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چکیده
اســتویا بــا نــام علمــی Stevia rebaudiana Bertoni دارای منبــع گلیکوزیدهــای دی ترپــن از جملــه اســتویوزید و گلیکوزیــد کــه حــدود 100 تــا 300 برابــر شــیرین تر از شــکر 

می باشــد. بــه علــت درصــد جوانه زنــی پاییــن بــذور اســتویا، می تــوان از تکنیــک کشــت بافــت را بــرای تکثیــر ایــن گیــاه بــا ارزش کمــک گرفــت. پژوهــش حــارض بــا هــدف 

مطالعــه تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد گیاهــی اکســین و ســیتوکینین بــر کالوس زایــی و باززایــی گیــاه اســتویا بــه صــورت آزمایــش فاکتوریــل بــر پایــه طــرح کامــا تصادفــی 

در آزمایشــگاه اصــاح نباتــات دانشــگاه علــوم کشــاورزی ســاری در ســال 94-1393 بــه اجــرا در آمــد. تیامرهــای آزمایــش القــای کالــوس شــامل ســه اکســین D، IBA-2,4 و 

NAA بــه همــراه ســیتوکینین BAP بــود. تیامرهــای آزمایــش باززایــی مبتنــی بــر کالــوس شــامل ســه ســیتوکینین BAP، Kin و TDZ بــه همــراه اکســین NAA بــود. نتایــج 

نشــان داد کــه ترکیــب، نســبت و غلظــت تنظیــم کننده هــای رشــد روی صفــات مختلــف در کالوس زایــی و باززایــی گیــاه اســتویا ربادیانــا موثــر اســت. همچنیــن نتایــج ایــن 

تحقیــق نشــان داد کــه صفــات مختلــف کالوس زایــی و باززایــی ماننــد درصــد القــای کالــوس، وزن تــر کالــوس، قطــر کالــوس، درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تولیــد شــده 

در هــر ریزمنونــه، می تواننــد تاثیــرات متفاوتــی از تنظیــم کننده هــای رشــد گیاهــی بگیرنــد.

کلید واژه ها: استویا، کالوس، باززایی، سیتوکینین، اکسین

مقدمه
امــروزه در رستــارس جهــان متايــل افــراد بــراي اســتفاده از محصــوالت طبيعــي در حــال 

افزايــش اســت. همچنــن امــروزه ســبک زندگــي نيــز تغيــر منــوده و در چهــار يــا پنــج 

دهــه اخــر شــرين کننده هــا )شــرين کننده هــاي بــا کالــري پايــن و بــا قــدرت بــاال 

مثــل آســپارتام و يــا بــا کالــري بــاالي طبيعــي نــايش از شــکرها( و شــريني ها بخــش 

ــر  ــرف ديگ ــد. از ط ــکيل مي دهن ــا را تش ــي م ــه و طبيع ــي روزان ــم غذاي ــده رژي عم

طبــق آمــار وزارت بهداشــت دو ميليــون نفــر از افــراد ۲۵ تــا ۶۵ ســال در ايــران دچــار 

بيــامري ديابــت هســتند. بــر اســاس ايــن گــزارش، ســن ابتــا بــه ايــن بيــامري در ايــران 

۱۰ تــا ۱۵ ســال كمــرت از اســتاندارد جهــاين بــوده و بــن ۴۵ تــا ۵۵ ســال اســت. در حــايل 

كــه ديابــت ششــمن علــت مــرگ و مــر در دنياســت و بــه ميــزان ۵ تــا ۱۰ ســال از 

عمــر افــراد كــم مي كنــد. بنابرايــن امــروزه بــر در پــي جايگزينــي شــکر بــا مــوادي 

ــي  ــم غذاي ــه رژي ــه ادام ــازش ب ــرآورده منــودن ني ــا ب ــه ســامتي را همــراه ب اســت ک

ــن مشــکل دســت و پنجــه  ــا اي ــه ب ــامراين ک ــان بي ــن مي ــد و در اي ــه تامــن مناي روزان

نــرم مي کننــد نيــز در جســتجوي دارويــي طبيعــي بــراي رفــع هميشــگي ايــن مشــکل 

مــي باشــند. در ايــن ميــان اســتفاده از تركيبــات دارويــي مشــتق از گياهــان، نــه تنهــا 

ــي يب شــامر داروهــاي شــيميايي  ــل عــوارض جانب ــه دلي ــادي دارد، بلكــه ب قدمــت زي

ــا  ــن در درمــان برخــي از بيامري هــا ب ــك ســو و نارســايي هاي متعــدد طــب نوي از ي

گذشــت زمــان، بــار ديگــر پــرورش و توليــد گياهــان دارويــي را بــا رشــد قابــل توجهــي 

مواجــه ســاخته اســت )اميــد بيگــي، 1379(.

ــی  ــه گیاه ــش از 200 گون ــا بی ــی از 154 ت ــتویا )Stevia rebaudiana( یک ــاه اس گی

ــاه  ــن گی ــت. ای ــه اس ــور پاراگوئ ــی کش ــات بوم ــس Stevia  و از نبات ــه جن ــق ب متعل

بــه علــت ویژگــی حائــز اهمیــت خــود کــه در برداشــن شــیرین کننده هــای طبیعــی 

ــر در جهــت برطــرف  ــده راه حــل موث ــه دهن ــد ارائ ــری اســت، می توان ــاری از کال ع

منــودن مشــکات پیچیــده مبتایــان بــه بیــامری دیابــت و چاقــی مفــرط باشــد. ازدیــاد 

ــان  ــات نش ــرد. تحقیق ــورت می گی ــذر ص ــق ب ــاً از طری ــت عمدت ــاه در طبیع ــن گی ای

داده كــه مشــكل جوانه زنــی بــذر اســتویا بــه علــت پوكــی بــذر اســت. اجــرای گــرده 

ــد. در صــورت در دســت  ــك می كن ــذر كم ــد ب ــرد تولی ــه عملك ــی ب افشــانی مصنوع

ــی در  ــاد كلون ــا ازدی ــه ی ــورت قلم ــه ص ــاه را ب ــوان گی ــوب می ت ــام مرغ ــن ارق داش

ــکاران، 1392(. ــور و هم ــر منــود )آذرپ ــط درون شیشــه )in vitro( تکثی رشای

ــاه اســتویا از  ــی گی ــه باززای ــام و همــکاران)Janarthanam et al.( )2009( ب جانارتان

ــه  ــد. در مرحل ــرگ پرداختن ــای ب ــده از ریزمنونه ه ــه دســت آم ــای ب ــق کالوس ه طری

ــط  ــه در محی ــز منون ــوان ری ــه عن ــادری ب ــرگ گیاهــان م ــره و ب ــات گ نخســت،  قطع

کشــت MS تیــامر شــده بــا غلظــت هــای مختلــف  D-2,4  و نفتالیــن اســتیک اســید 

در ترکیــب بــا 2/22 میکرومــوالر 6-بنزیــل آمینوپوریــن جهــت ارزیابــی میــزان کالــوس 

زایــی قــرار داده شــدند. نتایــج نشــان داد کــه کاربــرد هــر دو تنظیــم کننــده رشــد 

مذکــور در القــای تشــکیل کالــوس مؤثــر اســت. همچنیــن مشــخص شــد کــه درصــد 

کالــوس زایــی از ریــز منونــه هــای بــه دســت آمــده از بــرگ باالتــر از ریــز منونــه هــای 

حاصــل از قطعــات گــره اســت. لــذا بهــرت اســت جهــت کالــوس زایــی از ریــز منونــه 

هــای بــرگ گیــاه بهــره گرفتــه شــود.
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مهتــا و همــکاران Mehta et al( )2012( غلظــت هــای مختلــف هورمــون هــای 

ــن( و اکســین )اینــدول بوتیریــک اســید  ــن و کینتی ــل آمینوپوری ســیتوکینین ) 6-بنزی

و D-4 ,2 ( را بــر روی ریزازدیــادی گیــاه اســتویا از طریــق منونــه هــای تهیــه شــده 

از گــره ســاقه در محیــط کشــت MS مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. مقایســه  میانگیــن 

داده هــای حاصــل از آزمایــش مربــوط بــه اثــر کاربــرد هورمــون هــای ســیتوکینین بــر 

ــرد 2 میلی گــرم در لیــرت 6-بنزیــل  ــاه اســتویا نشــان داد کــه کارب شاخســاره زایــی گی

آمینوپوریــن بــا افزایــش 80 درصــدی میــزان شاخســاره زایــی و حاصــل منــودن 

ــا  ــه ب ــرتی را در مقایس ــرد به ــا عملک ــه ه ــز منون ــاره در ری ــداد شاخس ــرتین تع بیش

هورمــون کینتیــن حاصــل منــود. از طــرف دیگــر اثــر متقابــل کاربــرد هورمــون هــای 

ســیتوکینین بــر شاخســاره زایــی ریزمنونــه هــای اســتویا پــس از واکشــت نشــان داد که 

اثــر متقابــل کاربــرد 0/5 میلی گــرم در لیــرت 6-بنزیــل آمینوپوریــن و 0/5 میلی گــرم در 

لیــرت کینتیــن در مقایســه بــا ســایر تیامرهــا برتــر بــود. بــا توجــه بــه نتایــج آزمایــش 

ــرت  ــرم در لی ــامر 0/5 میلی گ ــا از تی ــه ه ــز منون ــی در ری ــه زای ــد ریش ــن درص باالتری

اینــدول بوتیریــک اســید بــه دســت آمــد.

ــه شــده اســت ويل  ــط كشــت ارائ ــراي محي ــول ب ــش از 50 فرم ــون بي ــر چــه تاكن اگ

 Murashige and()1962 ،موراشــیگ و اســکوگ(   MS عمومــا از محيــط كشــت

ــا اعــامل تغيــرات الزم و جزیــی  Skoog( بــراي اكــر گونه هــا اســتفاده مي شــود و ب

ــادي  ــداف ريزازدي ــه اه ــتیابی ب ــراي دس ــته اند آن را ب ــت توانس ــط كش ــن محي در اي

ســایر گیاهــان بــه کار بربنــد. دو گــروه مهــم شــامل اكســن ها و ســيتوكنن ها نقــش 

ــن دو  ــف اي ــات مختل ــد و از تركيب ــده دارن ــر عه ــف ب ــل مختل ــايس را در مراح اس

ــردد  ــتفاده مي گ ــط كشــت اس ــورد نظــر در محي ــرات م ــامل تغي ــراي اع ــون ب هورم

.)Bajaj et al ()1998 ، باجــاج(

مواد و روش ها
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل ــات دانش ــاح نبات ــگاه اص ــش در آزمایش ــن پژوه ای

طبیعــی ســاری از آبــان مــاه ســال 1393 تــا تیــر مــاه ســال 1394 بــه اجــرا در آمــد.

ــد  ــتویای رش ــای اس ــامل بوته ه ــش ش ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــی م ــواد گیاه م

ــی  ــع طبیع ــوم کشــاورزی و مناب ــی دانشــگاه عل ــه آموزشی-پژوهش ــه در گلخان یافت

ــکل 1-3(. ــود )ش ــاری ب س

محيــط كشــت MS )موراشــیگ و اســکوگ، Murashige and Skoog( )1962( يکــي 

ــتفاده  ــت گياهــي اس ــه در كشــت باف ــاي كشــتي اســت ك از مناســب ترين محيط ه

مي شــــــود. بــه منظــور ســهولت در تهيــه محيــط كشــت MS از محلول هــاي 

ــواد  ــته م ــه دس ــامل س ــت MS ش ــط كش ــد. محي ــتفاده گردی ــره اي اس ــادري ذخ م

ــرصف  ــم م ــي ك ــواد غذاي ــرصف )Macronutrients( م ــر م ــي پ ــواد غذاي ــي م اص

)Micronutrients( و ويتامن هــا می باشــد. هــر کــدام از ایــن ســه دســته مــواد بــه 

صــورت محلــول مــادري و بــا غلظــت خــاص آمــاده و جهــت تهيــه محیــط کشــت در 

ــداری شــد )جــدول 1-3(. یخچــال نگه

ــه  ــی در ریزمنون ــه کالوس زای ــی و مقایس ــور بررس ــه منظ ــوس ب ــای کال ــش الق آزمای

میانگــره حاصــل از گیــاه اســتویا تحــت تاثیــر ســطوح مختلــف تنظیــم کننــده هــای 

ــب  ــه در قال ــش جداگان ــه آزمای ــورت س ــه ص ــیتوکینین ب ــین و س ــی اکس ــد گیاه رش

ــا ســه تکــرار اجــرا شــد: طــرح کامــا تصادفــی ب

الــف( تنظیــم کننــده رشــد D-2,4 در ســه غلظــت 0/5، 1 و 2 میلی گــرم در لیــرت بــه 

BAP تنهایــی و در ترکیــب بــا 0/5 میلی گــرم در لیــرت

ــه  ــرت ب ــرم در لی ــت 0/5، 1 و 2 میلی گ ــه غلظ ــد IBA در س ــده رش ــم کنن ب( تنظی

BAP تنهایــی و در ترکیــب بــا 0/5 میلی گــرم در لیــرت

ــه  ــرت ب ــرم در لی ــت 0/5، 1 و 2 میلی گ ــه غلظ ــد NAA در س ــده رش ــم کنن ج( تنظی

BAP ــرت ــرم در لی ــا 0/5 میلی گ ــب ب ــی و در ترکی تنهای

از محیــط کشــت MS بــدون تنظیــم کننــده رشــد بــه عنــوان شــاهد آزمایــش اســتفاده 

ــی  ــط تاریک ــوس در رشای ــای کال ــش الق ــه آزمای ــر اســت ک ــل ذک ــن قاب شــد. همچنی

انجــام شــد. بــه همیــن منظــور پرتی دیش هــا درون اتاقــک رشــد داخــل فویــل 

ــری شــود. ــه داخــل آن جلوگی ــور ب ــا از نفــوذ ن آلومینیومــی قــرار داده شــدند ت

صفــات مــورد انــدازه گیــری در آزمایــش القــای کالــوس شــامل درصــد القــای کالــوس، 

وزن تــر کالــوس و قطــر کالــوس بودنــد.

ــف در  ــش مختل ــه آزمای ــوس( س ــق کال ــتقیم )از طری ــر مس ــی غی ــور باززای ــه منظ ب

ــر اجــرا شــد: ــه صــورت زی ــا ســه تکــرار ب ــه کامــاً تصادفــی ب ــب طــرح پای قال

ــه  ــرت ب ــرم در لی ــت 1، 2 و 4 میلی گ ــه غلظ ــد Kin در س ــده رش ــم کنن ــف( تنظی ال

NAA تنهایــی و در ترکیــب بــا 1 میلی گــرم در لیــرت

ب( تنظیــم کننــده رشــد BAP در ســه غلظــت 1، 2 و 4 میلی گــرم در لیــرت بــه تنهایــی 

NAA و در ترکیــب بــا 1 میلی گــرم در لیــرت

ج( تنظیــم کننــده رشــد TDZ در ســه غلظــت 1، 2 و 4 میلی گــرم در لیــرت بــه تنهایــی 

NAA و در ترکیــب بــا 1 میلی گــرم در لیــرت

از محیــط کشــت بــدون هورمــون نیــز بــه عنــوان شــاهد در آزمایــش اســتفاده شــد. 

صفــات مــورد بررســی در آزمایــش باززایــی شــامل درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه 

بــاززا شــده بودنــد.

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــدا نرم ــس، ابت ــه واریان ــام تجزی ــل از انج قب

ــد. در  ــی ش ــمیرنوف( بررس ــروف- اس ــون کلوموگ ــخه 19 )آزم ــزار SPSS نس از نرم اف

ــه  ــن ب ــه ميانگ ــس و مقايس ــه واریان ــا، تجزی ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــورت نرم ص

ــه  ــا چنانچ ــد. ام ــام ش ــخه 9/1 انج ــزار SAS نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــن ب روش دانک

توزیــع داده هــا بــا توزیــع نرمــال تفــاوت معنــی داری داشــته باشــد، ابتــدا آن هــا را 

بــا اســتفاده از تبدیــل داده رادیکالــی، توزیــع را تبدیــل منــوده و ســپس تجزیه هــای 

ــر روی آن هــا صــورت گرفــت. بعــدی ب

نتایج

مطالعه القای کالوس
در ایــن بخــش از پژوهــش بــه مطالعــه ترکیــب و میــزان تنظیــم کننده هــای مختلــف 

ــتویا  ــاه اس ــوس در گی ــای کال ــف الق ــات مختل ــر صف ــین ب ــیتوکینین و اکس ــد س رش

ربادیانــا مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه تفکیــک در ادامــه ذکــر شــده 

اســت.

BAP و D-2,4 تاثیر تنظیم کننده های رشد
ــم  ــر تنظی ــت تاثی ــوس تح ــای کال ــا الق ــط ب ــات مرتب ــس صف ــه واریان ــج تجزی نتای

ــاه اســتویا نشــان داد کــه ترکیــب هورمونــی  کننده هــای رشــد D-2,4 و BAP در گی

روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده شــامل درصــد القــای کالــوس، وزن تــر کالــوس 

ــود )جــدول 1(. و قطــر کالــوس در ســطح احتــامل 1 درصــد معنــی دار ب

تاثیــر تنظیــم  القــای کالــوس تحــت  نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت درصــد 

ــده  ــان داده ش ــکل 4-1 نش ــتویا در ش ــاه اس ــد D-2,4 و BAP در گی ــای رش کننده ه

 D-2,4 اســت. هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده مــی شــود، تنظیــم کننــده رشــد

ــا  ــب ب ــه ترتی ــا BAP ب ــب ب ــا در ترکی ــی ی ــه تنهای ــرت ب ــرم در لی ــزان 2 میلی گ ــه می ب

میانگیــن 83/33 و 90 درصــد، دارای حداکــر میــزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف 

آمــاری معنــی داری بــا هــم نداشــتند. همچنیــن کمرتیــن میــزان ایــن صفــت در تیــامر 

ــود. ــه( ب شــاهد )MS پای

 D-2,4 ــد ــای رش ــم کننده ه ــر تنظی ــت تاثی ــوس تح ــر کال ــن وزن ت ــه میانگی مقایس

و BAP در گیــاه اســتویا بــه صــورت منــودار در شــکل شــامره 2 آورده شــده اســت. 

هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده می شــود، تنظیــم کننــده رشــد D-2,4 بــه میــزان 

2 میلی گــرم در لیــرت بــا میانگیــن 0/87 گــرم، دارای حداکــر وزن تــر کالــوس بــود کــه

1mg/l 2,4-D, 0.5mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAP 2 وmg/l 2,4-D + 0.5 mg/lBAP

 بــا اختــاف آمــاری معنــی داری نشــان نــداد. کمرتیــن میــزان ایــن صفــت در تیــامر 

شــاهد )MS پایــه( مشــاهده شــد.

نتایــج مقایســه میانگیــن قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننــده رشــد D-2,4 بــه 

ــر  ــرتین قط ــرت، دارای بیش ــانتی م ــن 1/93 س ــا میانگی ــرت ب ــرم در لی ــزان 2 میلی گ می

ــی داری  ــاری معن ــاف آم ــا 2mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAP اخت ــه ب ــود ک ــوس ب کال

نشــان نــداد. کمرتیــن میــزان قطــر کالــوس در تیــامر شــاهد )MS پایــه( مشــاهده شــد 
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کــه بــا بقیــه تیامرهــا اختــاف آمــاری نشــان داد.

ــر  ــر و قط ــی وزن ت ــوس و حت ــاد کال ــی روی ایج ــر مثبت ــین D-2,4 تاثی ــرد اکس کارب

ــای  ــن اکســین، درصــد الق ــش غلظــت ای ــا افزای ــه ب ــی ک ــا جای ــوس نشــان داد. ت کال

ــه  ــن رابط ــت. در ای ــش می یاف ــز افزای ــوس نی ــر کال ــر و قط ــی وزن ت ــوس و حت کال

ــت  ــن غلظ ــه از بی ــد ک ــزارش کردن ــکاران)Gauchan et al()2014( گ ــان و هم گوچ

ــش  ــا 3 افزای ــوس از غلظــت 1 ت ــای کال ــرت، درصــد الق ــرم در لی ــا 6 میلی گ ــای 1 ت ه

یافــت و ســپس رو بــه کاهــش گذاشــت کــه بــا نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی دارد.

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حــارض بــه نظــر مــی رســد کــه ســیتوکینین BAP تاثیــر 

اکســین D-2,4 را در برخــی مــوارد کاهــش داده اســت. علــت ایــن پدیــده می توانــد 

وجــود ســیتوکینین داخلــی گیــاه باشــد.
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BAP و IBA تاثیر تنظیم کننده های رشد
ــر  ــوس و قط ــر کال ــوس، وزن ت ــای کال ــد الق ــات درص ــس صف ــه واریان ــج تجزی نتای

 )BAP( و ســیتوکینین )IBA( کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد اکســین

ــدول  ــه در ج ــور ک ــت. هامنط ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ــتویا در ج ــاه اس در گی

دیــده مــی شــود، ترکیــب هورمونــی روی متامــی صفــات اندازه گیــری شــده در ســطح 

ــود. احتــامل 1 درصــد معنــی دار ب

 IBA نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننــده رشــد

ــا میانگیــن 90  ــا در ترکیــب بــا BAP ب بــه میــزان 2 میلی گــرم در لیــرت بــه تنهایــی ی

درصــد، دارای حداکــر میــزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری 

بــا ســایر تیامرهــا داشــتند. همچنیــن در تیــامر شــاهد )MS پایــه( هیچگونــه کالوســی 

مشــاهده نشــد. بــه عــاوه، بــا افزایــش میــزان IBA بــه همــراه یــا بــدون BAP میــزان 

القــای کالــوس افزایــش یافــت.

ــد IBA و  ــای رش ــم کننده ه ــر تنظی ــت تاثی ــوس تح ــر کال ــن وزن ت ــه میانگی مقایس

ــاه اســتویا در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت. هامنطــور کــه در ایــن  BAP در گی

ــرت  ــرم در لی ــزان 2 میلی گ ــه می ــد IBA ب ــده رش ــم کنن ــود، تنظی ــده می ش ــکل دی ش

بــدون یــا بــه همــراه BAP بــا میانگیــن 0/8 گــرم، دارای حداکــر وزن تــر کالــوس بــود 

ــی داری  ــاری معن ــاف آم ــا 1mg/l IBA و 1mg/l IBA + 0.5mg/l BAP اخت ــه ب ک

نشــان نــداد. کمرتیــن میــزان ایــن صفــت در تیــامر شــاهد )MS پایــه( مشــاهده شــد.

نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد 

ــه  ــاه اســتویا در شــکل شــامره 3 آورده شــده اســت. هــامن گون IBA و BAP در گی

کــه در ایــن شــکل دیــده می شــود، تنظیــم کننــده رشــد IBA بــه میــزان 2 میلی گــرم 

ــا 1  ــه ب ــود ک ــوس ب ــر کال ــرتین قط ــانتی مرت، دارای بیش ــن 1/7 س ــا میانگی ــرت ب در لی

mg/l IBA اختــاف آمــاری معنــی داری نداشــت. افــزودن ســیتوکینین BAP بــه 

غلظت هــای مختلــف IBA موجــب کاهــش قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت بــدون 

ســیتوکینین شــد.

ــی داری روی درصــد  ــت و معن ــر مثب ــک اکســین تاثی ــوان ی ــه عن اســتفاده از IBA ب

ــا افزایــش غلظــت ایــن  القــای کالــوس و وزن تــر کالــوس داشــت. بــه طــوری کــه ب

اکســین، درصــد القــای کالــوس و وزن تــر نیــز افزایــش یافــت. در حالــی کــه افــزودن 

BAP بــه غلظت هــای مختلــف IBA موجــب کاهــش قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت 

ــرت  ــر کم ــاال و قط ــر ب ــا وزن ت ــی ب ــب کالوس های ــه موج ــد ک ــیتوکینین ش ــدون س ب

ــی  ــداف باززای ــرای اه ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر ک ــای مرتاکم ت ــی کالوس ه ــد. یعن ش

مناســب تر باشــد. زیــرا در کالوس هــای غیــر مرتاکــم بــه دلیــل وجــود غلظــت بــاالی 

اکســین درونــی، معمــوال باززایــی کمــرتی رخ می دهــد. همچنیــن نتایــج نشــان داد 

کــه BAP تاثیــری بــر درصــد القــای کالــوس و وزن تــر آن تحــت تاثیــر غلظــت هــای 

ــد  ــر میتوان ــن ام ــه ای ــت ک ــین D-2,4 نداش ــاف اکس ــر خ ــین IBA ب ــف اکس مختل

نشــان از واکنــش بافــت گیــاه بــه نــوع اکســین باشــد و اهمیــت نــوع تنظیــم کننــده 

ــاند. ــد را می رس رش
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BAP و NAA تاثیر تنظیم کننده های رشد
تجزیــه واریانــس صفــات درصــد القــای کالــوس، وزن تــر کالــوس و قطــر کالــوس تحــت 

ــاه اســتویا  ــر تنظیــم کننده هــای رشــد اکســین )NAA( و ســیتوکینین )BAP( در گی تاثی

نشــان داد کــه ترکیــب تنظیــم کننــده رشــد روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده در 

ســطح احتــامل 1 درصــد معنــی دار بــود )جــدول 3(.

نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت درصــد القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای 

ــاه اســتویا در شــکل 4  نشــان داده شــده اســت. هامنطــور  رشــد NAA و BAP در گی

ــزان 2 میلی گــرم  ــه می ــده رشــد NAA ب ــم کنن ــده می شــود، تنظی ــن شــکل دی کــه در ای

در لیــرت بــا میانگیــن 72 درصــد، دارای حداکــر میــزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف 

ــط کشــت حــاوی 1 و 2  ــن محی ــا ســایر تیامرهــا داشــت. همچنی ــی داری ب ــاری معن آم

میلی گــرم در لیــرت NAA درصــد کالــوس بیشــرتی نســبت بــه اضافــه منــودن مقــدار 0/5 

 NAA ــرت ــرم در لی ــامر 0/5 میلی گ ــد در تی ــود. هرچن ــد من ــرت BAP تولی ــرم در لی میلی گ

ــدون BAP وجــود نداشــت. ــا ب ــرت BAP ی ــن افــزودن 0/5 میلی گــرم در لی ــی بی تفاوت

ــه  ــده رشــد NAA ب ــم کنن ــر تنظی ــوس تحــت تاثی ــر کال ــن وزن ت ــج مقایســه میانگی نتای

ــرتین وزن  ــرم، دارای بیش ــن 0/64 گ ــا میانگی ــی ب ــه تنهای ــرت ب ــرم در لی ــزان 2 میلی گ می

 +1mg/l NAA، 1mg/l NAA  0.5 تــر کالــوس بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا

mg/l BAP و 2mg/l NAA + 0.5 mg/l BAP نداشــتند. بــه عــاوه، بــا افزایــش میــزان 

NAA میــزان وزن کالــوس نیــز افزایــش یافــت.

شــکل 5 منــودار مقایســه میانگیــن قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد 

NAA و BAP را در گیــاه اســتویا نشــان مــی دهــد. هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده  

مــی شــود، قطــر کالــوس  در  متامــی  تیامرهــا  بــه  غیــر  از  شــاهد و

 0.5mg/l NAA + 0.5 mg/l BAP به یک اندازه بود.

 BAP ــزودن ــا، اف ــه غلظت ه ــی 2mg/l  در بقی ــت NAA یعن ــر غلظ ــر از حداک ــه غی ب

تاثیــری بــر درصــد القــای کالــوس نداشــت. بنابرایــن عــاوه بــر نــوع اکســین، غلظــت آن 

نیــز جهــت دســتیابی بــه حداکــر درصــد کالــوس، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در 

محیــط کشــت حــاوی تنظیــم کننــده رشــد NAA کالوس هــای بــا قطــر تقریبــا یکســانی 

تولیــد شــد کــه مــی توانــد دلیــل احتاملــی آن انتشــار بهــرت و یکنواخت تــر این اکســین در 

بافــت هــای ایــن گیــاه باشــد. میرنیــام )1389( از تیــامر هورمونــی BAP بــا غلظت هــای 

ــا  ــین D-2,4 و NAA ب ــوع اکس ــا دو ن ــب ب ــرت در ترکی ــرم در لی 0/5، 1، 1/5 و 2 میلی گ

غلظــت هــای 0/5، 1، 1/5، 2، 2/5 و 3 میلی گــرم در لیــرت جهــت القــای کالــوس در اســتویا 

ــزان  ــن می ــتفاده باالتری ــورد اس ــای م ــن تیامره ــه از بی ــرد ک ــزارش ک ــود و گ ــتفاده من اس

کالــوس در تیــامر 0.5mg/l BAP و 1.5mg/l NAA بــه دســت آمــد. در ایــن تیــامر درصد 

کالــوس زایــی 100 درصــد و میانگیــن نســبی وزن کالــوس در آن 5856 میلــی گــرم بود. اما 

کالوس هــای حاصــل دارای باززایــی مناســبی نبودنــد. همچنیــن طاهریــان مقــدم )1391( 

بیــان کردنــد کــه ریزمنونــه ریشــه و بــرگ اســتویا در محیــط کشــت MS حــاوی ترکیبــات 

هورمونــی NAA+BAP بیشــرتین توامننــدی را نشــان داد. در ایــن رابطــه پاتــل و شــاه

 2mg/l ــا غلظــت ــط کشــت MS ب ــد کــه محی  )Patel and Shah()2009( گــزارش کردن

NAA بــه همــره BAP در غلظــت 1mg/l نســبت بــه غلظــت 2mg/l NAA بــه همــراه 

ــا نتایــج پژوهــش حــارض همخوانــی  2mg/l BAP کالــوس بیشــرتی را تولیــد کــرد کــه ب

ــط  ــن زا در محی ــای جنی ــه کالوس ه ــد ک ــا کردن ــوری )1997( ادع ــو و هات ــت. فیله داش

ــن کالوس هــا  ــد. ای ــل تشــخیص بودن ــا زرد روشــن قاب ــگ ســبز روشــن ی ــه رن کشــت ، ب

ــا  ــطح آن ه ــکل روی س ــروی ش ــوماتیک ک ــای س ــتند و جنین ه ــرده داش ــاختاری ف س

ــه  ــد ک ــان منودن ــج از حاصــل بررســی های خــود بی ــا در نتای ــود. آن ه ــل مشــاهده ب قاب

ــک  ــه ی ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــتویا زمان ــوماتیک اس ــای س ــو جنین ه ــی و من ــیر تکامل س

ــا یــک پیــش جنیــن رشــته ای شــکل را تشــکیل  ــن زا تقســیم می شــود ت تــک ســلول جنی

دهــد. ســلول های قاعــده ای ایــن پیــش جنیــن تشــکیل ســاختار آویــز شــکل را می دهنــد 

ــکل  ــروی ش ــن ک ــدن جنی ــود آم ــه وج ــب ب ــی آن موج ــلول های فوقان ــه س ــی ک در حال

می شــوند.

ــد.  ــان می ده ــارض را نش ــش ح ــده در آزمای ــد ش ــای تولی ــه ای از کالوس ه ــکل 6  منون ش

ــوان  ــده می شــود، می ت ــن شــکل دی ــه در ای ــه ک ــوق، هامنگون ــب ف ــه مطال ــا توجــه ب ب

ــای  ــن ه ــد جنی ــی تولی ــارض توانای ــش ح ــده در آزمای ــد ش ــای تولی ــه کالوس ه ــت ک گف

ــد. ســوماتیکی را دارن
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تشــکیل کالــوس نقطــه آغــاز بســیاری از مســیرهای کشــت بافــت از جملــه ســاقه زایی 

مبتنــی بــر کالــوس و جنین زایــی رویشــی غیرمســتقیم می باشــد )ابراهیمــی، 1386(. 

بنابرایــن مطالعــه القــای کالــوس در گیاهــان مختلــف تحــت تاثیــر رشایــط مختلــف 

مفیــد بــه نظــر می رســد.

در رشایــط درون شیشــه ای عوامــل متعــددی بــر القــای کالــوس تاثیرگــذار هســتند کــه 

تنظیــم کننده هــای رشــد از مهم تریــن ایــن عوامــل بــه حســاب می آینــد. بــه همیــن 

ــف اکســین و ســیتوکینین  ــات مختل ــر ترکیب ــش تاثی ــن بخــش از آزمای منظــور، در ای

ــام و  ــی شــد. جانارتان ــاه اســتویا ارزیاب ــوس در گی ــای کال ــا الق ــط ب ــات مرتب ــر صف ب

همــکاران )Janarthanam et al( )2009( قطعــات گــره و بــرگ گیاهــان مــادری بــه 

عنــوان ریــز منونــه در محیــط کشــت MS تیــامر شــده بــا غلظــت هــای مختلــف  2,4-

ــوس  ــزان کال ــی می ــا 2/22 میکرومــوالر BAP جهــت ارزیاب ــب ب D  و NAA در ترکی

زایــی قــرار دادنــد و گــزارش کردنــد کــه کاربــرد هــر دو تنظیــم کننــده رشــد مذکــور 

ــی  ــوس زای ــه درصــد کال ــن مشــخص شــد ک ــر اســت. همچنی ــوس مؤث ــای کال در الق

از ریــز منونــه هــای بــه دســت آمــده از بــرگ باالتــر از ریــز منونــه هــای حاصــل از 

ــه  ــاه ب ــر گی ــی از ب ــد کــه جهــت کالوس زای ــذا پیشــنهاد کردن قطعــات گــره اســت. ل

عنــوان ریزمنونــه اســتفاده شــود.

مطالعه باززایی در استویا
ــا تعــداد بــاال در بســیاری از  باززایــی از طریــق کالــوس یکــی از روش هــای تکثیــر ب

ــد  ــای رش ــم کننده ه ــف تنظی ــات مختل ــر ترکیب ــش اث ــن پژوه ــت. در ای ــان اس گیاه

ــاه اســتویا مــورد بررســی قــرار گرفــت. ــوس گی روی کال

ــی  ــف ریخت زای ــیرهای مختل ــر مس ــت ب ــط کش ــبت محی ــم نس ــت و ه ــم غلظ ه

تاثیرگــذار اســت یعنــی احتــامل دارد کــه دو گونــه گیاهــی در یــک نســبت از 

ســیتوکینین بــه اکســین )مثــا 1 بــه 2( بــاززا شــوند امــا یکــی از آن هــا در غلظــت بــاال 

ــه باززایــی شــود. بــه همیــن منظــور در  و دیگــری در غلظــت پایین تــری وارد مرحل

ــد. ــار ترکیــب، از غلظت هــای مختلــف تنظیــم کننده هــای رشــد اســتفاده می کنن کن

تاثیر تنظیم کننده های رشد Kin و NAA روی باززایی
ــده  ــکیل ش ــاقه تش ــداد نوس ــی و تع ــد باززای ــات درص ــس صف ــه واریان ــج تجزی نتای

تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد Kinetin و NAA در گیــاه اســتویا نشــان داد 

کــه ترکیــب هورمونــی روی صفــات انــدازه گیــری شــده فــوق در ســطح احتــامل 1 

ــود )جــدول 4(. ــی دار ب درصــد معن
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 Kin نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد

ــه در  ــور ک ــت. هامنط ــده اس ــان داده ش ــکل 7  نش ــتویا در ش ــاه اس و NAA در گی

ایــن شــکل دیــده می شــود، تنظیــم کننــده رشــد Kin بــه میــزان 4mg/l در ترکیــب 

ــا  ــن تیامره ــد( در بی ــی )63/33 درص ــزان باززای ــر می ــا 1mg/l NAA دارای حداک ب

 4mg/l 2 وmg/l Kin + 1mg/l NAA بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا

ــرم در  ــدار 1 میلی گ ــزودن مق ــا، اف ــرت تیامره ــی در بیش ــور کل ــه ط ــت. ب Kin نداش

لیــرت NAA بــه محیــط کشــت حــاوی کاینتیــن موجــب افزایــش درصــد باززایــی شــد.

ــم کننده هــای  ــر تنظی ــد شــده تحــت تاثی ــن تعــداد نوســاقه تولی در مقایســه میانگی

 2mg/l Kin + 1mg/l NAA در گیــاه اســتویا ترکیــب هورمونــی NAA و Kin رشــد

دارای بیشــرتین تعــداد نوســاقه تولیــد شــده )4/67 نوســاقه( در بیــن تیامرهــا بــود 

کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا 4mg/l Kin + 1mg/l NAA نداشــت. بــه طــور 

کلــی رونــد مشــخصی در بیــن تیامرهــا بــرای تعــداد نوســاقه تولیــد شــده مشــاهده 

نشــد.

در کل، کاربــرد اکســین نفتالیــن اســتیک اســید )NAA( در کنــار کاینتیــن تاثیــر 

ــت. ــده گذاش ــد ش ــاقه تولی ــداد نوس ــز تع ــی و نی ــد باززای ــی روی درص مثبت

NAA و BAP تاثیر تنظیم کننده های رشد
تجزیــه واریانــس صفــات درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تشــکیل شــده در گیــاه 

 )NAA( و اکســین )BAP( اســتویا تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد ســیتوکینین

در گیــاه اســتویا نشــان داد کــه ترکیــب تنظیــم کننــده رشــد روی صفــات انــدازه گیــری 

شــده در ســطح احتــامل 1 درصــد معنــی دار بــود )جــدول 5(.

 BAP نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد

 2mg/l بــه میــزان BAP را در گیــاه اســتویا نشــان داد تنظیــم کننــده رشــد NAA و

ــاف  ــه اخت ــود ک ــن تیامرهــا ب ــی )86/67 درصــد( در بی ــزان باززای ــر می دارای حداک

  +4mg/l BAP 4 وmg/l BAP، 2mg/l BAP + 1mg/l NAA آمــاری معنــی داری بــا

ــاالی  ــط کشــت حــاوی غلظــت هــای ب ــی محی ــه طــور کل 1mg/l NAA نداشــت. ب

کاینتیــن یعنــی 2 و 4 میلی گــرم در لیــرت دارای درصــد باززایــی بیشــرتی نســبت بــه 

ــد . ــن بودن ــای پایی غلظت ه

ــای  ــم کننده ه ــر تنظی ــت تاثی ــده تح ــد ش ــاقه تولی ــداد نوس ــن تع ــه میانگی مقایس

ــم  ــاه اســتویا در شــکل 8 نشــان داده شــده اســت. تنظی رشــد BAP و NAA در گی

کننــده رشــد گیاهــی 2mg/l BAP دارای بیشــرتین تعــداد نوســاقه تولیــد شــده )5/33 

 4mg/l ــامر ــا تی ــی داری ب ــاری معن ــاف آم ــه اخت ــود ک ــن تیامرهــا ب نوســاقه( در بی

ــت. BAP  نداش

ــی و  ــد باززای ــرت Kin دارای درص ــرم در لی ــت 2 میلی گ ــاوی غلظ ــت ح ــط کش محی

تعــداد نوســاقه بیشــرتی بــود. بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه BAP در غلظت هــای 

پاییــن و بــاال )یعنــی 1 و 4 میلی گــرم در لیــرت( بــا کاهــش درصــد باززایــی و تعــداد 

ــی  ــر باززای ــه حداک ــد ک ــزارش کردن ــاه )2009( گ ــل و ش ــاقه مواجــه اســت. پات نوس

 2mg/l BAP + 0.2mg/l یعنــی NAA و غلظــت پاییــن BAP در غلظــت بــاالی

ــات  ــج برخــی تحقیق ــت دارد. نتای ــق مطابق ــن تحقی ــج ای ــا نتای ــه ب NAA رخ داد ک

گذشــته بــا یافت هــای پژوهــش حــارض مطابقــت نداشــت. مثــا تادهانــی وهمــکاران 

 0.6mg/l همــراه بــا MS گــزارش کردنــد کــه محیــط کشــت )Tadhani et al( )2006(

ــع  ــده را منب ــن پدی ــی ای ــل احتامل ــود. دلی ــد من ــاقه را تولی ــداد نوس ــر تع BA حداک

ــد  ــد کالــوس ذکــر کرده ان ــه و ســطوح هورمونــی اســتفاده شــده جهــت تولی ریزمنون

ــل و شــاه، 2009( )پات
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NAA و TDZ تاثیر تنظیم کننده های رشد
ــده  ــکیل ش ــاقه تش ــداد نوس ــی و تع ــد باززای ــات درص ــس صف ــه واریان ــج تجزی نتای

ــین )NAA( در  ــیتوکینین )TDZ( و اکس ــد س ــای رش ــم کننده ه ــر تنظی ــت تاثی تح

ــن جــدول  ــاه اســتویا در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت. هامنطــور کــه در ای گی

دیــده می شــود، ترکیــب هورمونــی روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده در ســطح 

ــود. احتــامل 1 درصــد معنــی دار ب

 TDZ نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کننده هــای رشــد

ــن  ــج ای ــق نتای ــت. طب ــده اس ــان داده ش ــکل 9 نش ــتویا در ش ــاه اس و NAA در گی

 1mg/l NAA ــا ــب ب ــزان 1mg/l در ترکی ــه می ــده رشــد TDZ ب ــم کنن منــودار، تنظی

دارای حداکــر میــزان باززایــی )80 درصــد( در بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف آمــاری 

معنــی داری بــا 4mg/l TDZ نداشــت.

ــم کننده هــای  ــر تنظی ــد شــده تحــت تاثی ــاقه تولی ــداد نوس ــن تع درمقایســه میانگی

رشــد TDZ و NAA در گیــاه اســتویا تنظیــم کننــده رشــد TDZ بــه میــزان 2 

ــد شــده )6/33 نوســاقه( در  ــرت دارای بیشــرتین تعــداد نوســاقه تولی ــرم در لی میلی گ

  +4mg/l TDZ 4 وmg/l TDZ بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا

ــان  ــکل 10 نش ــده در ش ــد ش ــاقه های تولی 1mg/l NAA نداشــت.منونه هایی از نوس

داده شــده اســت.

ــد تعــداد  ــزان باززایــی و تولی ــر می ــا TDZ ب ــرد ســیتوکینین NAA در ترکیــب ب کارب

 TDZ نوســاقه موثــر بــود. بنابرایــن نتیجــه گرفتــه می شــود کــه تنظیــم کننــده رشــد

نیــز می توانــد در کنــار ســایر تنظیــم کننده هــا در جهــت باززایــی مبتنــی بــر کالــوس 

در گیــاه اســتویا بــه کار گرفتــه شــود.

 Kn و TDZ، BA 2013( از تنظیــم کننده هــای رشــد( )Lata et al(ــا و همــکاران الت

بــا غلظــت 1 تــا 9 میکرومــوالر جهــت باززایــی مســتقیم اســتویا اســتفاده منودنــد و 

ــی )96  ــد کــه TDZ در غلظــت 1 میکرومــوالر بیشــرتین درصــد باززای ــزارش کردن گ

درصــد( را نشــان داد.

ــم کننده هــای رشــد  ــه تنظی ــد ک ــزارش کردن ــودی )2014( گ ــن ســینگ و دوی همچنی

ــورد  ــد م ــای رش ــم کننده ه ــن تنظی ــرت از بی ــرم در لی ــی گ ــت 0/5 میل ــا غلظ TDZ ب

ــی را نشــان داد. ــی TDZ، BA و Kn بیشــرتین درصــد باززای ــتفاده یعن اس
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قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت بــدون ســیتوکینین شــد کــه موجــب کالوس هایــی بــا 

وزن تــر بــاال و قطــر کمــرت شــد. یعنــی کالوس هــای مرتاکم تــر کــه بــه نظــر می رســد 

ــده  ــم کنن ــط کشــت حــاوی تنظی ــی مناســب تر باشــد. در محی ــرای اهــداف باززای ب

رشــد NAA کالوس هــای بــا قطــر تقریبــا یکســانی تولیــد شــد کــه مــی توانــد دلیــل 

ــاه  ــر ایــن اکســین در بافــت هــای ایــن گی احتاملــی آن انتشــار بهــرت و یکنواخــت ت

باشــد. کاربــرد اکســین نفتالیــن اســتیک اســید )NAA( در کنــار کاینتیــن تاثیــر مثبتــی 

روی درصــد باززایــی و نیــز تعــداد نوســاقه تولیــد شــده گذاشــت. بــه نظــر می رســد 

کــه BAP در غلظت هــای پاییــن و بــاال )یعنــی 1 و 4 میلی گــرم در لیــرت( بــا کاهــش 

درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه مواجــه اســت. کاربــرد ســیتوکینین NAA در ترکیــب 

ــن نتیجــه  ــود. بنابرای ــر ب ــد تعــداد نوســاقه موث ــی و تولی ــزان باززای ــر می ــا TDZ ب ب

گرفتــه می شــود کــه تنظیــم کننــده رشــد TDZ نیــز می توانــد در کنــار ســایر تنظیــم 

کننده هــا در جهــت باززایــی مبتنــی بــر کالــوس در گیــاه اســتویا بــه کار گرفتــه شــود.

نتیجه گیری
ــت  ــبت و غلظ ــب، نس ــه ترکی ــان داد ک ــی نش ــور کل ــه ط ــارض ب ــش ح ــج پژوه نتای

تنظیــم کننده هــای رشــد روی صفــات مختلــف در کالوس زایــی و باززایــی گیــاه 

ــات  ــه صف ــان داد ک ــق نش ــن تحقی ــن ای ــت. همچنی ــذار اس ــا تاثیرگ ــتویا ربادیان اس

مختلــف کالوس زایــی و باززایــی ماننــد درصــد القــای کالــوس، وزن تــر کالــوس، قطــر 

کالــوس، درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تولیــد شــده در هــر ریزمنونــه، می تواننــد 

تاثیــرات متفاوتــی از تنظیــم کننده هــای رشــد گیاهــی بگیرنــد. کاربــرد اکســین 2,4-

D تاثیــر مثبتــی روی ایجــاد کالــوس و حتــی وزن تــر و قطــر کالــوس نشــان داد. تــا 

جایــی کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن اکســین، درصــد القــای کالــوس و حتــی وزن تــر و 

قطــر کالــوس نیــز افزایــش می یافــت. اســتفاده از IBA بــه عنــوان یــک اکســین تاثیــر 

مثبــت و معنــی داری روی درصــد القــای کالــوس و وزن تــر کالــوس داشــت. بــه طوری 

کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن اکســین، درصــد القــای کالــوس و وزن تــر نیــز افزایــش 

یافــت. در حالــی کــه افــزودن BAP بــه غلظت هــای مختلــف IBA موجــب کاهــش 
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