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چکیده
 از مقادیر مختلف نمکها و تنظیمکنندههای، میتوان با توجه به نوع گونه گیاهی،بهمنظور دستیافتن به حداکثر پرآوری در محیطهای کشت
 در شرایط درونشیشهای در پی، در برخی مواقع اثر متقابل این مواد میتواند نتایج متفاوتی را بر میزان پرآوری گیاهچهها.رشد استفاده نمود
 مورد مطالعه قرارPyrus betulifolia  در ریزازدیادی گالبی گونهQL  وMS  در این پژوهش تأثیر کاربرد دو محیط کشت پایه.داشته باشد
 بهمنظور تولید برگهای. بودMS  و بیشترین میزان توسعهیافتگی برگها در محیط کشتQL گرفت که بیشترین میزان پرآوری در محیط کشت
، در دو محیط کشت مورد بررسیCa2+  وCl- ،NH4+ ،NO3-  و با توجه به تفاوت در میزان خالص یونهایQL توسعهیافتهتر در محیط کشت
 اضافهQL  میلیموالر به محیط کشت1/1  و1/3  در دو غلظتCaCl2  میلیموالر و11/55  و12/5 ،1/25  در سه غلظتNH4NO3 نمکهای
 تأثیری در میزان پرآوری ریزنمونهها نداشت؛ اما با افزایش در میزانCaCl2  وNH4NO3  بر اساس نتایج بهدست آمده افزایش در میزان.شدند
،MS  در آزمایشی دیگر با هدف افزایش میزان پرآوری در محیط کشت. توسعه یافتQL  سطح برگ ریزنمونهها در محیط کشت،این دو نمک
 افزایش نشانMS  پرآوری در محیط کشت، میلیگرم در لیتر2  و1/5 ،1  به1/5  در این محیط کشت ازBAP با افزایش در میزان سایتوکینین
 نیازمند تنظیمکننده،QL  بهدلیل دارا بودن غلظت بیشتری از نمکهای ماکرو در مقایسه با محیط کشتMS  بهنظر میرسد محیط کشت.داد
P. betulifolia  در ریزازدیادی گالبی گونه، در مجموع بر مبنای نتایج این پژوهش.رشد بیشتری بهجهت دستیافتن به پرآوری مناسب میباشد

 وNH4NO3  و نمکهایBAP  بههمراه غلظت مناسبی از سایتوکینینQL  وMS  میتوان از هر دو محیط کشت پایه،با توجه به هدف آزمایش
. استفاده نمودCaCl2
.BAP ، نمکهای معدنی، گالبی، کشت بافت، پرآوری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to achieve maximum proliferation in culture media, different amounts of salts and growth regulators could be
used regarding to plant species. Sometimes, interaction effects of these materials could results in different results on
explant’s proliferation in vitro condition. In the present study the effect of two basic culture media including MS and
QL on Micro propagation of Pyrus betulifolia (pear vigorous rootstock) were studied. The highest amount of
proliferation was achieved in QL culture medium and highest amount leaf expansion was in MS culture medium. In
order to produce more leaf expansion in QL culture medium and as for existence of difference in ions pure amount
including NO3-, NH4+, Cl- and Ca2+ in two culture media, NH4NO3 in three concentrations including 6.25, 12.5 and
18.75 mM and CaCl2 in two concentrations including 0.9 and 1.8 mM were added to QL culture medium. As for the
result, increasing NH4NO3 and CaCl2 amounts had no effect on proliferation of explants but by increasing NH 4NO3
and CaCl2 leaf expansion increased in QL culture medium. In the other experiment for increasing of proliferation rate
in MS culture medium, by increasing BAP amount, from 0.5 to 2 mg/l in MS culture medium, proliferation in this
medium was increased. Apparently in MS culture medium with more concentration of macro elements compared to
QL culture medium, it needs to use more growth regulators for achieving suitable proliferation. Totally, Results of
this study showed that to succeed micro propagation of Pyrus betulifolia in both two basic culture media requires
suitable concentrations of BAP, NH4NO3 and CaCl2.
Keywords: BAP, mineral nutrient, pear, proliferation, tissue culture.
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مقدمه
رشد ،تمایز ،نمو و تحوالت مورفولوژیکی بافتهای
گیاهی نیازمند تأمین تعدادی از عناصر شیمیایی و
برخی پارامترهای فیزیکی است .در شرایط محیطی،
گیاه با برقرار نمودن یک ارتباط مستقیم با محیط،
مواد غذایی الزم را جذب مینماید .رشد و تمایزات
مورفولوژیکی بافتهای گیاهی در شرایط درون شیشه،
تحت تأثیر اجزای محیط کشت میباشد ( Perezm et
 .)al., 2000; Piri & Nazarian, 2001لذا فرموله
نمودن یک محیط کشت که بتواند تمامی احتیاجات
گونه گیاهی مدنظر را تأمین نماید از اهمیتی ویژه
برخوردار است .محیط کشت  MSبهطور گستردهای در
سیستمهای مختلف کشت بافت کاربرد دارد
( .)Murashige & Skoog, 1962دیگر محیطهای
کشت با تغییراتی در ترکیب نمکهای محیط کشت
 MSبهوجود آمدهاند که عمده این تغییرات با توجه به
جنس ،گونه گیاهی و حتی منشأ ریزنمونه بوده است.
ترکیبات معدنی اکثر این محیطهای کشت از نظر
بیشتر ماکروالمنتها دارای کمبود هستند که این
کمبودها باعث رشد غیرطبیعی ،شیشهایشدن و
تأثیرات نامطلوب میگردد (.)Ruzic et al., 2000
محیط کشت  MSدر بررسی خصوصیات مهم رشد
نسبت به دیگر محیطهای کشت دارای عملکرد بهتری
بوده است ( .)Zarei et al., 2013علیرغم توجه به
محیطهای کشت مختلف با ترکیبهای نمکی متفاوت،
میزان و نوع تنظیمکننده رشد مورد استفاده نیز از
اهمیتی ویژه برخوردار است .بهجهت دستیافتن به
پرآوری مناسب در محیط کشتی محتوی میزان
بیشتری از انواع نمکهای پر و کممصرف نیاز به
مصرف سایتوکینین بیشتری برای جابهجایی نمکهای
بهکار بردهشده وجود دارد ( .)Taiz & Zeiger, 2006از
طرفی دیگر بیان شده است که کاربرد سایتوکنین
بیشتر ،بهدلیل اثر این تنظیمکننده بر غالبیت انتهایی
ریزنمونهها ،علت افزایش پرآوری میباشد ( Taji et al.,
 .)1997همچنین نظراتی نیز مبنی بر افزایش پرآوری
در محیط کشت بهعلت کاهش فشار اسمزی ناشی از
مصرف کمتر نمک و به تبع امکان جذب آب و مواد
غذایی بیشتر برای ریزنمونهها وجود دارد ( Roozban

 .)et al., 2002با توجه به اثرهای متقابلی که در بین
نمکها ،تنظیمکنندههای رشد ،جنس و گونه گیاهی و
دیگر اجزای محیط کشت و حتی شرایط محیطی
وجود دارد میتوان بهمنظور دستیافتن به بهترین
ترکیب محیط کشت ،غلظتهای مختلفی از اسیدهای
آمینه ،ویتأمینها ،تنظیم کنندههای رشد یا مواد آلی
مکمل را با نسبتهای دلخواه به یک ترکیب نمکی
مشخص اضافه و بهترین ترکیب را شناسایی نمود
(.)Chawla, 2002
ریزازدیادی گونههای مختلف گالبی معموال با
سختی همراه میباشد ( )Bell & Reed, 2002و در
این زمینه تالشهای بسیاری توسط پژوهشگران
مختلف صورت گرفته است ( ;Abdollahi et al., 2006
 .)Bell et al., 2009; Kadota & Niimi, 2003در اکثر
پژوهشهای صورتگرفته اتفاق نظری مبنی بر وجود
یک رابطه مستقیم بین رقم و گونه مورد بررسی با نوع
محیط کشت بهکار رفته ،وجود دارد ( Bell et al.,
 .)2012; Leblay et al., 1991در پژوهشی که
بهمنظور ارتقای تغذیه معدنی رقمهای مختلف گالبی
در شرایط درونشیشه صورت گرفت ،مشخص گردید
نمکهای  KH2PO4 ،CaCl2و  MgSO4بههمراه
 NH4NO3بیشترین اثر را در رشد و کیفیت
ریزنمونههای رقمهای ،Pyrus communis Horner 51
Winter
،Old Home × Farmingdale 87
 Pyrus dimorphophylla،Nelisو Pyrus ussuriensis
 Hang Pa Liدارند ( .)Reed et al., 2013گالبی گونه
 Pyrus betulifoliaاز پایههای پررشد گالبی محسوب
شده و مقاومت متوسطی نیز به بیماری آتشک ( fire
 )blightدارد.
در اکثر پژوهشهای صورت گرفته ،اثر محیطهای
کشت مختلف و مقدارهای متفاوت تنظیمکنندههای
رشد بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند و کمتر
به اثر متقابل و توام ایندو در باززایی و پرآوری
ریزنمونهها توجه شده است .این پژوهش جهت مقایسه
دو محیط کشت پایه  MSو  QLو نیز اثر متقابل نوع
محیط کشت بهکار رفته و میزان تنظیمکننده رشد
مصرفی در ریزازدیادی گالبی گونه Pyrus betulifolia
به اجرا درآمد.
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مواد و روشها
آمادهسازی ریزنمونهها

از نمونههای گیاهی پایه پررشد گالبی بهنام
 betulifoliaکه در پژوهشکده میوههای معتدله و
سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی در کرج
بهصورت گیاهچههای درونشیشهای نگهداری
میشوند ،استفاده شد .ضدعفونی اولیه نمونهها که از
سرشاخههای درخت تهیه شده بودند ،بهصورت 0
دقیقه استفاده از محلول اتانول  25درصد ( )v/vو
سپس  55دقیقه محلول هیپوکلریت سدیم  05درصد
و نهایتا شستشو با آب مقطر انجام شد.
Pyrus

تهیه محیطهای کشت  MSو QL

در این پژوهش خصوصیات رویشی گالبی گونه
 betulifoliaدر دو محیط کشت پایه شامل محیط
5
1
 )Murashige & Skoog, 1962( MSو محیط QL
( )Quoirin & Lepoivre, 1977شامل  1میلیگرم در
لیتر  9BAPو  5/1میلیگرم در لیتر  4NAAمورد
بررسی قرار گرفت .این محیطهای کشت حاوی 95
گرم ساکارز 11 ،گرم آگار و  ./0گرم پکتین بودند که
پس از تهیه بهمدت  55دقیقه تحت دمای  151درجه
سانتیگراد و فشار  1/5اتمسفر اتوکالو شدندpH .
محیط در حدود  0/2±5/1قبل از انجام اتوکالو تنظیم
گردید .ریزنمونههای کشتشده در شرایط  12ساعت
طول روز و در دمای  50±1قرار گرفتند.
Pyrus

تغییر در غلظت نمکهای  NH4NO3و  CaCl2در
محیط کشت QL

دو محیط کشت  MSو  QLدر برخی نمکها مانند
 Ca(NO3)2 ،CaCl2.2H2O ،NH4NO3و MgSO4.7H2O
با یکدیگر تفاوت دارند ،که در این پژوهش تأثیر
نمکهای  NH4NO3و  CaCl2مورد بررسی قرار گرفت
و با توجه به اینکه برای مقایسه دو محیط کشت،
بررسی غلظت کل یونهای مختلف در دو محیط معیار
مناسبی است ،غلظت کل یونهای  Cl- ،NH4+ ،NO3-و
1. Murashig and Skoog
2. Quoirin and Lepoivre
3. Benzyl amino purine
4. Naphthaleneacetic acid
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 Ca2+مورد نظر قرار گرفت (جدول  .)1این آزمایش
بهمنظور تأثیر غلظتهای مختلف نمکهای پر مصرف
 NH4NO3و  CaCl2بر روی رفتارهای رشد ریزنمونههای
گالبی انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو عامل
 NH4NO3در سه غلظت  15/0 ،2/50و 11/20
میلیموالر برابر با  1555 ،055و  1055میلیگرم در لیتر
و عامل  CaCl2در دو غلظت  5/3و  1/1میلیموالر برابر
با  155و  555میلی گرم در لیتر ،در قالب طرح کامال
تصادفی با پنج تکرار به اجرا در آمد .تغییرات مذکور در
نوع و میزان نمکهای نام برده شده ،در محیط کشت
پایه  QLاعمال شد .در فواصل زمانی هر دو هفته و در
طی سه مرحله ( 95 ،10و  40روز) برخی شاخصهای
رشد مانند تعداد و سطح برگ ،تعداد و طول ریزشاخه
یادداشتبرداری گردید.
جدول  .1مقایسه تفاوتهای دو محیط کشت  MSو  QLدر
میزان خالص یونهای  Cl- ،NH4+ ،NO3-و Ca2+
Table 1. Comparison of differences between MS and
QL culture media in amount of pure ions including
NO3, NH4+, Cl- and Ca2+
QL
12.4 mM
5 mM
0 mM
3.52 mM

MS
20.6 mM
20.6 mM
6 mM
3 mM

Pure NO3
Pure NH4
Pure ClPure Ca++

تغییر در غلظت سایتوکینین  BAPدر محیط کشت
MS

در آزمایشی دیگر با افزایش در میزان سایتوکینین
در محیط کشت  MSاز  5/0به  1/0 ،1و  5میلیگرم در
لیتر ،پرآوری و دیگر خصوصیات رشد ریزنمونهها مورد
مطالعه قرار گرفت .آزمایش بهصورت طرح کامال تصادفی
اجرا گردید .در هر تیمار  0تکرار و در هر تکرار 9
ریزنمونه قرار داده شد .تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSو مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
BAP

نتیجه و بحث
مقایسه رفتارهای رشد در محیطهای کشت  MSو QL

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،محیطهای کشت از
نظر تعداد ریزشاخه و تعداد برگ در سطح  1درصد
تفاوت معنیداری داشتند ،اما از نظر طول ریزشاخه
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تفاوت معنیدار نبود .مقایسه میانگین صفات
اندازهگیریشده برای دو محیط کشت مورد بررسی
نشان داد ،تعداد ریزشاخه و تعداد برگ تولیدشده در
محیط کشت  QLبیشتر از محیط کشت  MSاست
(شکل  .)1اگرچه در محیط کشت  ،QLمیزان پرآوری
تقریبا دو برابر محیط کشت  MSبود اما برگها توسعه
چندانی نداشتند ،بدیهی است که هرچه تعداد
برگهای تولید شده بیشتر باشد ،برگها کوچکتر
خواهند شد؛ مسلما در محیط کشت  MSکه تعداد
برگ کمتری تولید شد ،برگها بزرگتر بودند
(شکل .)4با توجه به ترکیبهای نمکی متفاوتی که در
این دو محیط کشت وجود دارد ،به نظر میرسد وجود
الگوهای رشد متفاوت در این دو محیط کشت متأثر از
غلظت و نوع نمکهای بهکار برده شده باشد .بر اساس
برخی گزارشهای موجود ،افزایش غلظت
نیتراتآمونیوم در محیط کشت  ،MSسبب کاهش
میزان پرآوری در برخی رقمهای گالبی گردید ( Reed
 .)et al., 2013در ریزازدیادی رقمهای مختلف انگور
استفاده از محیط کشت نیچ و نیچ ( )NNنسبت به
محیط کشت  MSتأثیر بهتری بر رشد گیاهچهها
داشت ( .)Yang et al., 2006; Guo et al., 2004این
تفاوت ممکن است بهدلیل رقیقبودن محیط کشت
 NNاز نظر میزان کل نمکهای پرمصرف مورد
استفاده نسبت به محیط کشت  MSباشد .بهعنوان
نمونه غلظت نیتراتآمونیوم و نیتراتپتاسیم موجود در
محیط کشت  NNتقریبا نصف محیط کشت  MSاست.
همچنین در ریزازدیادی برخی رقمهای گالبی استفاده
از محیط کشت  MSبا نصف غلظت عناصر ماکرو بهتر
از محیط کشت  MSکامل گزارش شده است ( Nosrati
 .)et al., 2009در مجموع بهنظر میرسد پرآوری کم
ریزنمونهها در محیط کشت  ،MSنهتنها بهدلیل میزان
نیتراتآمونیوم باال در این محیط کشت ،بلکه بهطور
کل بهعلت غلظت باالی کل نمکهای مورد استفاده
در این محیط است .مطلب دیگری که در مقایسه این
دو محیط کشت از اهمیتی ویژه برخوردار است ،نسبت
آمونیوم به نیترات میباشد .بهنظر میرسد یکی دیگر
از علل میزان باالی پرآوری در محیط کشت ،QL
وجود مقادیر کمتر ( NH4+نسبت  1به  5آمونیوم به

نیترات) در این محیط است (جدول  .)1مشاهده شده
است تعادل بین  NH4+و  NO3-در باززایی
ریزنمونههای گالبی اروپایی  P. communisمؤثر بوده و
باززایی بهینه در محیطی با نسبت  1به  9این یونها
حاصل میگردد ( .)Leblay et al., 1991عامل دیگری
که در ایجاد رفتارهای رشد متفاوت در این دو محیط
کشت مؤثر است ،میزان تنظیم کننده رشد مصرفی
میباشد .سایتوکینینها در جابهجایی مواد معدنی مؤثرند
( .)Taiz & Zeiger, 2006لذا با افزایش در میزان
نمکهای معدنی در محیط کشت ،میبایست از
سایتوکنین بیشتری نیز استفاده نمود .در این آزمایش در
هر دو محیط کشت از میزان یکسانی  1( BAPمیلیگرم
در لیتر) استفاده شد .در ادامه تأثیر افزایش  BAPدر
محیط کشت  MSمورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  .1تأثیر محیط کشت بر تعداد ریزشاخه و برگ در
گالبی گونه P. betulifolia
Figure 1. The effect of culture media on leaf number
and shootlet number in P. betulifolia

تأثیر افزایش نمکهای  NH4NO3و  CaCl2در محیط
کشت QL

بر اساس نتایج بهدستآمده ،افزایش در میزان
 NH4NO3تأثیری مثبت بر طول ریزشاخه ،تعداد و
سطح برگ داشت .اما تعداد ریزشاخه در ریزنمونهها
تحت تأثیر غلظت نیتراتآمونیوم قرار نگرفت ،این در
حالی است که بر اساس برخی گزارشهای موجود
()Reed et al., 2013; Kadota & Niimi, 2003
پرآوری مناسب رقمهای مختلف گالبی در غلظتهای
پایین نیتراتآمونیوم حاصل گردیده است .بهنظر
میرسد افزایش ناچیز در تعداد ریزشاخه (که معنادار
نشده است) ناشی از افزایش نیتراتآمونیوم در رقم مورد
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مطالعه ،به این دلیل است که این رقم بهطور کلی
پتانسیل باالی ژنتیکی برای رشد رویشی دارد که در
نتیجه سبب جذب بهتر نیتروژن و افزایش رشد رویشی
شده است ،افزایش طول ریزشاخه و به تبع آن افزایش در
تعداد و سطح برگها میتواند مؤید این مطلب باشد
(شکل  .)5-A: Dگالبی  P. betulifoliaدر مقایسه با دیگر
رقمهای گالبی مانند درگزی و یا کنجونی ،دارای
برگهای کوچکتری با حاشیه ناصاف است و اعمال
تیمار نمکی مذکور ،تأثیر ناچیزی بر روی افزایش سطح
برگ داشت (شکل  ،)9از طرفی تأثیر کاربرد مواد معدنی
به پررنگی اثر تنظیمکنندههای رشد نیست.
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تأثیر تیمار کلرید کلسیم تنها در صفت سطح برگ
معنیدار شد .نتایج مقایسه میانگین حاکی از وجود
یک رابطه مستقیم بین افزایش کلرید کلسیم و افزایش
سطح برگ بود (شکل  .)5-Aبا توجه به اینکه میزان
یون کلسیم در دو محیط کشت  MSو  QLتقریبا
یکسان است ،بهنظر میرسد افزایش سطح برگ
مشاهدهشده در محیط کشت  QLحاوی مقدارهای
بیشتر کلرید کلسیم ،بهعلت افزایش یون کلر در این
محیط باشد .بر اساس نتایج ،اثر مقابل  NH4NO3و
 CaCl2تأثیری بر ریزازدیادی گونه گالبی مورد مطالعه
نداشت.

شکل  .5نمودارهای تأثیر نمکهای  NH4NO3و  CaCl2بر ویژگیهای رشد گالبی  P. betulifoliaدر محیط

QL

Figure 2. Diagrams of NH4NO3 and CaCl2 action on growth parameters of P. betulifolia in QL medium
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هدفهای ریزازدیادی میباشد .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد ریزنمونههای گالبی  P. betulifoliaدر
محیط  MSپرآوری مطلوبی ندارند؛ اما برگها از
توسعهیافتگی کافی برخوردارند (شکل  .)4در این
پژوهش عالوه بر توجه به تفاوت در میزان و نوع
نمکهای بهکار رفته در دو محیط کشت  MSو ،QL
میزان سایتوکینین  BAPنیز مورد بررسی قرار گرفت.
بدینجهت در محیط کشت  MSکه دارای میزان
بیشتری از نمکها میباشد ،غلظتهای بیشتری از
 BAPدر مقایسه با محیط  QLاستفاده شد و تأثیر آن
بر میزان پرآوری و دیگر خصوصیات رویشی
ریزنمونهها بررسی گردید .نتایج نشان دادند افزایش در
میزان  BAPسبب افزایش میزان پرآوری شد اما تأثیر
معنیداری بر تعداد برگ و طول ریزشاخهها نداشت
(جدول  5و شکل  .)4به نظر میرسد محیط کشت
 MSبهدلیل دارا بودن غلظت بیشتری از نمکهای
ماکرو در مقایسه با محیط کشت  ،QLنیازمند
تنظیمکننده رشد بیشتری برای جابهجایی نمکهای
بهکار برده شده میباشد ()Taiz & Zeiger, 2006؛
همچنین کاربرد سایتوکینین بیشتریبهدلیل اثر این
تنظیمکننده رشد بر غالبیت انتهایی ،سبب تولید تعداد
ریزشاخه بیشتری میگردد .در ریزازدیادی گونههای
مختلف گالبی در محیط کشت  MSاستفاده از
غلظتهای  1/1تا  5/0میلیگرم در لیتر  BAPمناسب
گزارش شده است ( ،)Kadota & Niimi, 2003که با
نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد و در مقابل استفاده
از غلظت کمتر  BAPدر محیط کشت  QLپیشنهاد
شده است (.)Abdollahi et al., 2005

تفاوت اصلی محیطهای کشت مورد مطالعه در میزان
یونهای آمونیوم ،نیترات و غلظت کل یونهاست،
بهطوریکه محیط کشت  MSدارای میزان بیشتری
آمونیوم ،نیترات و کلر میباشد .برخی پژوهشگران برتری
محیط کشت  QLنسبت به محیط  MSرا با افزایش
محتوای یون کلسیم در محیط  QLمرتبط دانستهاند
( ،)Abdollahi et al., 2005از سوی دیگر در مقایسه این
دو محیط کشت ،توجه به منبع تأمینکننده کلسیم نیز
مهم است .منبع تأمینکننده کلسیم در محیط کشت
 ،QLنیتراتکلسیم و در محیط کشت  ،MSکلرید کلسیم
است .با توجه به اینکه نیترات در مقایسه با کلرید
موجب جذب بیشتر کلسیم میگردد ( Jalili Marandi,
 )2009این خود میتواند یکی از علتهای برتری محیط
 QLباشد .اما با توجه به نتایج این پژوهش ،افزایش کلرید
کلسیم در محیط کشت  QLنیز مؤثر بوده است .در دیگر
پژوهشهای صورتگرفته نیز افزایش کلرید کلسیم در
ریزازدیادی گالبی مفید گزارش شده است ( Reed et al.,
 .)2013با توجه به اینکه این دو محیط دارای میزان
تقریبا یکسانی از یون کلسیم هستند ،این مسئله میتواند
بیانگر نقش مؤثر کلر در ریزازدیادی گالبی باشد ،که نیاز
به انجام بررسیهای بیشتر در زمینه نقش کلر در
ریزازدیادی گالبی وجود دارد.
تأثیر افزایش غلظت سایتوکینین  BAPدر محیط
کشت MS

تولید ریزنمونههای باکیفیت و دارای پرآوری مطلوب
بههمراه برگهای توسعهیافته بهمنظور استقرار و رشد
مناسب آنها پس از انتقال به گلخانه یکی از مهمترین
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A
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Figure 3. The effect of NH4NO3 and CaCl2 on growth parameters of P. betulifolia in QL medium
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در پژوهشی که بر روی ریزازدیادی
صورت گرفت ،مشخص گردید تفاوتی بین غلظتهای
 1و  5میلیگرم در لیتر  BAPدر محیط کشت QL
وجود ندارد ( .)Mansouryar et al., 2016افزایش
 BAPاز  1به  1/50میلیگرم در لیتر ،بر میزان
پرآوری ریزنمونههای پایه رویشی ( G × N15هیبرید
بادام و هلو) در محیط کشت  ،MSاثر سوء داشته است
( ،)Arab et al., 2014این گزارش با نتایج پژوهش ما
در تناقض است که احتماال بهدلیل تفاوت در
جنسهای مورد بررسی میباشد .البته باید در نظر
داشت که غلظت زیاد سایتوکینین ،بازدارنده نمو
شاخساره میباشد ( .)Shabbir et al., 2009با در نظر
گرفتن نقش سایتوکینینها در رشد و تقسیم سلولی
( )George, 2008و با توجه به اینکه تیمارهای
تنظیمکننده رشد خارجی ،از طریق تأثیرگذاری بر
غلظت هورمونهای درونی گیاه نقش خود را ایفا
میکنند ( )Gaspar et al., 2003میتوان نتیجه گرفت
که هر ژنوتیپ با دارا بودن مقدار مشخصی از
هورمونهای درونی ،رفتاری متفاوت بروز دهد .از
طرفی اثر متقابل و برقراری یک تعادل مناسب در
P. betulifolia

جدول  .5تأثیر غلظتهای متفاوت سایتوکینین
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میزان هورمونهای مختلف نیز بر این موضوع تأثیرگذار
است ،بهعنوان نمونه اکسینها ذخیره سایتوکینینی گیاه
را کنترل نموده و گاها از سنتز آن جلوگیری میکنند
( .)Nordstrom et al., 2004در مجموع نتایج پژوهش ما
نشان داد موفقیت در ریزازدیادی  P. betulifoliaمنوط
است به انتخاب محیط کشت مناسب با توجه به امکانات
موجود ،بههمراه میزان مناسبی از تنظیمکننده رشد
BAP؛ در استفاده از محیط کشت  MSمقدار  5میلیگرم
در لیتر  BAPبهمنظور افزایش پرآوری قابل توصیه است
و در محیط کشت  QLحاوی  1میلیگرم در لیتر ،BAP
استفاده از مقدارهای بیشترCaCl2برای تولید برگهای
توسعهیافتهتر پیشنهاد میگردد .آنچه در تعیین میزان
نمکهای معدنی و تنظیمکنندههای رشد مهم است،
توجه به پتانسیل ژنتیکی رشد گیاه مورد نظر میباشد.
گیاهان پررشد به محیط کشتی با نمکهای معدنی و
تنظیمکنندههای رشد بیشترنیاز دارند و در ریزازدیادی
گیاهی با رشد معمولی میتوان از محیط کشت MS
بههمراه غلظت کمتر  ،BAPو یا از محیطهای کشتی که
محتوی غلظتهای کمتر نمکهای معدنی هستند
استفاده نمود.

 BAPبر ویژگیهای رشد گالبی  P. betulifoliaدر محیط کشت MS

Table 2. The effect of different concentrations of cytokinin (BAP) on growth parameters of P. betulifolia in MS medium
Leaf
number
9.6a
11.4a
10a
9.6a

Leaf expansion
)(cm2
0.49a
0.4ab
0.29b
0.24b

Shootlet length
)(cm
3.8a
4.5a
4.28a
4.68a

Shootlet
number
1.4c
2.8b
3.2b
5a

BAP
0.5 mg/lit
1 mg/lit
1.5 mg/lit
2 mg/lit

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشابه دارند از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد اختالف معنیداری ندارند.
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the Duncan`s test.
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شکل  .4تأثیر سایتوکینین
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B
 BAPبر ویژگیهای رشد گالبی  P. betulifoliaدر محیط کشت  MSو QL

Figure 4. The effect of cytokinin (BAP) on growth parameters of P. betulifolia in MS and QL medium
C
MS+2mg/lit BAP

B
MS+1mg/lit BAP

A
QL+1mg/lit BAP

...  بررسی اثر متقابل نوع محیط کشت و میزان تنظیمکننده رشد:منصوریار و همکاران

 از سایتوکینین بیشتری استفاده شود تا پرآوریMS
 از نمکهایQL افزایش یابد؛ و یا در محیط کشت
بیشتری استفاده شود تا برگهای توسعهیافتهتری
 ازQL  همچنین میتوان در محیط کشت.رشد یابند
سایتوکینین کمتری استفاده نمود که در پژوهش
 این مورد بهدلیل کمبود زمان مورد بررسی قرار،حاضر
نگرفت و بررسی آن به پژوهشگران قابل پیشنهاد
.میباشد
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نتیجهگیری کلی

 در دسترسبودن،با در نظر داشتن جنبههای اقتصادی
 و توجه بهQL  وMS هر یک از محیطهای کشت
پتانسیل رشد ژنتیکی گیاه (معموال گیاهان پررشد به
محیط کشتی با نمکهای معدنی و تنظیمکنندههای
 میتوان در میزان پرآوری و تولید،)رشد بیشترنیاز دارند
P. betulifolia برگهای توسعهیافتهتر در گالبی پررشد
 بدینصورت که در محیط کشت.تعادل ایجاد نمود
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