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Abstract
Objective
Geranium is one of the most economically important pot plants in the world and is widely used
in landscape. In order to produce disease-free and homogenic plants, proliferation by tissue
culture is one of the alternative methods for mass production of this valuable plant. The aim of
this study was to achieve an efficient and rapid method for micropropagation of Geranium by
comparing leaf discs, petiole, stem and root explants on MS and B5 media.
Material and Methods
For callus induction, stem, leaf and root explants were cultured on MS basal medium with 11
different kinds of hormonal combination, containing auxin (NAA and IAA) and cytokinin (BAP,
Kin and Zeatin) with various concentrations. For direct regeneration of stem, leaf and petiole

explants, 10 different culture media were used in MS and B5. After shooting, the explants were
transferred to B5 culture medium containing auxin (0.5 mg/l NAA and 0.5 mg/l IAA) for root
induction.
Results
The best hormonal treatment for callus induction was 1mg/l NAA+10mg/l Kin by using stem and
leaf explants as 92.5% and 88.75%, respectively. Also, the maximum fresh and dry weight of
callus were related to stem explants on MS culture medium included 1mg/l NAA+10mg/l Kin,
which were not significantly different from leaf explants on the same culture medium. The
maximum percentage of direct regeneration and number of branches, respectively as 71.25% and
7.12 shoots, were related to stem explant on B5 medium containing 2mg/l BAP+1mg/l Zeatin,
and the maximum shoot length, as 2.56 cm, was observed during direct regeneration in MS culture
medium included 0.2 mg/l NAA+0.5 mg/l BAP+1 mg/l Zeatin. The shoots were successfully
rooted and adapted to the environment.
Conclusions
The results of the present study were showed that the micropropagation of ornamental geranium
plant is affected by the type of explant, the concentration of growth regulators and the type of
culture medium and the stem explant is efficient in callus induction and direct regeneration.
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چکیده
هدف :گیاه شممدادانی از لحاظ اقتصممادی یکی از پر اهدیتترین گیاهان گلدانی در دنیا میباشممد و در طراحی فضممای سم ک کاربرد
فراوانی دارد .به جهت تول ید گ یاهان عاری از بیداری و یکنواخت از لحاظ ژنتیکی یکی از روش های جایگکین برای تول ید ان وه این
گیاه ارز شدند ،تکثیر از طریق ک شت بافت ا ست .بنابراین هدف از این پژوهش د ستیابی به رو شی کارآمد و سریع در ریکازدیادی
شدادانی زینتی با مقایسه ریکندونههای قطاات برگی ،دم رگ ،ساقه و ریشه در محیط کشت  MSو  B5میباشد.
مواد و روشها :جهت کالوسزایی ،از ریکندونههای ساقه ،برگ و ریشه در محیط کشت پایه  MSبا  11نوع ترکیب هورمونی
مختلف حاوی اکسین ( NAAو  )IAAو سایتوکینین ( Kin ،BAPو  )Zeatinدر غلظتهای متفاوت استفاده شد .جهت باززایی
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مستقیم از ریکندونههای ساقه ،برگ و دم رگ 10 ،نوع محیط کشت با ترکیب هورمونی متفاوت از  MSو  B5استفاده گردید.
ریکندونهها پس از شاخهزایی به محیط کشت  B5حاوی اکسین ( 0.5 mg/l NAAو  )0.5mg/l IAAجهت ریشهزایی منتقل
شدند.
نتایج :بهترین تیدار هورمونی جهت القای کالوس  1mg/l NAA+10mg/l Kinبا ریکندونه سمماقه و برگ به ترتیب به میکان
 92/5و  88/75در صد کالوسزایی بود .هدچنین بی شترین وزنتر و خ شک کالوس نیک مربوط به ریکندونه ساقه در محیط ک شت
 MSحاوی  1mg/l NAA+10mg/l Kinبود که تفاوت مانیداری با ریکندونه برگی در هدین محیط ک شت ندا شت .بی شترین
در صد باززایی م ستقیم و تاداد شاخه مربوط به ریکندونه ساقه در محیط ک شت  B5حاوی  2mg/l BAP+1mg/l Zeatinبه
ترتیب به میکان  71/25در صد و  7/12عدد شاخه بود و بی شترین طول شاخه به میکان  2/56سانتیمتر طی باززایی م ستقیم در
محیط کشت  MSحاوی 0.2mg/l NAA+0.5mg/l BAP+1mg/l Zeatinدیده شد .در ادامه شاخهها با موفقیت ریشهدار و
سازگار شدند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضممر نشممان داد ،ریکازدیادی گیاه شممدادانی زینتی تحت تأثیر نوع ریکندونه ،غلظت تنظیمکنندههای
رشد و نوع محیط کشت قرار میگیرد و ریکندونه ساقه در کالوسزایی و باززایی مستقیم دارای نتایج مطلوبی میباشد.
کلیدواژهها :اکسین ،تنظیمکننده رشد ،ریکندونه ،کالوس ،محیط کشت.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :فرزندی پیدان ،مرعشی سیدحسن ،مشتاقی نسرین ،مشیری فرشته ( )1400اثر نوع ریکندونه و غلظتهای مختلف تنظیم

کنندههای رشد در ریک ازدیادی گیاه شدادانی زینتی ( )Pelargonium hortorum Maverickدر شرایط درونشیشهای .مجله
بیوتکنولوژی کشاورزی.18-1 ،)4(13 ،
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مقدمه
گیاه شمدادانی ( )Pelargonium hortorum Maverickمتالق به خانواده ژرانیاسمه ( )Geraniaceaeبوده و از جدله
گیاهان پرطرفدار و رایج است که تنوع در اندازه ،رنگ برگ و گل ،عادت رشد و نوع گلدهی آن س ب شده که در طراحیهای فضای
س ک ،سازگار و مناسب باشد ( .)Raymond 2004کشت و کار گیاه شدادانی در جهان سابقه طوالنی داشته و از لحاظ اقتصادی
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یکی از پر اهدیتترین گیاهان گلدانی در دنیا (جایگاه دوم) میباشد ( .)Mithaila et al. 2001گیاه شدادانی را عدوماً میتوان با
روشهای کشممت بذر (فقط رقمهای خالص) و قلده علفی تکثیر ندود ( .)Amidon and Brobst 2005با توجه به گران بودن
بذر شممدادانی و شممرط عدم آلودگی قلدهها به امراض قارچی و باکتریایی جهت تکثیر با قلده علفی ( ،)Mastalerz 1971یکی از
روشهای جایگکین برای تولید ان وه این گیاه ارز شدند ،تکثیر از طریق ک شت بافت ا ست ( .)Magyar-Tábori et al. 2010از
مکایای این روش ن س ت به روشهای تکثیر متاارف میتوان به امکان تکثیر سریع ،کاهش هکینههای تولید ،ا شغال کردن ف ضای
فیکیکی کدتر ،عاری از بیداری بودن گیاه حاصل و عدم وجود محدودیتهای قرنطینهای اشاره کرد (.)Mithila et al., 2001
در پژوهشممی  )2002( Gupta et al.در بررسممی برای بهینهسممازی تکثیر و تنوع سمموماکلونال گیاه شممدادانی P.

 ،graveolensاز محیط کشممت 1 MSبا ترکیب  4/5(2 BAمیلیگرم بر لیتر) و  1(3 NAAمیلیگرم بر لیتر) اسممتفاده کردند.
محیط ک شت آنها جهت القای کالوس از ریکندونههای برگ شدادانی مطلوب بود و به منظور باززایی شاخ سارهها ،کالوسهای
تولید شده به محیط کشت حاوی  2/5( BAمیلیگرم بر لیتر) و  0/1( NAAمیلیگرم بر لیتر) منتقل شدند .نتایج حاکی از آن بود
که بی شترین باززایی با ا ضافه شدن آدنین سولفات ( )4AdSبا غلظت  3میلیگرم بر لیتر بد ست میآید (.)Gupta et al., 2002
در مطالاه  ،)2013( Benazir et al.برای القای کالوس از ریکندونه برگی  P. graveolensحداکثر پرآوری در محیط ک شت
MSدارای  20میکروموالر  IBAو  10میکروموالر کینتین و محیط کشممت حاوی  20میکروموالر 5 IBAو  10میکروموالر
BAPو نیک  20میکروموالر 6 IAAو  10میکروموالر کینتین بد ست آمد ( .)Benazir et al. 2013این نتایج بر خالف گکارش
 )2003( Razdanاست که در محیط کشت از اکسین به تنهایی برای تشکیل کالوس استفاده کرده بود ( .)Razdan 2003در
پژوه شی دیگر ،به منظور باززایی م ستقیم شاخ ساره در ریکازدیادی گیاه شدادانی  ،P. radulaحداکثر باززایی شاخ ساره ،از
ریکندونههای گره ساقه در محیط کشت حاوی  0/5میلیگرم بر لیتر  BAPو یک میلیگرم بر لیتر  IBAبد ست آمد ( Zuraida

 .)et al. 2013در بررسمی باززایی مسمتقیم از جوانههای جان ی گیاه شمدادانی  P. graveolensدر محیط کشمت  MSحاوی
BAPو  )2018( Gandhi and Saravanan IAAگکارش کردند که بیشترین درصد القای شاخساره به میکان 4/33 ± 0/33
درصمممد ،در محیط کشمممت حاوی یک و نیم میلیگرم بر لیتر  BAPو یک میلیگرم بر لیتر  IAAبدسمممت آمد ( Gandhi and

.)Saravanan 2018

1

Murashige and Skoog
benzyl adenine
3
Naphthalene acetic acid
4
Adenine sulfate
5
Indole butyric acid
6
Indole acetic acid
2
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با توجه به اینکه روشهای تکثیر مادول شدادانی زمان بر و سخت است ،تحقیقات متاددی در نقاط مختلف دنیا در رابطه
با ریکازدیادی آن انجام شده ا ست اما یک روش بهینه سازی کلی برای ک شت درون شی شهای گونههای شدادانی بویژه در ایران
تاکنون وجود ندارد ( ، )Wojtania et al., 2004از این رو پژوهش حا ضر تال شی در جهت برر سی و تهیه د ستورالادلی کارآمد
برای تکثیر شدادانی زینتی ) (Pelargonium hortorum Maverickاست که از روش ریک ازدیادی در شرایط درون شیشهای
بهره میگیرد.

مواد و روشها
به منظور بررسی ریکازدیادی درون شی شهای شدادانی زینتی  ،پژوهشی در قالب دو آزمایش مجکا ،به صورت فاکتوریل بر
پایه طرح کامالً ت صادفی با  8تکرار در آزمای شگاه ک شت بافت گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی ،دان شکده ک شاورزی ،دان شگاه
فردوسمممی مشمممهد در طی سمممالهای  97-98انجام شمممد .فاکتورهای آزمایش (آزمایش اول و دوم) شمممامل نوع ریکندونه و نوع
تنظیمکنندههای ر شد بودند که نوع ریکندونه در آزمایش اول ( ساقه ،برگ و ری شه) و در آزمایش دوم ( ساقه ،برگ و دم رگ) و نوع
تنظیم کنندههای رشمممد در آزمایش اول ( )BAP, IAA, NAA, Kin, Zeatinو در آزمایش دوم ( BAP, NAA, Kin,

 )Zeatin, IAAبود .برای تکثیر گیاه شدادانی زینتی ،از گیاهان گلدانی تهیه شده از بذور نسل  F1در مرحله رشد فاال ،شاداب و
عاری از بیداری استفاده گردید .جهت تهیه ریکندونه ،قطااتی از ساقه به طول حدود  1تا  1/5سانتیمتر ،برگهای جوان به مساحت
 1در  1سممانتیمتر و ریشممه و دم رگ به طول  2-3سممانتیمتر تهیه گردید .در این پژوهش از محیط کشممت ( MSدر مرحله
کالوسزایی و باززایی مسممتقیم) و ( B5در مرحله باززایی مسممتقیم و ریشممهزایی) اسممتفاده گردید .به منظور ضممدعفونی سممطحی
ریکندونهها ،ابتدا ریکندونه ری شه توسط آب جاری به مدت  5دقیقه شستشو داده شد .سپس ری شه و ریکندونههای دم برگ ،برگ و
ساقه بو سیله آب مقطر  3بار و به مدت  5-7دقیقه ش ست شو داده شدند .بقیه مراحل ضدعفونی در زیر هود المینار انجام شد که
شامل غوطهوری ریکندونهها در الکل  70درصد به مدت یک دقیقه ،استفاده از هیپوکلریت سدیم یک درصد حاوی دو قطره تویین
 20به مدت  5دقیقه و در انتها آبشویی ریکندونهها با استفاده از آب مقطر استریل  3بار و به مدت  5-7دقیقه بود .سپس ریکندونهها
بر روی کاغذ صافی استریل جهت گرفتن آب اضافی قرار گرفت و پس از آن کشت ریکندونهها در محیط کشت مورد نظر انجام شد
).(Mohamadzadeh Moghadam et al. 2019
کالوسزایی (آزمایش اول) :به منظور ارزیابی تأثیر تنظیم کنندههای رشد جهت کالوسزایی ،ریکندونههای ساقه ،برگ
و ریشه شدادانی زینتی پس از انجام مراحل ضدعفونی در ظروف کشت حاوی محیط کشت  MSبا یازده ترکیب تیداری مختلف
(جدول  )1کشت شدند .در هر محیط کشت به طور متوسط  5عدد از هر ریکندونه با  8تکرار کشت شد و سپس ظروف شیشهای به
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اتاقک رشد با شرایط  16ساعت روشنایی در دمای  25درجه سانتیگراد و  8ساعت تاریکی در دمای  21درجه سانتیگراد قرار داده
شدند .عدل واکشت پس از سه هفته انجام شد و به فاصله یک هفته صفات موردنظر ،شامل درصد کالوسزایی ،وزنتر و خشک
کالوس اندازهگیری گردید.

جدول  .1نوع و مقادیر ترکیب هورمونی جهت کالوسزایی ریزنمونههای شمعدانی زینتی
Table 1. Type and amount of hormonal composition for callus formation of ornamental
geranium explants
شماره تیمار

نوع تنظیمکنندههای رشد

غلظتها (میلیگرم بر لیتر)

Treatment

Type of growth regulators

)Concentrations (mg/l

number
1

BAP + NAA

1.5+0.1

2

BAP + NAA

2+0.1

3

BAP + NAA

2.5+0.1

4

BAP + NAA

3+0.1

5

BAP + NAA

4+0.1

6

BAP + NAA

1.5+0.5

7

Kin + NAA

5+1

8

Kin + NAA

10+1

9

Zeatin+ BAP + NAA

1+0.5+0.2

10

Zeatin+ BAP + IAA

1+0.5+0.2

11

Zeatin+ BAP + IAA

0.5+0.5+0.2

باززایی مستقیم (آزمایش دوم) :ریکندونهها شامل ساقه ،برگ و دم رگ پس از انجام مراحل ضدعفونی در ظروف کشت
حاوی  10محیط کشت مختلف در هشت تکرار کشت شدند .نوع محیط کشت و مقادیر تنظیم کنندههای رشد دراین  10محیط مختلف
در جدول  2نشان داده شده است .پس از سه هفته ریکندونهها در محیط کشت جدید با ترکیب تیداری اولیه واکشت گردیدند و به
فاصله یک هفته صفات درصد شاخهزایی ،تاداد و طول شاخههای تولید شده اندازهگیری شد.
جهت القای ریشه ،شاخه ها به محیط کشت های  B5+ 0.5 mg/l IAAو  B5+ 0.5 mg/l NAAمنتقل شدند .سپس
به منظور سازگاری ،گیاهچههای ریشهدار شده پس از شستوشوی آرام ریشهها با جریان آب و حذف آگار ،در مخلوطی از خاک ،پیت
7
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و ماسه با نس ت وزنی 1:1:1 ،در اتاقک رشد و در شرایط دمایی  24 ± 2درجه سانتیگراد و فتوپریود  16ساعت روشنایی (با شدت
جریان فتون فتوسنتکی  ،)PPFD=40μ mol m-2s-1نگهداری شدند .آبیاری بهصورت روزانه انجام گرفت و گیاهچه ها به گلدان
و شرایط گلخانه انتقال یافتند.
تجزیه آماری
آزمایش بهصورت فاکتوریل بر م نای طرح پایه کامالً تصادفی آنالیک شد .دادههای حاصل ،در نرم افکار  Excelث ت گردید.
تجکیه و تحلیل آماری دادهها توسط نرم افکار  JMP-8و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتدال %5
انجام گرفت .برای دادههای درصدی نیک از ت دیل داده  ،Arcsinجهت نرمالسازی دادهها استفاده شد.
جدول  .2نوع و مقادیر ترکیب هورمونی جهت باززایی مستقیم ریزنمونههای شمعدانی زینتی
Table 2. Type and amounts of hormonal composition for direct regeneration of ornamental
geranium explants
شماره تیمار

نوع محیط کشت

نوع تنظیمکنندههای رشد

غلظتها (میلیگرم بر لیتر)

Treatment

Type of culture medium

Type of growth

)Concentrations (mg/l

regulators

number
1

B5

Zeatin+ BAP

1+2

2

 )5 mg/L( +B5آدنین سولفات

Zeatin+ BAP

3+2

()Adenine sulfate
3

Zeatin+ BAP

 )2 mg/L( + B5آدنین سولفات

2+2

()Adenine sulfate
4

MS

Zeatin+ BAP + NAA

1+0.5+0.2

5

MS

BAP

3

6

MS

BAP

4

7

MS

BAP

5

8

MS

Kin

5

9

MS

BAP + IAA

0.1+0.5

10

MS

BAP + NAA

0.5+0.1
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نتایج و بحث
کالوسزایی :نتایج تجکیه واریانس دادههای کالوسزایی ،نشان داد اثر متقابل محیط کشت و نوع ریکندونه بر درصد
کالوسزایی و وزنتر و خشک کالوس در سطح احتدال یک درصد ( )p≤0.01مانیدار است (جدول  .)3بیشترین میکان درصد
کالوسزایی با مقدار  92/5و  88/75درصد به ترتیب مربوط به ریکندونههای ساقه و برگ در محیط کشت MS+ 1 mg/l NAA+

 10 mg/l Kinمیباشد .ریکندونه ساقه و برگ به عنوان بهترین ریکندونه در فرایند کالوسزایی بودند در حالی که ریکندونه ریشه
فقط در محیط کشت حاوی زآتین ،کالوس تولید کرد .افکایش غلظت هورمون اکسین  NAAاز مقدار  0/1به  0/5میلیگرم در لیتر
در ترکیب با  1/5میلیگرم  ،BAPنشان داد که درصد کالوسزایی در ساقه و برگ به میکان  42/11و  78/57درصد به ترتیب افکایش
یافته است .هدچنین نتایج حاکی از این بود که هورمون زآتین در کالوسزایی ریکندونه ها مؤثر واقع شده و اکسین از نوع NAA

موفقیت باالیی در میکان کالوسزایی داشت (شکل  1و .)7
نتایج مقایسه میانگین تیدارها نشان داد با استفاده از ریکندونه ساقه در محیط کشت MS+ 1mg/l NAA+ 10 mg/l

 Kinبیشترین وزنتر کالوس ( 0/41گرم) حاصل شد ،به طوریکه اختالف مانیداری با ریکندونه برگی ( 0/39گرم) در هدین محیط
کشت نداشت .هدانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،استفاده از ریکندونه ساقه و برگ هدراه با کاربرد 7 Kinدر سطوح  10و 5
میلیگرم در لیتر س ب افکایش وزنتر کالوس به میکان قابل توجهی میگردد .با توجه به نتیجه آزمایش ،کاربرد هورمون اکسین از
نوع  NAAو هورمون سیتوکینین( Kin ،در غلظت باال) و  BAPدر غلظت پایین ( 0/5-1/5میلیگرم در لیتر) ،و هدچنین استفاده
از زآتین در القای کالوس و افکایش وزن کالوسهای حاصل از ریکندونه گیاه شدادانی زینتی توصیه میشود (شکل .)2
بیشترین وزن خشک کالوس ( 0/067گرم) در ریکندونه ساقه هدراه با محیط کشت MS+ 1mg/l NAA+ 10 mg/l

 Kinحاصل شد .به طوریکه با ریکندونه برگی ( 0/060گرم) در هدین محیط کشت تفاوت مانیداری نداشت .هدچنین استفاده از
ریکندونه ساقه ( 0/057گرم) و برگ ( 0/053گرم) در محیط کشت  MS+ 1mg/l NAA+ 5 mg/l Kinس ب افکایش قابل
مالحظهای در وزن خشک کالوس گردید .بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش حاضر بهترین نوع ریکندونه و محیط کشت
برای افکایش وزن خشک کالوس به ترتیب ریکندونه ساقه و برگ و محیط کشت حاوی  Kinبه میکان  10میلی گرم بر لیتر برای
ریک ندونه ساقه و  5میلیگرم در لیتر برای ریک ندونه برگ میباشد (شکل .)3

Kinetin
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 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش اول در گیاه شمعدانی زینتی در محیط کشتهای.3 جدول
مختلف و انواع ریزنمونه
Table 3. Analysis of variance of the studied traits in the first experiment in ornamental
geranium plant in different culture media and types of explants

میانگین مربعات

Mean of squares

درجه

منابع تغییرات
Sources of variance

وزن خشک کالوس

وزنتر کالوس

درصد کالوسزایی

آزادی

Callus dry weight
(gr)

Percentage of
callus formation
(%)
1676.05**

df

0.25**

Callus wet
weight
(gr)
0.20**

10

Culture medium محیط کشت

0.65**

1.78**

3725.97**

2

Explant ریزنمونه

0.05**

0.05**

1521.37**

20

محیط کشت × ریزنمونه

231

Culture medium × Explants
Error خطا

0.002

0.003

8.08

Significant at 1% level **

%1 ** معنیدار در سطح
h

gh
gh
h
h gh

ef

c-e

i
i

a a

نوع محیط کشت

i

bc b

i

e-f
d-f

i
ii
i h
h
i h
h
i
gh
gh
i

0

10

ریشه

برگ

ساقه

f-h f-g

20

30

40

50

60

70

80

90

100

)کالوس زایی (درصد

) و نوعmg/L(  درصد کالوسزایی ریزنمونههای شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمار مختلف هورمونی.1 شکل
) (میانگینهای دارای حروف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.ریزنمونه
Figure 1. Percentage of callus formation of ornamental geranium explants under the
influence of different hormonal treatments (mg / L) and type of explant. (Means with the
same letter are not significantly different from each other)
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h-j

f-i
e-h

h-j h-j

g-i

c-f

jj

c--e
ab

نوع محیط کشت

j
j
j
j j

c-f
c-f

j
h-j
h-j

j
j

g-i
g-i
d-g

0.05

a

a-c

h-j
h-j

j

0

b-d

0.1

0.15

0.2

ریشه

برگ

ساقه

c-f

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

)وزن تر کالوس (گرم

) و نوعmg/L(  وزنتر کالوس ریزنمونههای شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمار مختلف هورمونی.2 شکل
) (میانگینهای دارای حروف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.ریزنمونه
Figure 2. Fresh weight of callus of ornamental geranium explants under the influence of
different hormonal treatments (mg / L) and type of explant. (Means with the same letter are
not significantly different from each other)
j
h-j g-i
gh

fg

e-g
c-e

cd

j j

ab

نوع محیط کشت

j

a-c

j
j
j
jj
j
j

cd

a-c

c-e
j j

ریشه

ijij
gh

برگ

ساقه

gh

j

0

a

d-f d-f

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

)وزن خشک کالوس (گرم

) و نوع ریزنمونهmg/L(  وزن خشک کالوس ریزنمونههای شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمار هورمونی.3 شکل
)(میانگینهای دارای حروف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند
Figure 3. Callus dry weight of ornamental geranium explants under the influence of
hormonal treatment (mg / L) and type of explant. (Means with the same letter are not
significantly different from each other)
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عدوماً پاسخ بافتها برای کالوسزایی به مقادیر تنظیم کنندههای رشد درونی و بیرونی گیاه بستگی دارد ( Benazir et al.

 .)2013تلفیق منا س ی از اک سین و سایتوکینین به عنوان تنظیم کنندههای ر شد گیاهی و فاکتورهای کلیدی برای کنترل تق سیم
سلولی و کالوسزایی ریکندونههای گیاهی در شرایط ک شت بافت مورد نیاز ا ست ( Richard et al. 2002; Silveira et al.

 .)2004اسممتفاده از ( NAAبه عنوان اکس مین) و  Kinو (8 Zeaبه عنوان سممایتوکینین) به منظور تولید کالوس در کشممت بافت
گیاهان زیادی گکارش شده ا ست ( )2000( Mayer .)Bagheri et al. 2012; Iranbakhsh et al. 2007عنوان ندود که
باالترین در صد کالوسزایی به ترتیب با ک شت ریکندونههای ساقه و برگ گیاه شدادانی عطری به میکان  85و  79/8در صد در
محیط حاوی  0/5میلیگرم بر لیتر  NAAو سممایتوکینین  Kinبا غلظتهای  3و  3/5میلیگرم بر لیتر مشمماهده شممد .در مطالاه
دیگر ،میکان اکسین کدتر بههدراه کاربرد سطوح باالتر سایتوکینین کالوسزایی را در شدادانی عطری افکایش داد ( Saxena et

 )al. 2000که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد .بنابراین برخالف برخی گیاهان که در غلظتهای باالی اکسمممین ،کالوسزایی
بهتری دارند ،اما در شدادانی غلظت باالی سایتوکینین در القای کالوس مؤثر است .رشد کالوس (وزنتر و خشک کالوس) در یک
گونه گیاهی برا ساس نوع ریکندونه و ترکیب محیط ک شت آن گیاه متفاوت ا ست ( )Magyar-Tábori et al. 2010و کاربرد
هورمون اکسممین  NAAدر ترکیب با هورمونهای سممایتوکینین  BAP ،Kinو  Zeatinباعث افکایش رشممد کالوس میشممود
( )Bagheri et al. 2012که با نتایج این تحقیق هدخوانی دارد.
باززایی مستقیم؛ درصد شاخهزایی :نتایج تجکیه واریانس دادهها نشان داد اثر متقابل نوع محیط کشت و نوع ریکندونه
بر درصد شاخهزایی ،تاداد شاخساره و طول شاخساره در سطح احتدال یک درصد مانیدار است (جدول  .)4هدانطور که در شکل 4
مشاهده میشود بهترین ریکندونه برای شاخهزایی مستقیم ،ریکندونه ساقه بود و در ریکندونه برگ و دم رگ هیچگونه شاخهزایی
مشاهده نگردید و تنها در دو محیط کشت  B5+ 2 mg/l BAP+ 1mg/l Zeatinو MS+ 0.2 mg/l NAA+ 0.5 mg/l

 BAP+ 1mg/l Zeatinشاخهزایی مستقیم به ترتیب با مقدار  71/25و  52/5درصد مشاهده گردید (شکل  4و .)7
تعداد شاخساره باززاشده :هدانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،فقط ریکندونه ساقه س ب شاخهزایی گردید و
بیشترین تاداد شاخه در محیط کشت حاوی  B5+ 2 mg/l BAP+ 1mg/l Zeatinبا مقدار  7/12عدد حاصل شد .محیط کشت
دیگری که باززایی در آن مشاهده گردید ،مربوط به محیط کشت MS+ 0.2 mg/l NAA+ 0.5 mg/l BAP+ 1 mg/l

 Zeatinبا  5/25عدد شاخه در هر ریکندونه ساقه بود.

zeatin
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 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش دوم در گیاه شمعدانی زینتی در محیط کشتهای.4 جدول
مختلف و انواع ریزنمونه
Table 4. Analysis of variance of the studied traits in the second experiment in ornamental
geranium plant in different culture media and types of explants
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییرات

Mean of squares

آزادی

Sources of variance

طول شاخه

تاداد شاخه

درصد شاخهزایی

Callus dry

Callus wet

Percentage of callus

weight (cm)

df

weight (n)

formation (%)

**

2.63

17.67**

1867.08**

9

Culture medium محیط کشت

5.85**

39.83**

4083.75**

2

Explant ریزنمونه

2.63**

18.67**

1867.08**

18

محیط کشت × ریزنمونه
Culture medium × Explants

0.005

0.02

2.08

210

Error خطا

)شاخه زایی مستقیم (درصد

Significant at 1% level **
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

%1 ** معنیدار در سطح

a

ساقه

b

c c

c c c

c c c

c c

c c c

c c c

c c c

برگ

دمبرگ

c c c

c c c

c c c

نوع محیط کشت

) وmg/L(  درصد شاخهزایی مستقیم ریزنمونههای شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمارهای هورمونی.4 شکل
ریزنمونه ساقه
Figure 4. Percentage of direct branching of ornamental geranium explants under the
influence of hormonal treatments (mg / L) and stem explants
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دمبرگ

c c c

c c c

برگ

ساقه

c c c

c c c

b

c c c

c c c

c c

c c c

c c c

c c

تعداد شاخساره باززا شده (تعداد)

a

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

نوع محیط کشت

شکل  .5تعداد شاخه در باززایی مستقیم ریزنمونه ساقه شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمارهای هورمونی
( )mg/Lو ریزنمونه ساقه
Figure 5. Number of branches in direct regeneration of ornamental geranium stem explants
under the influence of hormonal treatments (mg / L) and stem explants

طول شاخساره باززا شده :بر اساس نتایج مقایسه میانگین دادهها در بین دو تیداری که شاخهزایی در آنها حاصل شد،
بیشترین طول شاخساره با میکان  2/56سانتیمتر مربوط به محیط کشت  MS+ 0.2 NAA+ 0.5 BAP+ 1 Zeatinبا ریکندونه
ساقه مشاهده گردید .در حالی که طول شاخساره هدین ریک ندونه در محیط کشت  2/12 ،B5+ 2 BAP+ 1 Zeatinسانتیمتر
مشاهده گردید که با یکدیگر اختالف مانیداری داشتند (شکل .)6
توانایی باززایی شاخساره در ریکندونهها نیک به تغییرات سنتک ،انتقال ،برهدکنش و تاادل بین هورمونهای درونی و نیک تغییر
در حساسیت سلولها به تنظیم کنندههای رشد بیرونی وابسته است ( .)Wojtania et al. 2004برخی محققین ماتقدند که حضور
غلظت مناسب اکسین در کنار سایتوکینین باعث باززایی بهتر ریک ندونهها میشود ( .)Guo et al. 2005در آزمایشی کاربرد 0/5
میلیگرم بر لیتر  BAPو  1میلیگرم بر لیتر  IBAدر ریکازدیادی شدادانی عطری  ،P. radulaباعث حداکثر باززایی شاخساره از
ریکندونههای گرهی ساقه شد ( .)Zuraida et al. 2013در صورتی که در آزمایش حاضر زآتین نقش مهدی در میکان باززایی
ریکندونه ساقه داشت .در نتایج آزمایش  )2016( Goodarzi et alبیشترین میکان شاخسارهزایی در محیط کشت  MSبه میکان
 14/67عدد در هر ریکندونه گیاه محلب ( ،)Prunus mahaleb L.در تیدار  0/2میلی گرم در لیتر  Zeatinدر ترکیب با 0/1
میلیگرم در لیتر  NAAبدست آمد و  Zeatinنقش موثری در شاخسارهزایی ریکندونهها داشت که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت
دارد.
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دمبرگ

c c c

c c c

برگ

ساقه

c c c

c c c

c c c

c c c

c c

c c c

c c c

c c

طول شاخه (سانتی متر)

a

b

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

نوع محیط کشت

شکل  .6طول شاخه در باززایی مستقیم ریزنمونههای شمعدانی زینتی تحت تأثیر تیمار هورمونی ( )mg/Lو
ریزنمونه ساقه
Figure 6. Branch length in direct regeneration of ornamental geranium explants under
hormonal treatment (mg / L) and stem explants

هدچنین در آزمایشهای مختلف افکایش میکان شاخسارهزایی با حضور  BAPدر گونههای مختلف شدادانی عطری را به
نقش و اثر این هورمون در شکستن غال یت انتهایی ،تحریک رشد شاخسارههای جدید و ایجاد سطح متاادل هورمونی مربوط دانستهاند
( )2010( Steephen et al. .)Zaffari et al. 2000; Negi et al. 2004; Tembe and Deodhar 2010بیان کردهاند
که با افکایش غلظت سیتوکینین تاداد شاخساره افکایش و طول شاخساره کاهش مییابد و افکودن اکسین تا حدودی س ب خنثی
شدن تأثیر سایتوکینینها در رشد شاخساره شده و از این طریق رشد شاخسارهها تحریک میشود .در آزمایش دیگری Ye et al.

( )2002نیک مشاهده ندودند که درمحیط کشت  MSبا کاهش غلظت هورمون سایتوکینین  BAاز  0/8به  0/2میلیگرم بر لیتر،
شاخهزایی در گیاه عدس کدتر شده اما طول شاخسارهها به میکان  30/91درصد افکایش مییابد که با نتایج )2000( Zaffari et al.
و تحقیق حاضر مطابقت دارد .ریشه زایی و سازگاری در محیط های ذکر شده با میکان باالیی انجام گرفت و حاکی از موفق بودن
روش در استقرار گیاهان بود (شکل.)7
نتیجهگیری :با ابکار کشت بافت و دستیابی به تواناییهای ذاتی گیاهان میتوان روند طوالنی رویش گیاه را کوتاه کرد .در
بین ریکندونههای انتخاب شده به منظور کالوسزایی گیاه شدادانی زینتی ،ریکندونههای ساقه و برگ نس ت به ریشه موفق عدل
ندودند .بیشترین میکان کالوسزایی ،وزنتر کالوس و وزن خشک کالوس در ریکندونه ساقه و محیط کشت 1mg/l NAA+ 10

 mg/l Kinحاصل شد .نتایج بیانگر آن بود که کاربرد  Kinس ب افکایش درصد کالوسزایی ،وزنتر و وزن خشک کالوس میگردد.
باززایی مستقیم تنها در ریکندونه ساقه و محیط کشتهای  B5+ 2 mg/l BAP+ 1mg/l Zeatinو MS+ 0.2 mg/l NAA+

 0.5 mg/l BAP+ 1mg/l Zeatinدیده شد و بیشترین درصد شاخهزایی مستقیم و تاداد شاخه در تیدار هورمونی حاوی
سایتوکینین مربوط به محیط کشت  B5+ 2 mg/l BAP+ 1mg/l Zeatinدر ریکندونه ساقه بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
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که شاخهها پس از انتقال به محیط کشت حاوی اکسین باال ،باد از  10روز ریشهدار شده و سازگاری باالیی در گیاهچهها مشاهده
شد.
سپاسگزاری :از مااونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر حدایت مالی و هدکاری در اجرای پژوهش
حاضر سپاسگکاری میشود.

a

b

c

d

شکل  .7مراحل ریز ازدیادی گیاه شمعدانی زینتی ( :aکالوسزایی  :bباززایی مستقیم  :cریشهزایی
 :dسازگاری)
Figure 7. Micropropagation stages of ornamental geranium plant (a: callus
)formation b: direct regeneration c: rooting d: adaptation
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