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 چکیده             

تکثیر رویشی گیاهان یک روش سودمند در ازدیاد درختان در روش سنتی بوده است و در احیای 

این روش امکان تکثیر گیاهانی با ترکیب ژنومی خاص و همچنین تولید . ها از این روش استفاده می شودجنگل

مخروطیان مشهورترین و  .کندکه از لحاظ ژنتیکی هموژن و به صورت یکنواخت هستند را فراهم می گیاهانی

دهند و برای تولید های جهان را پوشش میاز جنگل% 06ترین بازدانگان از نظر اقتصادی هستند که حدود مهم

ها دارند اما ی در احیای جنگلعلی رغم اینکه مخروطیان نقش زیاد .شوندغذ و خمیر کاغذ استفاده میتخته، کا

کثیر رویشی آنها صورت نگرفته است که تاحدی این موضوع به دلیل پروسه تکثیر و مطالعات مناسبی در باره ت

در اینجا ما به ریشه زایی مخروطیان . شی این گیاهان استبطور جدی به خاطر مشکل ریشه زایی در تکثیر روی

پردازیم و عوامل مختلف مانند هورمونها، کشت بافت، تولید شده اند می که به دو روش تکثیر رویشی ، قلمه و

 .کنیماند را بررسی میزایی موثرنور، دما،فتوپریود و بسترهای کشت که در ریشه
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 مقدمه

در  in vitroاند یک روش رویشی، تکثیر رای چند گونه از مخروطیان از مخروطیان که از لحاظ اقتصادی مهمب

های بالغ یا نابالغ شود در این روش از جنینزایی سوماتیکی نامیده میمقیاس بزرگ توسه یافته است که جنین

 (. Klimaszewska 2007)شود به عنوان ریزنمونه استفاده می

 :دارمزایای جنین زایی سوماتیکی به قلمه های ریشه

 زایشی تولید تعداد نامحدود گیاهان کلون شده از یک جنین  -

 امکان نگهداری طوالنی مدت یک ژنوتیپ مشخص -

های کردن قلمه دارزایی سوماتیکی و ریشهبرای مثال در صنوبر نروژی هردو روش تکثیر رویشی، یعنی جنین

هایی که از نظر برای انتخاب کلونال و تولید تجاری خانواده( دهنده یا بخشنده)گرفته شده از درختان دونر 

 .(Lamhamedi 2008 ) هستند، استفاده شدژنتیکی بهتر 

هایی غیر از دایره محیطیه ریشه های قدیمی اند که از ساقه، برگ و ازبافتهای جنینیهای نابجا ریشهریشه

یا اینکه در شرایطی که ل شود، ساقه تشکی طور طبیعی از بافتاین ریشه ها ممکن است به. آیندبوجود می

های باززایی شده تحریک یا بوسیله آسیب های مکانیکی و یا در پی کشت بافت ساقه، است محیط دارای استرس

 .و تشکیل شوند

زایی موثر یک تیمار ریشه. آیدیک مرحله حساس در تکثیر رویشی به حساب می( ARF)های نابجا تشکیل ریشه

و طول ریشه و  یفیت به تعدادک. زایی و کیفیت بهتر سیستم ریشه شودتواند باعث ایجاد درصد باالیی ریشهمی

نبود کالوس در قاعده ساقه بستگی دارد که همه این موارد نقش مهمی روی گیاه بعد از انتقال آن به خاک 
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شوند، بنابراین بر ها در زمان کشت میزایی باعث کاهش کیفیت ساقهبسیاری از عوامل در طول فاز ریشه. دارند

 .رشد ریشه هم موثر هستند

نابجا یک فرایند پیشرفته است که شامل سه مرحله پی در پی امه وابسته به مراحل فیزیولوژیکی  زاییریشه

 .مرحله القا، مرحله شروع و مرحله بیان که هریک از این مراحل نیازهای متفاوتی دارند. است

 .مرحله القا شامل اتفاقاتی در سطح مولکولی و بیوشیمیایی بدون تغییرات قابل مشاهده است -1

 .شودمرحله شروع با تقسیمات سلولی و سازماندهی پریموردیای ریشه مشخص می -2

 .شودمرحله بیان بوسیله رشد ساقه درونی پریموردیای ریشه و ظهور ناگهانی ریشه مشخص می -3

، مواد غذایی (PGRs)های رشد زایی تاثیر دارند شامل تنظیم کننده عوامل شیمیایی و فیزیکی که بر ریشه

    .، دما و نور است(ها، در اکثر مواقع ساکاروزکربوهیدرات)

های سلولی پیامرسان ای از بافتهای جانبی بوسیله تنظیم کمپلکس یا مجموعهدر ماش فاز القای ریشه

شوند، ها بعضی توسط پروکسید هیدروژن، بعضی دیگر توسط اکسید نیتروژن و کلسیم فعال میکه در بین آن

 .استبه هر حال نقش شبکه سیگنالی در توسعه ریشه هنوز کشف نشده. شودتنظیم می

-تواند از طریق توسعه جوانه جانبی ساقه یا از طریق تشکیل ساقهدر کشت بافت گیاهی باززایی گیاه می

های بدست آمده باید به وسیله های نابجا و در اکثر موارد از طریق کالوس حاصل  شود، در هر دو مورد ریزساقه

از طریق یک تمایز سلولی  in vitroها در شرایط ها از ریزنمونهفرایند باززایی اندام.دار شوندزایی نابجا ریشهریشه

 .(Gahan 2007)دهد های مریستمی رخ میآشکار و استفاده از ویژگی
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-جنبه توان از بعضی ازکنند، میزای تنظیم میو درونی ریشه( بیرونی)چون بسیاری از عوامل محیطی 

از طریق استفاده از مواد شیمیایی، نور و یا کنترل  in vitroزایی در شرایط های این تنظیم را برای کنترل ریشه

 . دما یا زآتین طبیعی بهره گرفت

 :کار برده شوندمواد شیمیایی متفاوتی ممکن است به

اولیه و برای افزایش طول و های ها برای پیشبرد تمایز زدایی سلولی، فعال کردن مریستمتنظیم کننده

 های تشکیل شدهتوسعه ریشه

 های جدیدمواد غذایی برای افزایش رشد ساقه

ها ، برای کمک و محافظت در برابر پاتوژن(زیستی)های طبیعی عوامل محافظت کننده مانند آفت کش

 .شوددر طول مدتی که ریشه کامل به یک محیط غیر استریل منتقل می

در مخروطیان به مدت طوالنی مورد بحث قرار گرفته است اما اطالعات موجود ناقص  زایی نابجاریشه

های حاصل از باززایی در محیط کشت دراینجا ابتدا ما به تعریف عوامل شیمیایی و فیزیکی که به ریزساقه. است

 .پردازیمکنند، میهای نابجا کمک میها برای توسعه ریشهو قلمه

 یانزایی قلمه مخروطریشه -1

 .توان متمایز کردها میهای نابجای قلمهمرحله مجزا را در تشکیل ریشه 4

 ها در قاعده قلمهتکثیرسلول -1

 های آوندی آسیب دیدهتمایز بافت -2

 تمایززدایی یک منطقه نزدیک به کامبیوم زخم شده و آوند آبکش زخمی برای تشکیل ریشه اولیه -3
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 و تشکیل مریستم ریشه -4

ها باید به سرعت و به آوردن گیاهان جوان با کیفیت باال در کوتاهترین زمان ممکن، قلمه برای بدست

-های جانبی باشند و به سرعت بعد از ریشهها همچنین باید قادر به تولید ساقهقلمه. دار شوندمقدار فراوان ریشه

 .زایی رشد کنند

شود های مخروطیان استفاده میگونه ها مدت زیادی است که برای بسیاری ازتکثیر از طریق قلمه

(Ritchid 1991) . شود و نصف این دار شده مخروطیان در سراسر جهان تولید میمیلیون قلمه ریشه 06بیش از

میلیون برای  21در استرالیا و نیوزلند و  radita pineمیلیون برای  16در ژاپن، حداقل  sugiتولیدات برای 

 .ر سیاه در کانادا، اسکاتلند و بریتانیا استصنوبر نروژی و سیتکا و صنوب

ها به عوامل آمیز قلمهزایی، تکثیر موفقیتدر مخروطیان، عالوه بر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی ریشه

ها، شرایط و سن گیاه مادری، شرایط غذایی گیاه، تیمار آوری قلمهمتعدد دیگری که شامل فصل و زمان جمع

مدت ( دونر)نقش شرایط رشد گیاه بخشنده  .(Silva 1985)های موجود بستگی دارد هرس و نوع و سالمت قلمه

 .دهی قلمه شناخته شده استعنوان عامل مهم موثر در ظرفیت ریشهطوالنی است که به

 (PGRs) 1های رشد گیاهتنظیم کننده .1

گیاهی از جمله های های نابجا در بسیاری از گونهبرای تولید ریشه IBAبرای مدت طوالنی از 

-عکس NAAاز طرف دیگر بسیاری از مخروطیان نسبتاً به تیمار فروبری سریع در . شدمخروطیان استفاده می

در اما دهد دهی قلمه بسیاری از مخروطیان را افزایش میریشه IBAهرچند . دهندخوبی را نشان می العمل

Pinus ssp. ،NAA شوداستفاده میمول میلی 7/2 تا 0/1های بین در غلظت .IBA 44تا  0/24 اکثراً در غلظت 

ها، با ای سطح قلمهمیکرومول مخلوط با تالک یا محلول در آب و معموال به صورت فروبری سریع یا تیمار لحظه

                                                            
  Plant Growth Regulators - 1 
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-شود و در ادامه به محیط یا محلول حاوی مواد غذایی برای ریشههای جدید یا بدون آن استفاده میایجاد زخم

بیشترین . دهی مخلوطی از ماسه، پرلیت و یا ورمی کولیت استدر اکثر موارد محیط ریشه. شوندیدهی منتقل م

 .است% 60های گوناگون بدست آمده دهی که در آزمایشمیانگین ریشه

 هاپلی آمین 

 .شوندهای رشدی که در توسعه بافت دخالت دارند بیان میاکثراً به عنوان تنظیم کنندهها آمینپلی

ها باعث متوقف شدن چرخه سلولی میتوزی بوسیله بلوکه کردن آمینجلوگیری از ساختن پلیگزارش شده که 

  .(Couee et al. 2004)شود می Sبه  G1 انتقال از مرحله 

 اثبات شده است ARFها مانند اسپرمین و پوتریسین و شروع آمینمستقیم بین مقدار باالی پلی رابطه

زایی را که این موضوع مشارکت این مواد را در فرایندهای عمومی تقسیم سلولی و تمایز سلول در پروسه ریشه

العمل به عنوان عکسها همچنین بهآمینمتابولیسم پلی. (Martinez Pastur et al. 2007)د کنتایید و اثبات می

شده است بنابراین یک نقش مهم را در رابطه بین گیاه و شرایط محیطی آن بازی  شرایط محیطی نیز نشان داده

مول پوتریسین یا اسپرمیدین میلی 661/6با اضافه کردن  2666در سال  Newtonو  Tangدر آزمایش  .کنندمی

پرمیدین مول اسمیلی 661/6زایی شد اما در فراوانی ریشه% 26باعث افزایش  NAAبه محیط کشت غنی شده با 

 .(Tang & Newton 2005) زایی شدفراوانی ریشه% 7/0باعث کاهش

 اتیلن 

در  .شودهای مخروطیان و اتیلن فقط به تعداد کمی مقاله محدود میدر قلمه ARFطالعات در مورد ا

کاشتن افزایش  زایی و رشد ریشه در سرو انجلمن را دو هفته بعد ازریشه( ترکیب تجاری اتیلن با اتفن)کل اترل 

وان یک عامل بیرونی عنبه کند که اضافه کردن اترلنتایج ثابت می. (Scagel & Linderman 2000)دهد می

دهد زایی تحت تاثیر قرار میآزاد در محل ریشه IAA وسیله افزایش سطحطور غیرمستقیم بهالقای ریشه را به



7 
 

(Scagel and et al. 2000) .ش ترکیبات اترل همچنین باعث افزایIAA  در ریشه سرو انجلمن وDouglas fir 

های سرو دهی قلمهنتیجه گرفتند که افزایش ریشه 1446در سال  Eliassanو  Bollmarkشود در حالی که می

-یا اترل حاصل می( کربوکسیلیک اسید -آمینو سیکلوپروپان یک -یک) ACCتوسط تیمار با  (P. abies)نروژی 

 .کندها را تسریع میکه اتیلن به صورت غیر مستقیم شکستن و تجزیه سیتوکینیننشان داده شده . شود

 هاکربوهیدرات .2

د از یک کاهش درونی، ع، بعضی مواقع بقلمههای بدون ساختار معموال در زمان تکثیر در کربوهیدرات

ممکن است در میان  قلمههای خاص مانند ساکاروز و گلوکز در ربوهیدراتهرچند غلظت ک. یابندتجمع می

ها در طول تکثیر به های خاص در قلمهشاید تغییر غلظت کربوهیدرات. ها و یا در زمان تکثیر یکسان نباشدبافت

های نابجا را طور پیوسته ریشهبرای مثال تیمارهای اکسین اغلب به. ربط داشته باشد ARFکنترل مستقیم 

شود ها در طی تکثیر میهای خاص در مناطق خاصی از قلمهتدهد و باعث تغییر غلظت کربوهیدراافزایش می

(Veierskov 1988) .دهی و های سیتکا، همبستگی کمی بین ریشهحال در یک مطالعه بر روی قلمهبا این

های درونی بین غلظت شکر در ساقه و شاخ و برگ درخت وجود داشت که این موضوع ممکن است که واکنش

و همچنین پیش تیمار دمایی و نیز ها، نسبت نیتروژن و کربن، نور و کربوهیدرات نها و هورموکربوهیدرات

 .وضعیت کربوهیدرات گیاه مادری و مقایسه نتایج مطالعات مختلف را دچار مشکل کند

 نور .3

 PPFDبیشترین وزن خشک را تحت  P. radiateهای های گرفته شده از نهالریشه قلمه

(Photosynthetic photon flux densities) در آزمایش . که دارای پرتو قرمز تا قرمز دور، شبیه نور روز است

برای  pmm IBA 66های کوتاه، تیمار با زایی برای ساقهدیگری که روی این گیاه انجام شد بهترین شرایط ریشه
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اوایل بهار ها اگر در طول زمستان یا قلمه. ساعت کاشته شدند 12ساعت و بعد از آن تحت شرایط نوری  24

 .دهی و طول روز کوتاه وجود داردرابطه مستقیمی بین ریشه دهند، بنابراینآوری شوند، بهتر ریشه میجمع

McCelland  و  1446و همکاران در سالCorrea  به این موضوع که فرایند  2666و همکاران در سال

 .تاکید دارند ،دهی باید در روزهای اول در تاریکی صورت بگیردریشه

 دما .4

 1447در سال . شودها استفاده میدهی قلمهطور معمول برای دوران ریشهبه C 27-16دمای بین 

Ruesink   وKunneman دهی در ارقام و دما را بر روی ریشه تاثیر نور مصنوعی، دی اکسید کربنChama 

ecyparis ،Cupress ecyparis  وJunipenus دهی کردند که بهترین ریشه این نویسندگان اثبات. مطالعه کردند

ها دهی قلمهبهترین ریشه .P. taeda Lاز طرف دیگر برای . بود C 17و  C 24در مقایسه با  C 23در دمای 

در شب بدست آمد  C  26ساعت و  14در طول روز با فتوپریود  C  27بوسیله نگهداشتن دمای هوا در %( 66)

(Hamann 1998). 

Cedrus spp. برای مثال در (. زا استسخت ریشه)دهی مقاوم است در کل به ریشهCedrus libani A.  

ها در اواخر پاییز یا اگر قلمه .Cedrus deodara G در هرچند. ها غیرممکن استتقریباً تکثیر از طریق قلمه

ر بستر کشت حاوی و قرار گرفتن د IBAآوری شوند، بعد از یک فروبری سریع در محلول اوایل زمستان جمع

 .(Pijut 2000)دار تولید کنند های ریشهقلمه% 07تواند تا ماسه و پرلیت می

 بستر کشت .5

ای که بسترهای کشت باید هوادهی مناسب داشته باشد و رطوبت را نگه دارد اما در طی دورهترکیب 

زایی در قلمه برای ترویج ریشهبسترهای مختلفی را . شوند نباید حالت اشباع داشته باشندها ظاهر میریشه
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با این حال نیاز . ترین آنها ورمیکولیت، پرلیت و یا ترکیبی از هردو استکنند که شایعسوزنی برگان استفاده می

 .تواند بسیار متفاوت استهای مختلف میگونه

 in vitroهای مخروطیان در شرایط ریشه دهی ریزساقه -2

از . شودانجام می in vitroدر حال حاضر در شرایط دهی ریشهای بر روی بسیاری از مطالعات پایه

هایی که از درختان بالغ همچنین در برخی موارد از ریزنمونهو شود استفاده میها به عنوان ریزنمونه گیاهچه

 inزایی در شرایط دار توسط اندامهای ریشهها تولید ریزقلمهدر برخی گونه. کنندشود استفاده میگرفته می

vitro  قطعی شده است(Niemi et al. 2004).  اثر به گفته بسیاری از محققان، تحقیقات بیشتری باید در مورد

ها، تیمارهای اکسین، سیستم ریشه و عواملی مثل سن گیاه بخشنده، ژنوتیپ و نوع ریزنمونه، کیفیت ریزقلمه

 .(Henrique 2006)مورد نیاز است شرایط محیط ریشه و سازگاری گیاه با محیط 

 .شودها بیان شد مشخص میمرحله که رای قلمه 4ها توسط همان های نابجای ریزقلمهریشه

 دهیمحیط ریشه .1

تکثیر گیاه تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیب محیط کشت  موفقیت کشت بافت گیاهی به عنوان یک روش

بر پایه )های جامد معموالً در محیط in vitroهای سوزنی برگان در شرایط زایی ریزقلمهریشه. مورد استفاده است

مصرف و های رشد، عناصر کماین امر موجب توزیع مناسب تنظیم کننده .افتداتفاق می( آگار و ژالن گام

با . شودیکسان و هماهنگ می دهیشود و موجب ریشهپرمصرف و همچنین تماس بهتر ساقه با محیط کشت می

و  های جامد شاید مانع از تبادل گازمحیط. های تولید شده همیشه مورد رضایت نیستاین حال کیفیت ریشه

های مورد در محیط کشت. شودهای مویین میها و به عالوه تولید ریشهمانع توسعه سیستم آوندی در ریشه

-حیط کامل در زمان ساقه استفاده میاز م. یابدمعموال مواد غذایی به نصف کاهش می زاییاستفاده برای ریشه
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زایی ویژه نیتروژن، موجب ریشهها در محیط کشت بهرسد که غلظت پایین نمکطور کلی به نظر میبه. کنند

 .شودها میقلمه

Ragonez  به این نتیجه رسیدند که کاهش عناصر پرمصرف ، 2616در سال همکاران وWPM  به نصف

 .شد .Pinus pinea Lهای زایی ریزساقهداری در درصد ریشهباعث افزایش چشمگیر و معنی

   های رشد گیاهتنظیم کننده .2

ها در پیچده است که یک سلول و یا گروهی از سلول شامل یک سری وقایع in vitroزاییدر شرایط اندام

بنابر تحقیقات . شوندهای گیاهی دستخوش تغییرات میهای خارجی و داخلی مانند هورمونپاسخ به محرک

Thorpe   زایی یک فرایند تکاملی است که شاملاندام 1466در سال 

 یابی به صالحیت و شایستگی یا مرحله پیش القاییدست( الف

 مرحله القا یا شایستگی( ب

 مرحله بیان یا پس از شروع( ج

یولوژیکی ریزنمونه، مرحله های نابجا با توجه به گونه، وضعیت فیزپاسخ  سلول یا بافت به تشیکل ریشه

 .زایی و فعل و انفعاالت شیمیایی و فیزیکی عوامل محیط کشت ممکن است متفاوت باشدریشه

 BAمیکرومول  16که از  وقتی Pinus roxburgiiهای ریشه زایی از ساقه% 47در یک گزارش آمده که 

گرفته شده از  P. sitchensisهای دریک مورد ریزساقه .قبل از انتقال به محیط مایع استفاده شد، بدست آمد

در  IBA .دار شدندریشه% 64ریزنمونه کتیلدون بدون استفاده از هیچ هورمونی با قرار گرفتن در بستر کشت تا 

غلظت . شودمیکرومول استفاده می 6/2-6/14میکرومول و اغلب در محدوده  1-26غلظت هایی در محدوده 
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NAA حال بهترین نتایج با این. میکرومول بیشترین استفاده را دارد 16ما متفاوت است اNAA  66در غلظت 

 .شودزایی میمیکرومول بدست آمده است در حالی که در غلظت پایین باعث درصد کم ریشه

 هاکربوهیدرات .3

ها کشت طور معمول در محیطبه. ترین قند منتقل شده در آوند آبکش استدلیل اینکه اصلیساکاروز به

ساکاروز . شونداستفاده می زاییهرچند دیگر قندها مثل گلوکز و فرکتوز نیز برای پیشبرد اندام. شوداستفاده می

سازی طور کلی غنیبه. دهی اکثر گیاهان چوبی مفید استبرای ریشه( در حضور یا عدم حضور اکسین)بیرونی 

عنوان مثال ساکاروز به. های خاص را دارداین قند محدودیتبخشد اما زایی را بهبود میمحیط با ساکاروز ریشه

ها و نور اثر متقابل منفی بین کربوهیدرات. در غلظت باال اثرات منفی، مخصوصاً در طول مرحله بیان ریشه دارد

 های نابجا محدودها در ریشهها برروی تاثیر کربوهیدراتدر مخروطیان داده. شودهای باال ظاهر میدر غلظت

های نابجا مستقیم بین منابع مختلف قندی و بیان ریشه یک رابطه 2664و همکاران در سال  Zavaitieri. است

 .بدست آوردند Pinus pinaeaهای در ریزساقه

 نور .4

طیف . اندهای فلورسنت بودهگیاهان رشد یافته در شرایط کشت بافت در اکثر موارد در معرض المپ

با این حال توجه کمی به ویژگی . نانومتر است 366-766ده زرد تا قرمز با طول موج ها در محدونوری این المپ

فراوانی  (P. sitchensis)های سیتکا در مورد ساقه. شده است ARFزایی مخصوصاً طول موج و تاثیرش بر اندام

زمانی که  Juniperus phoeniceaدر صورتی که در . وقتی زیر شدت نور کم قرار گرفتند، باال بود زاییریشه

 ARFاکثر مطالعاتی که به  .زایی افزایش داشتریشه%  46گرفتند تا تحت شرایط نوری با شدت باال قرار می

µm/m شود شدت نور بین مربوط می
2
s 66-06 اند را استفاده کرده.(Ishii et al.2007)    

 فتوپریود .5
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هرچند نیازهای . شودمخروطیان استفاده می زایی اکثرطور عمومی برای ریشهساعت به 10فتوپریود 

-ر بازدارندهبرای مثال در یک آزمایش تاثی. های نابجا به ثبت رسیده استفتوپریودی متفاوتی برای القای ریشه

مورد بررسی  in vitroتحت شرایط  White pineهای جانبی زایی ساقههای جیبرلیک اسید برای تحریک ریشه

µm/m ساعت با شدت نور 16طی فتوپریود طوالنی  NAAایی وقتی تحت تیمار زریشه% 43قرار گرفت، 
2
s66 

 .(Parasharami et al. 2003)بودند، بدست آمد 

 دما .6

رسد که دامنه به جز چند مورد به نظر می. زایی پیشنهاد شده استبرای ریشه 23-27اکثراً دمای بین 

در دمای  Picea glacaزایی ریشه. برای القای ریشه در ساقه بسیلری از مخروطیان مناسب است تردمایی پایین

 & Rumary)بیشتر بود  گراددرجه سانتی 26/26و  16/26، 16/24نسبت به دمای روز /شب در طول  16/26

Thorpe 1984) . 

مورد  .P. pinea Lتاثیر مثبت ترکیبی از دمای کم و تاریکی در مرحله القا در دو هفته اول در 

زایی در گراد درصد بیشتر ریشهدرجه سانتی 14بررسی قرار گرفت، به این نتیجه رسیدند که در دمای 

ساده و قابل  یک تفسیر  .(Ragonezi et al. 2010)است  مشاهدهل گراد قابدرجه سانتی 26مقایسه با 

و همکاران در سال  Hartmannهای نابجا توسط درک برای تاثیر دمای پایین و تاریکی در توسعه ریشه

 کمتری ثانویه های سلولیها اشاره کردند که تحت این شرایط فیزیکی محیط، دیوارهآن. ارائه شد 2662

-های بیرونی به محلت هورمونهای سلولی نازک به حرکشود، بافت آوندی کمتر و دیوارهتشکیل می

 .کندهای باززایی کمک می

 گیرینتیجه
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های اما تفاوت ای در مخروطیان شناسایی شده استهرچند فرایندهای ملکولی یکسان یا مشابه

 .Pدر یک مطالعه که روی . زایی همچنان ناشناخته باقی مانده استفیزیولوژیکی و تکاملی اندام

contorta  ژن از مرحله القای ریشه به مرحله توسعه تغییر  266مشاهده شد که سطح ترجمه انجام شد

 .(Brinker et al. 2004)در این گونه از گیاهان دارد  کند که اشاره به شبکه پیچیدهمی
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