

20تکرار و 4فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 
صورت درصد ه ها بداده.ریزنمونه در هر تکرار انجام شد

ASIN√Xبود که جهت تجزیه واریانس از فرمول + 0.01
هاي آماري با ، داده)1(ده شد ها استفابراي تبدیل داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و SASافزار استفاده از نرم
اي دانکن براي مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه

.)1جدول (استفاده شد

و بحثنتایج
کشت در محیط القاي ها سه هفته بعد از ریزنمونه

نتایج نشان . )1شکل (زایی کردند، شروع به کالوسکالوس
ر سطح زایی دداد که اثر نوع ریزنمونه روي درصد کالوس

طوري که ه ب). 2جدول (دار بوددرصد معنی1احتمال 
تولید هاي داراي رگبرگ اصلی قابلیت بیشتري در ریزنمونه

بدون در نظر گرفتن غلظت.کالوس از خود نشان دادند
2, 4-Dدر ) درصد3/48(زایی درصد کالوسینبیشتر

زایی ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی و کمترین میزان کالوس
در ریزنمونه بدون رگبرگ اصلی مشاهده ) درصد5/27(

آید که وجود در مجموع از نتایج چنین بر می.گردید
زایی اصلی در ریزنمونه باعث افزایش کالوسرگبرگ 

شود که احتماال محتواي هورمونی درون آوندها در بروز می
دست آمده ه این نتیجه با نتیجه ب. این پدیده موثر است

.   مطابقت دارد)3(ط ابراهیم زاده و همکاران توس
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12................. ...............................................و باززایی گیاه آنتوریومزاییهاي رشدي بر کالوسهاي مختلف تنظیم کنندهتاثیر نوع ریزنمونه برگی و غلظت

mMSگرم در لیتر در محیط کشت ترکیبات و غلظت عناصر بر حسب میلی- 1جدول 
)mg/l(زایی محیط کشت کالوس)mg/l(زاییمحیط کشت شاخسارهترکیبات

NH4NO30/2060/825
KNO30/9500/950

CaCl2.2H2O0/2200/440
MgSO4.7H2O0/1850/370

KH2PO40/850/85
FeSO4.7H2O0/250/25

NaEdta.2H2O0/250/25
Sucrose0/200000/30000

BAC0/1
2,4-D0/1B

Agar0/70000/7000
B ( 00/0 ،04/0 ،08/0 ،12/0 ،16/0 ،20/0 ،24/0 ؛( C )25/0 ،50/0 ،75/0 ،0/1(

اصلی،زایی در ریزنمونه فاقد رگبرگ کالوس) bزایی در ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی، کالوس) a- 1شکل 
c ( ،شروع باززاییd ( باززایی درA. andreanum Var Fire.

,2با افزایش غلظت  4-Dزایی نیز افزایش درصد کالوس
2/66(زایی طوري که بیشترین میزان کالوسه بیافت

گرم در لیتر و کمترین میزان میلی16/0در غلظت ) درصد
گرم در در غلظت صفر میلی) درصد5/17(زایی کالوس

دست آمده ه این نتیجه با نتیجه ب. لیتر صورت گرفت
دست ه مطابقت و با نتایج ب) 2(زاده و آزادي یتوسط بیرام

مغایرت ) 9(ناث و همکاران و ) 8(آمده توسط پیریک 
که احتماال به دلیل تفاوت در ژنوتیپ مورد مطالعهداشت

گیاه مادري که به عنوان منبع و یا اختالف در شرایط رشد 
جدول تجزیه واریانس .باشدمیریزنمونه استفاده شده،

,2د که اثر متقابل بین غلظت نشان دا) 2جدول ( 4-D و
درصد 5زایی در سطح احتمال نمونه روي کالوسنوع ریز

زایی طوري که بیشترین میزان کالوسه ب. دار استمعنی
در ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی و سطح ) درصد7/83(

2,4-D گرم در لیتر و کمترین میزان میلی16/0به میزان
در ریزنمونه بدون رگبرگ اصلی ) درصد5/12(زایی کالوس

,2و محیط کشت فاقد  4-D با ).1نمودار(مشاهده گردید
زایی نیز کالوسD-4 ,2توجه به نتایج چون در محیط فاقد 

زایی در آنتوریوم توان گفت براي کالوسصورت گرفت می
کافی است ولی با این BAوجود یک منبع اکسین مانند 

دار بوده و زایی معنیروي درصد کالوسD-4 ,2وجود اثر 
ها دو ماه پس از کشت کالوس.بودBAي اثر کنندهتکمیل

رنگ داده و شروع به باززاییدر محیط باززایی، تغییر
یط باززایی که سیاه شدن کالوس در مح). 1شکل (کردند 

قابل مشاهدهFireدر رقم باشد،یک صفت نامطلوب می
درصد باززایی BAنتایج نشان داد با افزایش غلظت .بود

در ) درصد83/20(بیشترین درصد باززایی . افزایش یافت
و کمترین درصد باززایی BAگرم در لیتر میلی0/1غلظت 

12................. ...............................................و باززایی گیاه آنتوریومزاییهاي رشدي بر کالوسهاي مختلف تنظیم کنندهتاثیر نوع ریزنمونه برگی و غلظت

mMSگرم در لیتر در محیط کشت ترکیبات و غلظت عناصر بر حسب میلی- 1جدول 
)mg/l(زایی محیط کشت کالوس)mg/l(زاییمحیط کشت شاخسارهترکیبات

NH4NO30/2060/825
KNO30/9500/950

CaCl2.2H2O0/2200/440
MgSO4.7H2O0/1850/370

KH2PO40/850/85
FeSO4.7H2O0/250/25

NaEdta.2H2O0/250/25
Sucrose0/200000/30000

BAC0/1
2,4-D0/1B

Agar0/70000/7000
B ( 00/0 ،04/0 ،08/0 ،12/0 ،16/0 ،20/0 ،24/0 ؛( C )25/0 ،50/0 ،75/0 ،0/1(

اصلی،زایی در ریزنمونه فاقد رگبرگ کالوس) bزایی در ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی، کالوس) a- 1شکل 
c ( ،شروع باززاییd ( باززایی درA. andreanum Var Fire.

,2با افزایش غلظت  4-Dزایی نیز افزایش درصد کالوس
2/66(زایی طوري که بیشترین میزان کالوسه بیافت

گرم در لیتر و کمترین میزان میلی16/0در غلظت ) درصد
گرم در در غلظت صفر میلی) درصد5/17(زایی کالوس

دست آمده ه این نتیجه با نتیجه ب. لیتر صورت گرفت
دست ه مطابقت و با نتایج ب) 2(زاده و آزادي یتوسط بیرام

مغایرت ) 9(ناث و همکاران و ) 8(آمده توسط پیریک 
که احتماال به دلیل تفاوت در ژنوتیپ مورد مطالعهداشت

گیاه مادري که به عنوان منبع و یا اختالف در شرایط رشد 
جدول تجزیه واریانس .باشدمیریزنمونه استفاده شده،

,2د که اثر متقابل بین غلظت نشان دا) 2جدول ( 4-D و
درصد 5زایی در سطح احتمال نمونه روي کالوسنوع ریز

زایی طوري که بیشترین میزان کالوسه ب. دار استمعنی
در ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی و سطح ) درصد7/83(

2,4-D گرم در لیتر و کمترین میزان میلی16/0به میزان
در ریزنمونه بدون رگبرگ اصلی ) درصد5/12(زایی کالوس

,2و محیط کشت فاقد  4-D با ).1نمودار(مشاهده گردید
زایی نیز کالوسD-4 ,2توجه به نتایج چون در محیط فاقد 

زایی در آنتوریوم توان گفت براي کالوسصورت گرفت می
کافی است ولی با این BAوجود یک منبع اکسین مانند 

دار بوده و زایی معنیروي درصد کالوسD-4 ,2وجود اثر 
ها دو ماه پس از کشت کالوس.بودBAي اثر کنندهتکمیل

رنگ داده و شروع به باززاییدر محیط باززایی، تغییر
یط باززایی که سیاه شدن کالوس در مح). 1شکل (کردند 

قابل مشاهدهFireدر رقم باشد،یک صفت نامطلوب می
درصد باززایی BAنتایج نشان داد با افزایش غلظت .بود

در ) درصد83/20(بیشترین درصد باززایی . افزایش یافت
و کمترین درصد باززایی BAگرم در لیتر میلی0/1غلظت 
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mMSگرم در لیتر در محیط کشت ترکیبات و غلظت عناصر بر حسب میلی- 1جدول 
)mg/l(زایی محیط کشت کالوس)mg/l(زاییمحیط کشت شاخسارهترکیبات

NH4NO30/2060/825
KNO30/9500/950

CaCl2.2H2O0/2200/440
MgSO4.7H2O0/1850/370

KH2PO40/850/85
FeSO4.7H2O0/250/25

NaEdta.2H2O0/250/25
Sucrose0/200000/30000

BAC0/1
2,4-D0/1B

Agar0/70000/7000
B ( 00/0 ،04/0 ،08/0 ،12/0 ،16/0 ،20/0 ،24/0 ؛( C )25/0 ،50/0 ،75/0 ،0/1(

اصلی،زایی در ریزنمونه فاقد رگبرگ کالوس) bزایی در ریزنمونه داراي رگبرگ اصلی، کالوس) a- 1شکل 
c ( ،شروع باززاییd ( باززایی درA. andreanum Var Fire.

,2با افزایش غلظت  4-Dزایی نیز افزایش درصد کالوس
2/66(زایی طوري که بیشترین میزان کالوسه بیافت

گرم در لیتر و کمترین میزان میلی16/0در غلظت ) درصد
گرم در در غلظت صفر میلی) درصد5/17(زایی کالوس

دست آمده ه این نتیجه با نتیجه ب. لیتر صورت گرفت
دست ه مطابقت و با نتایج ب) 2(زاده و آزادي یتوسط بیرام

مغایرت ) 9(ناث و همکاران و ) 8(آمده توسط پیریک 
که احتماال به دلیل تفاوت در ژنوتیپ مورد مطالعهداشت

گیاه مادري که به عنوان منبع و یا اختالف در شرایط رشد 
جدول تجزیه واریانس .باشدمیریزنمونه استفاده شده،
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BAگرم در لیتر میلی25/0در غلظت ) درصد3/8(
اندازه کالوس نقش موثري در . )2نمودار (مشاهده شد

هاي رسد کالوسبه نظر میوکندباززایی کالوس ایفا می

. بزرگتر از پتانسیل باالیی براي باززایی برخوردار باشند
4تا 2هاي کشت شده در این تحقیق اندازه کالوس

.متر بودمیلی

Fireرقم A. andraeanumزایی بر کالوسD-2,4اثر متقابل نوع ریزنمونه و -1نمودار 

بر باززایی آنتوریومBAاثر غلظت-2نمودار

گرم در لیتر میلی0/1ها در محیط کشت حاوي کالوس
BAاز سرعت رشد هادر مقایسه با سایر محیط کشت

هفته اندازه 2بیشتري برخوردار بودند به طوري که بعد از 
BAبا کاهش غلظت . آنها به چندین برابر اندازه اولیه رسید

طوري که در محیط کشت ه ها کمتر شد برشد کالوس
ها خیلی رشد کالوسBAگرم در لیتر میلی25/0حاوي 

باعث رشد بیشتر BAاحتماال غلظت بیشتر . کند بود
ها تاثیر ها شده و از این طریق بر باززایی کالوسکالوس

، گزارش دادند که )2(زاده و همکاران بیرامی. داشته است
از رشد کمتري BAها در محیط کشت فاقد کالوس

سبب رشد بیشتر BAبرخوردار هستند و افزایش میزان 
، از )7(کوناسیکی . شودها در محیط باززایی میکالوس
) گرم در لیترمیلی0/1تا BA)2/0هاي مختلف غلظت

استفاده کرد و A. andraeanumجهت باززایی کالوس 
گرم در لیتر میلی2/0گزارش داد که باززایی در غلظت 

BAاین . ها بهتر انجام گردیدنسبت به دیگر غلظت
اختالف نظر احتماال ناشی از تفاوت در ژنوتیپ مورد 

.باشدمطالعه و یا اختالف در اندازه اولیه کالوس می
زایی با توجه به اینکه همزمان در محیط باززایی، ریشه

زایی استفاده نیز صورت گرفت از تیمار خاصی جهت ریشه

Fireرقم A.andraeanumزایی بررسی اثر ریزنمونه داراي رگبرگ روي درصد کالوس-2جدول 

SSMSFدرجه آزاديمنابع تغییرات
>A(12604/0**2604/0001(ریزنمونه 

>D)B(20258/1**5129/0001-4 ,2غلظت 
A×B20658/0*0329/0047/0
181625/00090/0خطا

1/25(%)ضریب تغییرات 
.باشددار میدرصد معنی1و 5به ترتیب در سطح احتمال : *و **

0.16

bبا رگبرگنوع ریزنمونه
بدون رگبرگ
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14................. ...............................................و باززایی گیاه آنتوریومزاییهاي رشدي بر کالوسهاي مختلف تنظیم کنندهتاثیر نوع ریزنمونه برگی و غلظت

.)2شکل (گردیدند دار هاي باززایی شده خود به خود ریشهو گیاهچهنگردید

.، گیاهان انتقال داده شده به خاك گلدانDو C،، ریشه زایی همزمان با باززاییBو A- 2شکل 

گزارش دادند که محیط کشت ) 10(و همکاران هاسریالت
.Aهاي زایی شاخسارهخاصی براي ریشه andraeanum

ها در محیط باززایی، مورد نیاز نیست چرا که شاخساره
دست ه این نتیجه با نتایج ب. شونددار میخود به خود ریشه

، وایجاس و همکاران )10(آمده توسط سریالتها و همکاران 
اده و آزادي زو بیرامی) 13(، یو و همکاران )4(، جییر )12(
.، مطابقت داشت)2(
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Effect of Leaf Explants Types and Various Levels of 2, 4-D on Callus Induction and
Plant Regeneration in Anthurium andraeanum

Behnam Sedaghati1, Nadali Babaeian2, Nadali Bagheri3 and Hamed Salehian Aghblaq4

Abstract
In micropropagation of Anthurium the most important and sensitive stage, is callus induction

from explant. This experiment was conducted in a completely randomized design with factorial
arrangement in 4 replications in Sari Agriculture Sciences and Natural Resources University
(SANRU) in 2010. The cultivar used in this study is Fire and leaf segments with and without main
nervure, were used as explants. Explants were cultured on mMS media with 2, 4-D (0.0, 0.04, 0.08,
0.12, 0.16, 0.20 and 0.24 mgL-1) and BA (1 mgL-1), 30% sucrose and 7% agar for callus induction.
Calli were cultured in mMS media with BA (0.25, 0.5, 0.75 and 1 mgL-1), 206 mgL-1 NH4NO3,
20% sucrose and 7% agar for shoot regeneration. Four weeks after inoculation, callus induction
initiated in explants with nervure. Regardless of 2, 4-D concentrations, leaf explants with the main
nervure, showed highest callus induction (48.3%). The leaf explants with main nervure in mMS
medium contain 0.16 mgL-1 2, 4-D showed the highest callus induction (83.7%) and the leaf explant
without main nervure in mMS medium without 2, 4-D showed the lowest callus induction (12.5%).
The best rate of BA for shoot regeneration (20.83%) was 1 mgL-1. The callus on mMS medium
containing 1 mgL-1 BA showed the highest shoot regeneration (20.83 %) and the callus in mMS
medium containing 0.25 mgL-1 BA showed the lowest shoot regeneration.

Keywords: Anthurium, Micropropagation, Callus Induction, Explant, 2, 4-D
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