Plant Productions, 45(1), Spring, 2022

Research Article





© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Plant Productions, 45(1), Spring, 2022

54

تولیدات گیاهی53-66 ،)1(45 ،1401 ،

تولیدات گیاهی

تاریخ دریافت1400/02/13:
تاریخ پذیرش1400/04/02 :

مقاله پژوهشی

بهینهسازی شرایط کشت درون شیشهای گیاه هاورتیا شیشهای (

)

سیده مهدیه خرازی ،1مریم مرادیان ،2نسیم صفری ،3آزاده خادم ،4احمد شریفی5
 -1استادیار ،گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران
 -2مربی ،گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران
 -3دانشجوی دکتری علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -4مربی ،گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران
 -5استادیار ،گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران

چکیده
) به شرایط کشت درون شیشههای
این پژوهش به منظور بررسی پاسخ رشدی گیاه هاورتیا شیشهای (
در قالب  3آزمایش جداگانه ،بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با سه تکرار در سال  1398در آزمایشگاه تحقیقاتی
گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی انجام شد .در آزمایش اول اثهرات نهوس سهیتوکنین ( و
) و غلظت سیتوکنین (صفر 2 ،1 ،و  3میلیگرم در لیتر) بر باززایی ریزنمونه برگ مورد ارزیابی قرار گرفت .طی آزمهایش
دوم به بررسی اثرات نوس نمک محیط کشت ( و ) و غلظت نمک محیط کشت ( 0/5و  )1بر میهزان پهرآوری گیاهچههها
) و غلظهت اکسهین
و
،
پرداخته شد .در آزمایش سوم ،میزان ریشهزایی گیاهچهها تحت تأثیر نهوس اکسهین (
(صفر 1 ،0/5 ،و  1/5میلیگرم در لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که کاربرد انواس مختلف سیتوکینین بر میهزان
باززایی مؤثر بود .بیشترین تعداد گیاهچه باززاشده در محیط کشت پایه حاوی  3میلیگرم بهر لیتهر بهه همهراه 0/5
مشاهده شد .استفاده از محیطکشت در مقایسه با محیط کشت کهارایی بهتهری را نشهان داد.
میلیگرم بر لیتر
در محیط کشت افزایش ریشهزایی در گیاه را سبب شد ،در مقابل
نتایج مرحله ریشه زایی نشان داد که وجود هورمون
به افزایش ضخامت ریشههای تولیدی در گیاهچه نیز منجر شد که این ریشهها برای رشد گیاه در مرحله سهازگاری مناسهب
نیستند .لذا با در نظر گرفتن تعداد و طول ریشه های تولید شده ،محیط کشت بهینه جهت ریشهزایی ،محهیط کشهت نصهف
معرفی گردید.
غلظت حاوی  1میلیگرم در لیتر هورمون
کلیدواژهها :باززایی ،پرآوری ،ریشهزایی ،کالوسزایی

 نویسنده مسئول :احمد شریفی
رایانامه:

© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

56

خرازی و همکاران :بهینهسازی شرایط کشت درون شیشهای گیاه ...

مقدمه
ساکولنتها گیاهاانی بیایار متناو و دارای بر هاا و
ساقههای گوشتی میباشند .برخی از آنهاا دارای گ هاای
زیبااا و برخاای دیگاار دارای بر هاای چشا نواز و جاابا
میباشند .این گیاهان به دلی توقع بییار پایین و مقاومات
بییار باال امروزه در باغبانی و صنعت گلکاری ماورد توجاه
قرارگرفتهانااد .از ایاان گیاهااان هماننااد سااایر گیاهااان
بر زینتاای و گ دهنااده میتااوان در زیباسااازی فضااای
داخلی آپارتمانها استفاده نماود
بیشتر از  150گونه
) .جنس
دارد که همه آنها ارتفا کمی داشته و اغلب بادون سااقه
هیتند که به عادت رشدی طوقهای در این گیاهان منجار
) .از گیاااه
میشااود
هاورتیااا بااهعنوان گیاااه گلاادانی و در باغهاای مینیااتوری
استفاده میشاود .ه چناین ایان گیااه قابلیات کشات در
محوطهسازی صخرهای و فضای باز را دارد .هاورتیا گیااهی
خودناسازگار بوده و توسط قلمه بر تکثیر میشود .با این
حال ،روند تکثیر گیاه از ایان طریاب باه دلیا تعاداد کا
پاگیاه  )Offshootتولید شده توساط گیااه ماادری بیایار
پایین است
)؛ در نتیجااه ریزازدیااادی روشاای ما ر و
کارآمد به منظور تکثیر گونههای مختلف هاورتیا میباشاد.
پژوهشهایی در ارتباط با تکثیر برخی گونههای ایان گیااه
از طریب کشت درون شیشهای انجام شده است .محققاین
ا رات مثبت هورمون را در افزایش تعداد شاخیااره در
شرایط کشت درون شیشاهای تأییاد نمودهاناد
) .در پاژوهش
انجام شده بر روی گونه ای از هاورتیا مشخص گردیاد کاه
اسااتفاده از هورمااون در محاایط کشاات پایااه بااه
افاازایش تعااداد اناادام هااوایی در گیاااه هاورتیااا مینیمااا
) منجر شد .این در حالی اسات کاه
در محیط کشت ،پدیاده شیشاهای شادن در
کاربرد
) .در
ایان گیااه را سابب شاد
حاوی غلظتهاای
پژوهشی دیگر کاربرد محیط کشت
بر کشت درونشیشهای گیاه هاورتیا
مختلف هورمون
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افازایش غلظات
هورمون کینتین به  2میلیگرم در لیتر تولید شاخیااره باا
کیفیت ،کاهش و در غلظتهای باالتر تنها به تولید کالوس
) .در کاکتوس انجیر
منجر شد
) ،محاایط کشاات
تیغای هناادی

و  0/2میلیگارم در لیتار
حاوی  5میلیگرم در لیتر
به تولیاد بیشاترین تعاداد شاخیااره منجار شاد
) .در پژوهشی دیگر بهتارین تیماار
شاخهزایی میتقی در گوناه پلیای فاورا آسالیفورمیس
) محاایط کشاات حاااوی 3
بیاان
درصد ساکارز و  2میلیگرم در لیتار هورماون
شااد .ه چنااین گونااه پلیاای فااورا اسااترابلی فااورمیس
) در محیط کشت حاوی 5
درصد ساکارز و  2میلیگرم بر لیتر هورمون بیشاترین
).
شاااخهزایی را نشااان داد
بااه
اساتفاده از  0/88میلای گاارم در لیتاار هورمااون
در محایط
همراه  0/37میلی گرم در لیتر هورماون
به القای شاخهزایی و تولید بیشترین شاخه
کشت پایه
) منجار گردیاد
در گیاه هاورتیا رتوسا
) .بهتارین تیماار هورماونی باه منظاور
شااخهزایی میااتقی در دو گونااه مامیلریاا پکتیناای فااورا
) و اسااکوباریا مینیمااا
) کاااربرد محاایط کشاات پایااه حاااوی 5
میلیگرم بر لیتر هورمون به همراه  0/01میلیگرم بار
و در گوناه پلیای فاورا آسالیفورمیس
لیتر هورمون
) کاااربرد  5میلیگاارم باار لیتاار
تعیاین شاد
و  0/01میلیگرم بر لیتر
هورمون
) .در پژوهش انجامشاده در کااکتوس
) مشاخص گردیاد کاه
توربینی کارپوس
محیط کشت دارای  2میلیگرم بار لیتار بهتارین
محاایط کشاات بااه منظااور فعالسااازی جوانااه اساات
) .ه چنین بهترین محایط
کشاات باارای شاااخهزایی کاااکتوس انجیاار تیغاای هناادی
) ،محاایط کشاات حاااوی 2
میلیگرم در لیتر هورماون باه هماراه  2میلیگارم در
) .در
لیتر هورمون  ،تعیاین شاد
)
کاااکتوس زینتاای اوپونتیااا النیجاارا
بیشترین تعداد شاخیاره در حضاور  5میلیگارم در لیتار
) .تفاااوت
حاصا شااد
در محیط کشت پایه نیاز میتواناد بار میازان شااخهزایی
م ر باشد .در پژوهشای کاه در گیااه کراساوال آربورساینز
) صااورت گرفاات ،شاااخهزایی در
بهترتیب  100و  87درصد بات
و
محیط کشت
) .کااربرد دو هورماون
شاد
و  ،ریشااهزایی در هاار دو گونااه پلیاای فااورا
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) و پلیاای فااورا
آساالیفورمیس
) را سابب
استرابلی فورمیس
) .این در حاالی اسات کاه
شد
محیط کشت بهینه جهت ریشهزایی در کاکتوس تاوربینی
) محااایط کشااات فاقاااد
کاااارپوس
).
هورمون معرفای گردیاد
)
در گیاه هاورتیا سایمبی فاورمیس
دارای  3میلیگارم در
مشخص شد که محیط کشات
لیتر  3 ،درصد ساکارز و  0/7درصد آگار ،محیط کشت
).
بهینه برای القای کاالوس میباشاد
در غلظت  0/05میلیگرم در لیتار و
کاربرد هورمون
با غلظت  0/07میلیگرم در لیتر در محایط
هورمون
کشت پایه  ،بهترین ترکیب هورمونی در تولید کاالوس
معرفی شاد
در گیاه
) .استفاده از کشت درونشیشهای باه تیاهی
تکثیر در گیااه از طریاب حابم محادودیتهای فصالی و
محیطی منجر میشود .با توجه به مشکلت تکثیر در ایان
گیاه به روش قلمه بر و کمباود پاگیااه تولیاد شاده باه
عنوان منبع قلمه ،این پژوهش با هدم بررسای ا ار و ناو
غلظت نمک محیط کشت و تنظی کنندههای رشد گیااهی
سیتوکینین و اکیین به منظور بهینهساازی دساتورالعم
تکثیاار ایاان گیاااه مینیاااتوری در شاارایط کشاات درون
شیشهای طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش باه منظاور بررسای پاسا گیااه هاورتیاا
) باه شارایط کشات درون
شیشهای (
شیشهای در ساال  1398در آزمایشاگاه تحقیقااتی گاروه
بیوتکنولاوژی گیاهااان زینتاای جهاااد دانشااگاهی خراسااان
رضوی طراحی و اجرا شد .به منظور تهیه ریزنمونه ،تعاداد
محدودی گیاه هاورتیا شیشهای از گلخانهای در شهرساتان
گلبهار تهیه گردید و پس از انتقال به گلخانه تحقیقااتی در
شرایط محیطی و تغبیه مناسب نگهاداری شادند .پاس از
انتقال گیاهان به آزمایشاگاه ،باه منظاور ضادعفونی ماواد
گیاهی ،ابتدا ریشه گیاهان حبم گردیاد و بر هاای گیااه
به آرامی از یکدیگر جدا شدند و بهمدت  30دقیقه زیار آ
جاری و چند قطره مایعشوینده رایج شیتشاو داده شادند
تا گردوغبار و ه چنین مواد زائد دیگر از سطح آن برطارم
گردد .پس از این مرحله ،از اتانول  70درصد به مدت یاک
دقیقه برای از بین باردن آلودگیهاای باکتریاایی اساتفاده
شد و پس از انتقال بشر حاوی نمونههای برگی به زیر هاود
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المینار و آبکشی با آ مقطر استری  ،بارای از باین باردن
آلودگیهااای قااارچی از محلااول  1/5درصااد هیکوکلری ات
سدی به مدت  15دقیقه استفاده شد .باه منظاور کااهش
کِشااش سااطحی و افاازایش سااطح تماااس نمونااه و ماااده
گندزدا ،بیته به حج محلول گندزدا  2تاا  3قطاره تِاوین
 20به محلول ضدعفونی اضافه شد .طی مدت ضدعفونی و
به منظور بهبود تماس گیااه باا مااده گنادزدا ،محلاول باا
دست تکان داده شد .در پایان مدت ضدعفونی ،ریزنموناهها
تحت شارایط اساتری در زیار هاود المیناار  3مرتباه در
بازههای زماانی  10 ،5و  15دقیقاه باا آ مقطار اساتری
آبکشی شدند.
آزمایش اول :باه منظاور بررسای ا ار ناو و غلظات
هورمون سیتوکنین بر باززایی ریزنمونه بر گیااه هاورتیاا
شیشااهای ،ریزنمونااههای بار ایاان گیاااه بااه طااول 0/5
سانتیمتر برش خاورده و در محیطکشات نیمهجاماد
موراشیگ و اساکو ) حااوی غلظتهاای مختلاف و
 2 ،1 ،0 ،و  3میلی گرم در لیتر) در ترکیاب باا 0/5
 3 ،درصد ساکارز 8 ،گرم در لیتار
میلی گرم در لیتر
آگااار = 5/7 ،کشاات گردیدنااد .محاایط کشااتها در
شیشههای کشت به میزان  15میلیلیتر توزیع و به مادت
 15دقیقه در دماای  121درجاه ساانتیگراد و فشاار 1/5
اتمیفر اُتاوکلو گردیدناد .پاس از کشات ،ریزنموناهها در
شرایط نوری  16ساعت روشانایی  2500-3000لاوکس)
و  8ساعت تاریکی در دمای  25±1درجه سانتیگراد قارار
داده شدند .پس از گبشت  40روز ،عکسالعم ریزنمونهها از
نظر تعداد گیاهچه باززا شده ،تعداد ریشه و طول آن ماورد
ارزیابی قرار گرفت .این آزمایش در قالب طرح فاکتوری بار
پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار طراحای و اجارا شاد.
) و عام دوم غلظات
و
عام اول نو سیتوکنین
سیتوکنین  2 ،1 ،0و  3میلیگرم در لیتر) بود.
آزمایش دوم :به منظور بررسی ا ر نو نماک محایط
کشت و غلظت آن بار میازان پارآوری گیاهچاههای بااززا
شده ،آزمایشی فاکتوری بر پایه طرح کامل تصاادفی باا دو
و ) و غلظات نماک
عام نو نمک محیط کشات
محاایط  0/5و  )1در چهااار تک ارار طراحاای و اجاارا شااد.
محیط کشتهای مورد نظر حاوی  1میلیگرم در لیتر
 3 ،درصااد
در ترکیااب بااا  0/5میلیگاارم در لیتاار
ساااکارز 8 ،گاارم در لیتاار آگااار بودنااد و  = 5/7تنظاای
گردید .ریزنمونهها مشابه آزمایش قبا تهیاه و در شارایط
مشااابه نگهااداری شاادند و در فاصااله زمااانی هاار  4هفتاه
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واکشت انجام شد .پس از گبشت  40روز صفاتی همچاون
تعداد گیاهچه باززا شده ،تعداد ریشه ،طول ریشاه ،وزن تار
گیاهچه اصالی ،وزن تار گیاهچاههاای باززاشاده ،وزن تار
ریشه ،وزن خشک گیاهچه اصلی ،وزن خشک گیاهچاههای
باززاشااده شااده و وزن خشااک ریشااه مااورد ارزیااابی قاارار
گرفت.
آزمایش سوم :به منظور بررسی ا ر نو و غلظت
اکیین بر ریشهزایی گیاهچههای باززا شده هاورتیا
شیشهای ،گیاهچههای رشد یافته در مرحله پُرآوری در
حاوی انوا و
محیطکشت نیمهجامد با نصف غلظت
غلظتهای مختلف اکیین قرار داده شدند .این آزمایش
در قالب طرح فاکتوری بر پایه طرح کامل تصادفی با سه
،
تکرار انجام شد .عام اول نو هورمون اکیین
) و عام دوم غلظت های مختلف آن ،0
و
 1 ،0/5و  1/5میلیگرم بر لیتر) بود .مقدار ساکارز و آگار
موجود در محیط به ترتیب  3درصد و  8گرم در لیتر و
 = 5/7تنظی گردید .پس از گبشت  40روز ،صفات
مختلفی از جمله تعداد و طول ریشه تولیدشده ،درصد
ریشهزایی ،تعداد بر  ،تعداد گیاهچه ،ارتفا گیاهچه و
وزن خشک گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت .آماده سازی
و تجزیه و تحلی دادهها با استفاده
دادهها در برنامه
انجام شد .مقاییه میانگین تیمارها با
از نرمافزار
در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت و
آزمون
رس گردیدند.
نمودارها نیز با استفاده از برنامه

نتایج و بحث
آزمایش اول :بررسی اثر نوس و غلظت تنظیمکننههده
رشد گیاهی سیتوکنین بر بههاززایی ریزنمونههه بههرگ
گیاه هاورتیا شیشهای
با توجه به نتایج حاصا از تجزیاه واریاانس دادههاای
حاص از آزماایش اول در ارتبااط باا تاأ یر ناو و غلظات
هورمون بر باززایی گیاه هاورتیا شیشهای در محیط کشات
مشخص گردید که برهمکنش نو و غلظات هورماون
بر صفات بت شده از جمله تعداد ریشه و طاول ریشاه در
سطح احتمال یک درصاد و در صافت تعاداد گیاهچاه در
سطح احتمال پانج درصاد معنایدار گردیاد جادول .)1
منجار باه افازایش تعاداد
کااربرد دو هورماون و
گیاهچه گردید .بیشترین تعداد گیاهچه  5/50عدد در هار
ریزنمونااه) در شاارایط کاااربرد هورمااون بااا غلظاات 3
میلیگرم بر لیتر بت شد .عدم کاربرد هورمون در محایط
کشت کمترین تعداد گیاهچه را به خود اختصاص داد و در
حقیقاات در ریزنمونااه مااورد بررساای هیچگونااه باااززرایی
صورت نگرفت .باا افازایش غلظات هار دو هورماون ماورد
بررسی تعداد گیاهچه افزایش یافات ،اماا کااربرد هورماون
در محیط کشت ،تاأ یر بیشاتری در ایان امار داشات
افزایش ارتفا گیاهچاه را
جدول  .)2کاربرد هورمون
سبب شد .در مقاب گیاهچاههاای رشاد کارده در محایط
کشت حاوی هورمون ارتفا کمتاری داشاتند شاک
.)1

×
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ه چنین کاربرد غلظتهای مختلف هورمون بر ارتفاا
گیاه م ر بود .با توجه به نتایج مشخص شد که باا افازایش
غلظاات هورمااون از  0بااه  3میلیگاارم در لیتاار از ارتفااا
گیاهچااهها کاسااته شااد؛ بهطوریکااه کمتاارین ارتفااا در
غلظت  3میلیگرم در لیتر هورمون در محایط کشات
مشاهده و بت شاد شاک  .)1عادم کااربرد هورماون در
محیط کشت به تولیاد ریشاه در گیاهچاههاای باززاشاده
در
منجاار گردیااد؛ امااا اسااتفاده از دو هورماون و
محیط کشت تعداد ریشه تولیاد شاده توساط گیاهچاه را
کاهش داد .به طوریکه بیشاترین تعاداد ریشاه در محایط
کشت فاقد هورمون و کمترین تعاداد آن در غلظات بااالی
بات شاد .کااهش تعاداد ریشاه در محایط
هورمون
کشت حاوی نیابت باه محایط کشات حااوی
بیشتر بود جدول  2و شک  .)2برهمکنش ناو و غلظات
هورمون بر طول ریشه تولیاد شاده نیاز ما ر باود .بادین
در
صورت که باا افازایش غلظات دو هورماون و
محیط کشت از طول ریشه تولید شده کاسته شد جادول
 2و شک .)2
ناو  ،ژنوتیاو و شاارایط فیزیولاوژیکی ریزنموناه ،نااو
محیط کشت ،توانایی متابولیکی سلول و شارایط سالول از
نظر مرحله تقیی سلولی و ه چنین عوام تنظی کنناده
رشد گیااهی بار درصاد بااززایی در شارایط کشات درون
شیشااهای تااأ یر ماایگبراننااد .عاالوه باار ایاان ،شاارایط
فیزیولوژیکی گیاه بر تولیاد گیاهچاه و درصاد بااززایی آن
ما ر اسات
) .سایتوکینینهاا در گیاهاان سابب انادامزایی و
) .در این
تیریع در تقیی سلولی میشوند
آزمایش نیز کاربرد در محیط کشات توانیات بااززایی

گیاهچه را افزایش دهد .با توجه به پژوهشهای انجام شاده
مشخص گردیده است که سایتوکینینها در رشاد سااقه و
جوانه ما ر باوده و آن را تیاریع میکنناد
)؛ به نحوی کاه
در کشت درون شیشهای در گیااه پیلوسارئوس ماکیاونی
) استفاده از محیط کشات حااوی 2
و  0/1میلیگارم در لیتار
میلیگارم در لیتار
م ر بوده است .علوه بر ایان ،کااربرد  2میلیگارم در لیتار
) در محایط کشات در
شاخهزایی این گیاه م ر بود
در محیط کشت باه
) .ه چنین کاربرد هورمون
) .در
القا ریشهزایی منجار گردیاد
)
پژوهشی دیگر ،در گیاه پاروانش
بهترین باززایی در محیط کشت حاوی  1میلیگرم در
به همراه  1گارم در لیتار زغاال فعاال
لیتر هورمون
) .در شارایط آزمایشاگاهی
حاص شد
تاأ یر بیشاتری
و
استفاده از در مقاییاه باا
) .این مورد در نتاایج پاژوهش ماا نیاز
دارد
تایید شد .در آزمایش انجام شده توسط محققین مشاخص
گردید که استفاده از در غلظت بااال در محایط کشات
تعداد شاخیاره را افزایش اما ارتفا گیاه را کاهش داد و باا
کاهش غلظت آن تعداد شاخیااره کااهش و ارتفاا گیااه
افزایش یافت
) .این نتایج همیو باا نتاایج حاصا از ایان پاژوهش
میباشد .در پاژوهش حاضار نیاز باا وجاود افازایش تعاداد
گیاهچه باززا شده ،ارتفا گیاهچه در محیط کشات حااوی
کمتر بود.
در مقاییه با محیط کشت حاوی

60

خرازی و همکاران :بهینهسازی شرایط کشت درون شیشهای گیاه ...

آزمایش دوم :بررسی اثر نوس و غلظت نمک محیط
کشت بر میزان پرآوری گیاهچههههای بههاززا شههده
هاورتیا شیشهای
با توجه به نتایج تجزیه واریانس مشخص گردید که
نو محیط کشت و غلظت آن بر صافات ماورد بررسای
م ر بود و ا ر متقاب ناو و غلظات محایط کشات بار
صفات وزن تر گیاهچه اصلی ،وزن تر گیاهچههای بااززا
شااده ،وزن تاار ریشااه ،وزن خشااک گیاهچااه اصاالی،
گیاهچههای باززاشاده و وزن خشاک ریشاه در ساطح
احتمال یک درصد معنیدار شد جادول  .)3تفااوت در
محیط کشت مورد استفاده بار صافات تعاداد گیاهچاه
باززاشده ،تعداد ریشه و طول ریشه تأ یر گابار باود باه
در مقاییه با
طوری که این صفات در محیط کشت
محیط کشت وضعیت بهتری داشتند .این تفااوت از
لحاظ آماری معنیدار بود شک های  3و  .)4این نکتاه
قاب ذکر است که صفت طول ریشه تحت تأ یر غلظات
محیط کشت قارار گرفات و باا کااهش غلظات عناصار
محیط کشت به نصف ،طول ریشه به طاور معنایداری
کاهش یافت شک .)3
با توجه به نتایج حاص از آزمایش مشخص گردیاد
در تمامی صفات نیبت به محیط
که محیط کشت
کشت عملکرد بهتری را نشان داده است .اساتفاده از
این محیط کشت باه بات بیشاترین وزن تار گیاهچاه
اصلی ،وزن تر گیاهچههای بااززا شاده ،وزن تار ریشاه،
وزن خشک گیاهچه اصالی ،وزن خشاک گیاهچاههای
باززاشده و وزن خشک ریشه منجر شد .این نکته قابا

ذکر است که سایر تیمارهای آزمایش از لحاظ آماری باا
یکدیگر تفااوت معنایداری نشاان ندادناد جادول .)4
بهتار
بهطورکلی رشد گیاهچهها در محایط کشات
بود .این نکته قاب ذکار اسات کاه رناگ گیاهچاههای
رشده یافته در محیط کشت نیبت به محیط کشات
متفاوت بود و به رناگ سابز متمایا باه قهاوهای
تغییر رنگ داده بودند .اما مقدار تغییر رناگ در محایط
کشت نصف غلظت کمتار باود دادههاا مشااهدهای
است) .این در حالی است که گیاهچههای رشد کرده در
دارای رنگ سبز و با کیفیت مناساب
محیط کشت
بودند و گیاهچههای رشد یافته در محیط کشت
دارای کیفیت نیابتاً مناسابی بودناد .رناگ ریشاههای
تولیااد در دو محاایط کشاات مختلااف متفاااوت بااود.
سافید رناگ و در
ریشههای تولید در محیط کشت
محیط کشت زرد متمای باه قهاوهای باود دادههاا
مشاهدهای است) شک .)4
تعیین بهترین نو محیط کشت و بهینهساازی آن باه
منظور باززایی ،پرآوری ،ریشاهزایی و کاالوسزایی یکای از
موارد مه در موفقیات و نتیجاهگیری صاحیح در شارایط
کشات درونشیشاهای اسات
) .در پاژوهش حاضار محایط کشات
در مقاییه با محیط کشت کارایی بهتری نشان داد
و موجب بهبود صفات مورد بررسای در آزماایش شاد .باا
توجه به نتایج این پژوهش کارآمد بودن محیط کشات
در فرآیند پرآوری این گیاه ،به احتمال فاراوان باا مناساب
بودن اجزا تشکی دهناده ایان محایط کشات در ارتبااط
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مایتواناد
میباشد .ه چناین برتاری محایط کشات
با باالتر بودن تاوان یاونی ایان محایط کشات در مقاییاه
با محیطکشت مرتبط باشد .علوه بر ایان میازان یاون
و غلظاات مااواد معاادنی در محاایط کشاات از محاایط
کشت بیشتر است

) .تمامی این ماوارد مایتواناد باا برتاری
در ارتباط باشد .عالوه بار ایان کااهش
محیط کشت
غلظت مواد ریزمغابی و عناصار غابایی اصالی در محایط
کشت با غلظت نصف ،کاهش صفات مورد بررسی را توجیه
).
میکند

×

×

Figure 3. Effect of medium on the number of regenerated shoot (a), number of roots (b) and root
length (c) and effect of different concentrations of culture medium on root length (d). Same letter in
each column are not significantly different at probability levels of 5% based on LSD test
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در پژوهشاای کااه در گیاااه بااه لیمااو بااه منظااور
بهینهسازی محیط کشت صورت گرفت ،مشخص گردید
در مقاییاه باا محایط
که استفاده از محیط کشت
کشت در غلظت کام  ،تمامی شاخصهاای رشادی
مورد مطالعه را بهباود بخشاید و در نهایات اساتفاده از
در غلظت کام و حااوی  1گارم بار
محیط کشت
لیتر زغال فعال ،محیط کشت بهینه جهت ریزازدیاادی
گیاه باهلیماو معرفای گردیاد
) .این نتایج همیو با نتایج حاص از این پاژوهش
میباشد.
آزمایش سوم :بررسی اثر نوس و غلظت اکسین بههر
ریشهههزایی گیاهچههههای بههاززا شههده هاورتیهها
شیشهای
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشاان داد
که کاربرد انوا مختلف هورمون و ه چنین غلظتهاای
مختلف آن بر صفات مرتبط با ریشهزایی گیااه هاورتیاا
شیشهای م ر بود .برهمکنش نو هورمون و غلظت آن
بر صفات تعداد ریشه ،طول ریشه و ضاخامت ریشاه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد جدول  .)5عدم
کاربرد هورمون اکیین در محیط کشت کمترین تعاداد
ریشه در هر گیاهچه را به خود اختصاص داد .هورماون
به تولید تعداد
و
نیبت به دو هورمون

ریشه بیشتری منجر شد .با افزایش غلظت این هورمون
از  1به  1/5میلیگرم در لیتر ،تعداد ریشه کاهش یافت
اما از لحاظ آماری تفاوت ایجاد شده در ساطح احتماال
یک درصد معنیدار نبود جدول  .)6تأ یر هورمونهاای
مختلف بر طول ریشه متفاوت بود .کااربرد دو هورماون
در غلظت  0/5میلیگارم بار لیتار ،طاول
و
ریشه تولید شده را افزایش داد؛ اماا باا افازایش غلظات
این دو هورمون به  1و  1/5میلیگرم بار لیتار از طاول
ریشه تولید شده کاسته شد .در مقاب کااربرد هوماورن
در هر سه غلظات ماورد بررسای در آزماایش باه
افزایش طول ریشه نیبت به تیمار شاهد عادم کااربرد
هورمون در محیط کشت) منجر گردید جدول .)6
ضخامت ریشه تولید شده نیز تحت تأ یر نو هورماون
قرار گرفت .بطوریکه باا کااربرد هورماون ضاخامت ریشاه
بهطور معنیداری افازایش یافات و کمتارین مقادار آن در
تیمااار شاااهد عاادم کاااربرد هورمااون اکیااین در محاایط
کشت) مشاهده شد .بیشترین ضاخامت ریشاه در محایط
در غلظت  1میلیگرم بر لیتار
کشت حاوی هورمون
از  0/5باه 1
حاص شد .با افزایش غلظت هورماون
میلیگاارم در لیتاار ضااخامت ریشااه تولیاادی بااهطور
چش گیری افزایش یافت .این نکتاه قابا ذکار اسات کاه
ریشههای ضاخی تولیاد شاده در محایط کشات حااوی
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قابلیت ساازگاری ضاعیفی داشاته و ایجااد
هورمون
چنین ریشههایی در شرایط کشت بافت ناامطلو اسات و
به کاهش درصد سازگاری گیاهچهها منجار مایگاردد .در
 ،تعاداد ریشاه
غلظت  1میلی گرم در لیتار هورماون
تولیدی با غلظات  1/5میلایگارم در لیتار هورماون
تفاوت آماری معنایداری نداشات ولای طاول ریشاههاای
تولیدی در باالترین میزان خود بود و ریشاههاای تولیادی
ضااخامت نیاابتا مطلااوبی داشاات جاادول  6و شااک .)5
بنابراین محیط کشت بهینه جهت ریشهزایی گیااه هاورتیاا
حااوی  1میلای
شیشهای ،محیط کشت نصف غلظت

میباشد .درصد کالوسزایی نیاز
گرم در لیتر هورمون
تحت تأ یر انوا مختلف هورمون اکیاین قارار گرفات .باا
توجه به نتایج مشخص گردید کاه کااربرد هورماون
منجر به تولیاد کاالوس در ریزنموناه گردیاد و در محایط
هیچگونااه
و
کشااتهااای حاااوی دو هورمااون
کالوسزایی مشاهده نگردید جدول .)6
در پایان آزمایش گیاهچههای کشتبافتی ریشاهدار
جهاات سااازگاری بااه شاارایط گلخانااه منتقا شاادند و
سازگاری به میزان  )%90در بیتر کشت ورمیکولیات:
پرلیت به نیبت  2به  1صورت گرفت شک .)6

×
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اکیاین یکای از هورمونهاای گیااهی اسات کاه
بارای فعالساازی تقیای سالولی در سالولهای گیااهی
تمایزیافتاه در شارایط کشات بافات موردنیااز میباشاد
) .بهطورکلی در پی حضاور
و
،
تنظی کنندههای رشاد گیااهی از قبیا
در محیط کشت ،ریشهزایی در نموناههای گیااهی
) .در پااژوهش
القااا میشااود
در غلظات  1میلیگارم
حاضر استفاده از هورمون
در لیتر ترکیب هورماونی مناساب بارای ریشاهزایی در
گیاااه هاورتیااا شیشااهای بااود .در گیاااه هاورتیااا رتوسااا
) اسااتفاده از محاایط کشاات
حاوی دو میکرومول اینادول بوتریاک اساید بیشاترین
) .ه چنین در
ریشهزایی را نشان داد
)
گیاه هاورتیا سیمبی فاورمیس
محیط کشت بهینه برای ریشهزایی ،محیط کشت نصف
3،
دارای 1میلیگرم بر لیتار هورماون
غلظت
درصد ساکارز و  0/7درصاد آگاار باود
به میزان  2میلایگارم بار
) .کاربرد هورمون
باه بیشاترین
لیتر در محیط کشات نصاف غلظات
درصد ریشهزایی گیاهچههای ژنوتیو گالیکاا
) گ ا محم ادی منجاار گردیااد
) .در پژوهشاای دیگاار مشااخص
در
گردید که کااربرد  0/05میلایگارم بار لیتار
محایط کشات گیااه هاورتیاا تورجیادا
) به بیشترین درصد ریشهزایی ،تعداد ریشه
) .در ایان
و طاول ریشاه منجار شاد
در محایط ریشاهزایی را
پژوهش کاربرد هورمون
افزایش داد اما در مقاب به تولید ریشه بییار ضاخی و
بیکیفیت منجر گردید .در تولید کالوس و کاالوسزایی

در ریزنموناااه ،ترکیاااب هورماااونی محااایط کشااات و
غلظتهای مورد استفاده نقش مه و تا یرگباری دارند
).

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصا از ایان پاژوهش مشاخص
گردید که محیط کشت بهینه جهات ریزازدیاادی گیااه
میباشاد .تماامی
هاورتیا شیشهای محایط کشات
پارامترهای مورد ارزیابی در این محیط کشات بهتارین
در مقاییه با
نتیجه را نشان دادند .ه چنین کاربرد
کاربرد کاینتین در محیط کشت بر پارامترهای بااززایی
در غلظات 3
در این گیاه م ر بود .کاربرد هورمون
ب اه تولیااد
میلیگاارم باار لیتاار در محاایط کشاات
بیشترین تعداد گیاهچه باززاشده منجر گردیاد .باا ایان
حال گیاهچه های باززا شده در این ترکیاب هورماونی،
کمترین ارتفا گیاهچه تولیادی را باه خاود اختصااص
دادند .علوه بر این ،با توجه به نتایج آزماایش مشاخص
حااوی 1
گردید که محایط کشات نصاف غلظات
محیط کشت بهینه جهات
میلیگرم در لیتر هورمون
ریشااهزایی گیاااه هاورتیااا شیشااهای میباشااد .وجااود
در محیط کشت افزایش ریشاهزایای در
هورمون
گیاااه را ساابب شااد ،در مقاب ا بااه افاازایش ضااخامت
ریشههای تولیدی در گیاهچه نیز منجار شاد کاه ایان
ریشااهها باارای رشااد گیاااه در مراح ا بعاادی مناسااب

نییتند.
سپاسگزاری
نگارناادگان از معاوناات پژوهشاای سااازمان جهاددانشااگاهی
خراسان رضوی بابت تأمین زیرسااخت هاا و هزیناه هاای
انجام این پاروژه باهعناوان بخشای از طارح مصاو ایان
سازمان کمال تشکر را دارند.
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