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چکیده
يامالحظهقابلتوجهاخیرهايدههدر.هستندبرخوردارگیاهیثانویهيهامتابولیتتجمعوسنتزقابلیتازموئینيهاریشه

کشتشرایطوءالقايسازبهینهمنظوربهتحقیقاین.استشدهمعطوفموئینيهایشهردرارزشمندثانویههايترکیبسنتزبه
Cichorium intybus(کاسنیگیاهموئینریشهومعمولیریشه L.(هاياکسینازاستفادهباIAA،IBAوNAAاین.شدانجام

NAAوIAAهاياکسینازبرگياهریزنمونهزاییریشهمنظوربهاولمرحلهدرگرفت.قرارمطالعهموردمرحلهدوطیتحقیق

میزانبیشترینآنگاه .گردیداستفادهلیتردرگرممیلی1و0،3/0،6/0مختلفهايغلظتباجامدنیمهMSکشتمحیطدر
ورشدالقاي،مدومرحلهدرآمد.بدستNAAلیتردرگرممیلی1غلظتدرریشهتعدادمیانگینبیشترینو)%100(ریشهالقاي
وIAA،IBAهاياکسینازاستفادهبامایعMSکشتمحیطدربرگ،ریزنمونهازآمدهبدستموئینونابجاهايریشهتکثیر

NAAکهشدمشخصآمدهبدستنتایجبهتوجهباوگرفتقراربررسیموردلیتردرگرممیلی5/1و0،5/0،1هايغلظتدر
درگرممیلی5/1وNAAلیتردرگرممیلی3/0حاويمایعMSکشتمحیطدرریشهخشکوزنشترینبیوتروزنبیشترین

.شدتشکیلموئینریشهبودندNAAحاويکهتیمارهاییدروشدحاصلIBAلیتر

اسید.استیکنفتالیناسید،ریکیبوتایندولاسید،استیکایندولخشک،وزنتر،وزنکشت،محیطکلیدي:هايواژه

مقدمه
ی درمانمنابعنیمهمترازاهانیگکهاستسالهزاران

یجهانبهداشتسازمانامروزه،یحتشوند.یممحسوب
ی سنتطبدرایدنمردماز%80ازشیبکهاست کردهاعالم
اهانیگ.کنندمیاستفادهدرمانيبراییدارواهانیگازهنوز
باشند.یمزیندیجديهادرمانازياریبسمنبعنیهمچن

يهاعصارهيحاوشدهدیتوليداروهاچهارمکیباًیتقر

دستبی اهیگموادازکههستندهاییبیترکاییاهیگ
اند.شدهيسازمدلیاهیگهايبیترکبراساسایاندآمده

درهیثانويهاتیمتابولباگیاهیهايترکیبدیتولالبته 
یاهیگيهابافتکشتقیطرازشهیشدرونشرایط
Tripathi(استریپذامکان & Tripathi, توجهبا.)2003

آهستههیثانويهاتیمتابولدیتولسرعتعتیطبدرنکهایبه
است،الزمآنهاتولیدي برایطوالنزمانمدتوبوده
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نظربهي ضرورونبودهياقتصادتولیدروشاینبنابراین
وهیثانويهاتیمتابولانبوهوعیسردیتوليبراکهرسدیم

استفادهنهیبهطورهبیاهیگبافتکشتفنوناز،ییدارومواد
درهاکیتکننیمهمترازیکییاهیگبافتکشتشود.
یی دارواهانیگدرهیثانويهاتیمتابولیصنعتدیتوليراستا
محدوداریبسیعیطبطیشرادرموادنیاقابلیترایزاست،

ازهیثانويهاتیمتابولدیتوليهاتیمزیبرخباشد.یم
افزودنکشت،طیشرانهیبهکنترلشاملبافتکشتقیطر

دیتولوبازدهشیافزايبراازینمورديسازهاشیپ
Xing(باشدیمخاصهیثانوي هاتیمتابول et al., 1998(.

Cichoriumعلمینامباکاسنی intybus L.تیرهاز
Asteraceaeمخروطیریشهبااپایعلفی،گیاهیباشد.می

وراستساقهاي،قهوهرنگبهمتر)5/0-1(درازوشکل
ايسرنیزهومتناوبصورتبهکهزمینیبرگهادار،شاخه
بینگیاهارتفاعوبودهآبیرنگبهگلهاودمبرگبدون

,Zargari(استمتر5/0- 1 پراکندگیکاسنی).1989
ران،یامالشویژهبهایرانمختلفنواحیدروسیعی

,Karimi(داردخراسانکوهستانیمناطقوجانیآذربا

زیاديتعداددارايآنبذروبرگریشه،).1995
الکتون،ترپن،سزکوییاینولین،قبیلازداروییهايترکیب

عنوانبهکهباشدمیویتامینوفالونوئیدهاکومارین،
ضدالتهابوضدنفخاشتهاآور،ضدسرطان،ضدهپاتیت،

عصارهبراينیزضدباکتریاییخواصالبته ،شودمیستفادها
Nandagopal(استشدهگزارشکاسنیریشه & Ranjitha

Kumari, ضدقارچیوضدباکترياثراتبررسی).2006
ریشهعصارهبرايراضدقارچیخواصکاسنیریشه

عنوانبهآنازکهاستشدهپیشنهادودادنشانکاسنی
Nishimura(شوداستفادهغذاییموادطبیعینگهدارنده &

Satoh, درماندرگیاهاینریشهازهمچنین).2006
هاضم،عنوانبههمچنینوزخممحلويکبديهايبیمار

برتبوقاعدگیکنندهتنظیممدر،کننده،تصفیهصفرا،مسهل
يهاریشهکشتوءالقاشرایطيسازبهینه.شودمیاستفاده
يبیوسنتزيهاقابلیتبررسینظرازگیاه،نایدرموئین
ریشهکهییآنجاازاست.اهمیتحائزآنموئینيهاریشه

،باشدمیمهمیداروییهايترکیبدارايکاسنیگیاه
نیایصنعتدیتولتیقابلبتواندکهیکشتستمیسيسازنهیبه

وراکتورهایبدرراآنهاکشتامکانوکردهفراهمراهابیترک
.باشدیمتیاهمحائزاریبسکندجادیا

RanjithaوNandagopalتوسطتحقیقی Kumari

گیاههیپوکوتیلوبرگهايریزنمونهزاییریشهبراي )2007(
Cichorium intybus L.هاياکسینباNAA،IBAوIAA

صددربیشترینآنان گزارشطبق.گرفتقرارمطالعهمورد
درNAAلیتردرگرممیلی5/0ونیهورمترکیبدرزاییریشه

هورمونیترکیبوIBAلیتردرگرممیلی1باترکیب
لیتردرگرممیلی5/0باترکیبدرNAAلیتردرگرممیلی5/0

IBAهايریزنمونهازآمدهبدستهايریشهسپسآمد.بدست
درموئینهايریشهونابجاهايریشهالقايورشدبراي مذکور
موردرا IAAوNAA،IBAهاياکسینمختلفايهغلظت
هورمونیترکیبدرتروزنبیشترینو دادندقراربررسی

درگرممیلی5/0باترکیبدررا NAAلیتردرگرممیلی2/0
همکارانوBaisتوسطايمطالعهکردند.گزارشIBAلیتر

، IAA ،NAAرشدهايکنندهتنظیمازاستفادهبا)2001(
2-4-D ،KIN وGibberellic acidتولیدورشدايبر

Cichoriumگیاهموئینهايریشهثانویههايیتلمتابو

intybus L. cv. Lucknow Localدرراجیبرلینکهشدانجام
افزایشبرايکنندهتنظیمبهترینلیتردرگرممیلی5/0غلظت

هاياکسینتأثیر کردند.گزارشثانویهمتابولیتوهاریشهرشد
NAA،IBAوIAAرشدبرايمختلفهايغلظتدر
Nepetaگیاهموئینهايریشه cataria L.توسطYangو

میزانبیشترینوگرفتقرارمطالعهمورد)2010(همکاران
هايریشهخشکوزنبیشترینوتروزنبیشترینورشد

.آمدبدستIBAلیتردرگرممیلی5/0غلظتدر موئین
ازاستفادهباکاسنیگیاهباززاییوزاییکالوسچنینهم

توسطمختلفگیاهیرشدهايکنندهتنظیموهاریزنمونه
Rehman(استشدهبررسیمحققان  et al., Yucesan؛ 2003

et al., Choi؛ 2007 et al., Maroufi؛ 2009 et al., 2012(.
هايبیترکشیافزايبراامروزهکهییهاروشازیکی
گرفتهقرارتوجهمورداریبسییدارواهانیگدرییدارو
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با.باشدیمنیموئيهاشهیربافتکشتازاستفاده،است
يهاشهیريالقابریمبني محدودقاتیتحقنکهیابهتوجه

تحقیقایندر،استشدهنجاماکاسنییی دارواهیگدرنیموئ
ومولیمعهايریشهرشدالقايبرهااکسینتأثیر بررسی
شرایطومایعکشتمحیطدرکاسنیداروییگیاهدرموئین
گرفت.قرارمطالعهموردايشیشهدرون

اهروشومواد
زاییریشهبراي برگریزنمونهکشتوتهیهاول:آزمایش

کاسنیبذرهايلیاستروتهیه
تهیهاصفهانبذرپاکانشرکتازکاسنیگیاهبذر
زیردقیقه30مدتبهابتدابذرها عفونی،ضدبراي گردید.

ابتداالمینارهودزیرسپسشدند.دادهشستشوجاريآب
بعد وشدندورغوطهثانیه90مدتبه% 70اتانولالکلدر
دقیقه25مدتبه% 5سدیمهیپوکلریتمحلولبا

بهاستریلمقطرآببابار3نهایتدرگردیدند.عفونیضد
شدند.دادهستشوشدقیقه15و1،5مدت

بذرهاکشت
جامدنیمهMSکشتمحیطدرشدهعفونیضدبذرهاي 

)Murashige & Skoog, هرداخل.شدندکشت)1962
زنیجوانهبذرها برايگرفت.قراربذرعدد20دیشپتري

ازبعدگرفتند.قرارتاریکیدرساعت48مدتبه
دمايباشدراتاقکدرنموورشدبراي هاکشتزنیجوانه

ساعت16نوريتناوبوگرادسانتیدرجه2±25
شدند.نگهداريتاریکیساعت8وروشنایی

ریزنمونهتهیه
برگریزنمونهآنهاازهاگیاهچهرشدازبعدهفتهچهار

برشمترسانتی5/0طولبهبرگهايریزنمونهشد.تهیه
حاويجامدنیمهMSکشتمحیطدروشدندداده

لیتر)درگرممیلی1و0،3/0،6/0(مختلفهايغلظت
گردیدند.کشتتکرارچهاردرNAAوIAAهاياکسین

دادنقرارازبعد.شدکشتریزنمونه8تکرارهردر

پارافیلمباهادیشپترياطرافکشت،طیمحدرهازنمونهیر
شرایطوگرادسانتیدرجه25±2دمايدروشدبسته
ساعت8ولوکس)2000نور(شدتاییروشنساعت16

کامالًطرحقالبدرآزمایشاینشدند.دادهقرارتاریکی
صددرمانندصفاتیهفتهچهارازبعد.شدانجامتصادفی

شد.برداريیادداشتریشهتعدادمیانگینوزاییریشه

مایعMSکشتمحیطدرهاریشهکشتدوم:آزمایش
کامالًطرحقالبدروریلفاکتصورتبهآزمایشاین

ازآمدهبدستهايریشهآزمایشایندر.شدانجامتصادفی
مترسانتی1طولبهتقریباًاولآزمایشدربرگهايریزنمونه

لیترمیلی50حاويمرباشیشهظروفبهوشدنددادهبرش
هردریافتند.انتقالتکرارچهاردرمایعMSکشتمحیط
دودرNAAاکسینگردید.کشتشهریگرم25/0تکرار
وIAAهاياکسینولیتر)درگرممیلی3/0و0(غلظت
IBAلیتر)درگرممیلی5/1و0،5/0،1(غلظتچهاردر

بعدگرفت.قراراستفادهموردترکیبصورتبهیاتنهاییبه
دروگرادسانتیدرجه25±2دمايدرهاریشه،کشتاز

هاریشه،رشدهفته9ازبعدشدند.دادهقرارتاریکیشرایط
يترازوباآنهاتروزنوندشدآوردهبیرونمرباشیشهاز

خشکازپسشد.گیرياندازهگرم01/0دقتباحساس
بهگرادسانتیدرجه70دمايدرآوندرهاریشهکردن
برايشد.برداريیادداشتآنخشکوزن،ساعت48مدت

دروشیکررويبرکشتمحیطرفتنگقرارتأثیر بررسی
دیگريآزمایش،هاریشهتکثیرورشدمیزانبربتاثمحیط
رويبرشدهکشتهايریشهآزمایشایندر.گردیدانجام
ثابتیجايدرچنینهموrpm50سرعتباچرخشیشیکر

شدند.نگهداري

آماريیللتحوتجزیه
تحلیلوهتجزیموردSPSS16افزارنرمتوسطهاداده

هادادهبودننرمالواریانستجزیهانجامازقبلگرفت.قرار
براساسهامیانگینمقایسهوگرفتقراربررسیمورد

شد.انجام%5احتمالسطحدردانکنايدامنهچندآزمون
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نتایج
MSکشتمحیطدربرگهايریزنمونهزاییریشهنتایج

جامدنیمه
اثرکهدادنشانهادادهنسواریاتجزیهازحاصلنتایج
میانگینوزاییریشهدرصدبرNAAوIAAهايهورمون

شددارمعنی%1احتمالسطحدربرگریزنمونهدرریشهتعداد
NAAوIAAهايهورمونکهدادنشاننتایج).1(جدول

کاسنیگیاهبرگریزنمونهزاییریشهبرتوجهیقابلتأثیر 
که دادنشانهادادهمیانگینمقایسهازحاصلنتایجداشتند.
غلظتوزاییریشه%100باNAAلیتردرگرممیلی1غلظت

رازاییریشهبیشترین%75/93باIAAلیتردرگرممیلی3/0
درگرممیلی1هايغلظتدر%75زاییریشهکمترینوداشتند

دروشدمشاهدهNAAلیتردرگرممیلی3/0وIAAلیتر
.انجام نشدزاییریشههورمون)(بدونشاهدMSکشتمحیط

گرممیلی1غلظتدرعدد9نیزریشهتعدادمیانگینبیشترین
درعدد7/2ریشهتعدادمیانگینکمترینوNAAلیتردر

).3(جدولآمدبدستIAAلیتردرگرممیلی3/0غلظت
وIAAاکسیندوبابرگریزنمونهزاییریشهآزمایشنتایج

NAAکشتمحیطدرشدهتشکیلهايریشهکه دادنشان
MSاکسینحاويNAAاکسینازترطویلوترضخیمIAA

برايکه شدمشخصتحقیقایندرکلیطوربهبودند.
).1(شکلبودIAAازبهترNAAبرگریزنمونه،زاییریشه

مایعMSکشتمحیطدرهاریشهرشد
اثرکهدادنشانهادادهانسواریتجزیهازحاصلنتایج

درهاریشهتروزنبرIAAوIBAباNAAهورمونمتقابل

واریانستجزیهنتیجههمچنینشد.دارمعنی% 1احتمالسطح
IAAوIBAباNAAهورمونمتقابلاثرکهدادنشانهاداده

اصلیاثرلیونبودهدارمعنیهاریشهخشکوزنبر
سطحدرخشکوزنبرIAAوNAA،IBAهايهورمون
میانگینمقایسهجدول).2(جدولشددارمعنی%1احتمال

MSکشتمحیطدرتروزنبیشترینکه دادنشاناههداد

لیتردرگرممیلی5/1وNAAلیتردرگرممیلی3/0حاوي
IBA،1/4کشتمحیطدرتروزنکمترینوگرمMSشاهد
نتایج.)4(جدولآمدبدستگرم43/1هورمون)،(بدون

درخشکوزنبیشترینکه دادنشانهادادهمیانگینمقایسه
وزنکمترینوگرمIBA،996/0لیتردرگرممیلی5/1غلظت
هورمون)،(بدونشاهدMSکشتمحیطدرخشک
درشدهکشتهايریشه.)5(جدولشدمشاهدهگرم0432/0
IAAوNAA،IBAايهاکسینحاويمایعکشتهايمحیط

کهکشتیدرنددادنشانهورمونیترکیبصورتبهیاتنهاییبه
دروگردیدتشکیلموئینهايریشهبودندNAAحاوي
وIBAکشتهايمحیطدروNAAفاقدکشتهايمحیط
IAA2(شکلنشدتشکیلموئینیریشههیچگونهتنهاییبه.(

حالتدر.ندگرفتقرارسیبررموردروشدوبهها آزمایشاین
سرعتباچرخشیشیکررويبر،شدهکشتهايریشهاول

rpm50شدهکشتهايریشهدومحالتدروشدنددادهقرار
دادنشانهاآزمایشنتیجهشدند.نگهداريثابتیجايدر

قابلرشدبودندگرفتهقرارثابتیجايدرکههاییریشه
بودندگرفتهقرارشیکررويبرکههاییریشهبهنسبتتوجهی

رشدبراي هاریشهتحقیقایندررو از ایندادند.نشانخوداز
.شدندنگهداريثابتجايدر

برگریزنمونهدرریشهتعدادمیانگینوزاییریشهدرصدبرIAAوNAAتأثیرواریانستجزیه-1جدول
dfمنابع تغییرات

میانگین مربعات
میانگین تعداد ریشهاییزدرصد ریشه

5/16**7/4471**6هورمون
215/59723/0آزمایشیاشتباه
8/105/23-(%)تغییراتضریب

%1احتمالسطحدردارمعنی**:
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هاریشهخشکوزنوتروزنبرIBAوNAA ،IAAتأثیرواریانستجزیه-2جدول

dfمنابع تغییرات
میانگین مربعات

زن خشکووزن تر
NAA1**29/8**023/0

IAAوIBA6**68/2**024/0
IBA(6**75/1ns004/0وIAA(باNAAمتقابلاثر

4233/0004/0آزمایشیاشتباه
8/2414-(%)تغییراتضریب

ns ،:**1احتمالسطحدردارمعنیوداريغیرمعنیترتیببه%

برگریزنمونهدرریشهتعدادمیانگینوزاییریشهدرصدبرIAAوNAAرتأثیمیانگینمقایسه-3جدول
mg(هورمون l-1(ریشهتعدادمیانگینزاییریشهدرصد

D0D0شاهد
IAA3/0AB75/93B1/5
IAA6/0C75/68BC5/3

IAA1C75C75/2
NAA3/0C75BC4
NAA6/0B5/87B75/6

NAA1A100A9
.ندارندآماريلحاظازداريمعنیاختالفمشتركحروفباهايمیانگین

هاریشهتروزنبرIBAوIAAباNAAتأثیر میانگینمقایسه-4جدول
mg(هورمون l-1(هورمونتروزن)mg l-1(تروزن

D43/1NAA3/0CD24/2شاهد
IBA5/0+NAA0BC65/2IBA5/0+NAA3/0CD16/2

IBA1+NAA0CD05/2IBA1+NAA3/0AB3/3
IBA5/1+NAA0BC72/2IBA5/1+NAA3/0A1/4
IAA5/0+NAA0D50/1IAA5/0+NAA3/0AB4/3

NAA0+IAA1D61/1IAA1+NAA3/0CD08/2
IAA5/1+NAA0D68/1IAA5/1+NAA3/0CD15/2

.ندارنديآمارلحاظازداريمعنیاختالفمشتركحروفباهايمیانگین
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هاریشهخشکوزنبرIBAوIAAتأثیرمیانگینمقایسه-5جدول

.ندارندآماريلحاظازيدارمعنیاختالفمشتركحروفباهايمیانگین

برگریزنمونهزاییریشهبر IAAهورمون : تأثیرbبرگ، ریزنمونهزایی بر ریشهNAAهورمون : تأثیرa-1شکل

NAAحضورعدمدرموئینریشهتشیکل: عدمbموئین، هايریشهالقايبرNAAحضور: تأثیرa-2شکل

mg(هورمون l-1(خشکوزن
D0432/0شاهد

IBA5/0AB0811/0
IBA1AB0826/0

IBA5/1A0996/0
IAA5/0BC0696/0

IAA1CD0535/0
IAA5/1D0439/0

a b

a b
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بحث
بکار رفته براي IAAو NAAاز بین دو اکسین 

NAAهاي تشکیل شده با زایی ریزنمونه برگ، ریشهریشه

هاي ریشهIAAبودند، بعکس در ترو طویلترضخیم
بر اینکه نوع اکسین تري بدست آمد. عالوهتر و کوتاهظریف
و ءاست، تأثیر اکسین بر القامؤثرو رشد ریشه ءبر القا

ه نیز وابسته است. برخالف ها به نوع گیاطویل شدن ریشه
زایی گردو در آمده در این آزمایش در ریشهنتیجه بدست

تر بود ومؤثرNAAنسبت به IAAاي شرایط درون شیشه
NAAبشدت از رشد ریشه جلوگیري کرد)De Klerk et

al., ها بر مطالعات محدودي در رابطه با اثر اکسین).1997
است. تنها انجام شدهنی هاي گیاه کاسزایی ریزنمونهریشه

Nandagopal وRanjitha Kumari)2007(زایی ریشه
هاي هاي برگ و هیپوکوتیل گیاه کاسنی در ترکیبریزنمونه

مورد مطالعه را IAAباNAAو IBAبا NAAهورمونی 
زایی را در ریزنمونه برگ قرار دادند که بیشترین درصد ریشه

گرم میلی5/0در تیمار %89و در ریزنمونه هیپوکوتیل 94%
، و IBAگرم در لیتر میلی1در ترکیب با NAAدر لیتر 

بیشترین میانگین تعداد ریشه را در ریزنمونه برگ 
عدد در تیمار 23/5عدد و در ریزنمونه هیپوکوتیل 3/11
گرم در میلی5/0در ترکیب با NAAگرم در لیتر میلی5/0

آمده در بدستگزارش کردند. طبق نتایج IBAلیتر 
به تنهایی استفاده NAAکه IBAو IAAتیمارهاي فاقد

به تنهایی IBAو IAAکه NAAشده بود و تیمارهاي فاقد 
ها کمتر از تیمارهایی مورد استفاده قرار گرفته بود رشد ریشه

IBAو IAAازیکصورت ترکیب با هر، بهNAAبود که 

در محیط کشت NAAمورد استفاده قرار گرفته بود. حضور 
مایع باعث افزایش و سرعت بخشیدن به تشکیل انشعابات 

Nandagopal(شودهاي گیاه کاسنی میجانبی در ریشه &

Ranjitha Kumari, ها در ترکیب . همچنین ریشه)2007
IBA باNAAنسبت به ترکیبIAA باNAA از رشد

RanjithaوNandagopal. خوردار بودندبیشتر و بهتري بر

Kumari)2007 نیز (NAAرا در ترکیب باIAA وIBA

مایع مورد استفاده MSبراي رشد ریشه در محیط کشت 

گرم در میلی2/0تر را در تیمار قرار دادند که بیشترین وزن 
گزارش IBAگرم در لیترمیلی5/0در ترکیب با NAAلیتر 

هاي براي رشد ریشهIBAرسد به نظر میبنابراین کردند. 
NAAاسنی اکسین بهتري باشد. همچنین در حضور ک

در حالیکه در تیمارهایی که،هاي موئین تشکیل شدریشه
NAAهاي موئین مشاهده نشد.استفاده نشده بود ریشه

سریع،رشدمانندهاییویژگیدارايهاي موئینریشه
هايتولید متابولیتبااليتوانآسان،ژنتیکیورزيدست
هاباشند. این ویژگیمیبیوراکتوردررشدقابلیتوثانویه

هاي ثانویهمتابولیتتولیدبرايدائمیمنبعیکبهراآنها
از نظرکهدارویی،ارزشباثانویههايمتابولیتمانندمهم

است.کردهتبدیل،دارندراشدنتجاريقابلیتاقتصادي
تولید منظوربهموئینهايریشهکشتازاستفادهامروزه
بسیار داروییگیاهانازباارزشثانویههايمتابولیتبیشتر

,Giri & Narasuاست (یافتهگسترش 2000.(
هاي موئین در گیاهان با با توجه به اینکه تشکیل ریشه

تحریک آگروباکتریوم رایزوژنزاستفاده از تلقیح باکتري 
Dhakulkarشود (می et al., )، در این تحقیق بدون 2005

از و با استفاده آگروباکتریوم رایزوژنزاز باکتري استفاده
. با توجه به شدهاي موئین تشکیل ریشهNAAهورمون 

هاي موئین با استفاده از باکتري اینکه القاي ریشه
هزینه و وقت زیادتري نیاز دارد آگروباکتریوم رایزوژنز
هاي موئین در گیاه القاي ریشهبراياستفاده از هورمون 

شود.استفاده از آنها براي اهداف مختلف توصیه میکاسنی و 

سپاسگزاري
دلیل العلومی بهوسیله از خانم مهندس فتحبدین
د تشکر و داشتنهایی که در انجام این پژوهش همکاري

شود.قدردانی می
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Effects of auxins on induction and establishment of adventitious and hairy roots
culture of the medicinal plant chicory (Cichorium intybus L.)
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Abstract
Roots are the site for biosynthesis or accumulation of major plant secondary metabolites. In

recent decades, many researchers have focused on the biosynthesis of valuable secondary
metabolites in hairy roots. This study was conducted to optimize the induction and the culture
conditions of adventitious and hairy roots of chicory (Cichorium intybus L.) using auxins IAA,
IBA and NAA. This study was performed in two steps. In the first step, the leaf explant was
cultured on MS solid medium for root induction with different concentrations of IAA and NAA
(0, 0.3, 0.6 and 1 mg 1-1). The highest root induction (100 %) and the highest mean number of
roots were obtained at concentration of 1 mg 1-1 NAA. In the second step, the adventitious and
hairy roots obtained from leaf explants were cultured in MS liquid medium with different
concentrations of IAA, IBA and NAA (0, 0.5, 1 and 1.5 mg 1-1). According to the results, the
highest fresh and dry weight was obtained in MS liquid medium containing 0.3 mg 1-1 NAA and
1.5 mg 1-1 IBA and hairy roots were only established in treatments containing NAA hormone.

Keywords: Medium, fresh weight, dry weight, Indole-3-acetic acid, Indole-3-butyric acid,
Naphthalene acetic acid.


