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Abstract
Objective
Soybean (Glycine max L.) is one of the most important agricultural products that is of special
importance not only because of its capacity in oil production but also because of its role in human
and animal nutrition. One of the effective methods in overcoming the breeding problems of this
crop is the use of in vitro culture techniques and molecular methods. The use of plant tissue
culture techniques is one of the effective methods in overcoming the breeding problems of this
crop. Tissue culture and plant regeneration in the handling process depend on several factors. The
aim of this study was to optimize the effective factors such as genotype, type of micro sample,
type of gelling agent and combination of growth regulators in soybean regeneration.

Materials and methods
After germination and seedling growth of Saman and DPX cultivars in culture medium, hypocotyl
and cotyledon micro samples in culture medium containing BAP hormone treatments (0, 1 and 2
mg/l) And IBA (0, 0.1 and 0.5 mg/l) were cultured. Subsequently, the samples were recovered in
culture media containing IBA (0, 0.5, 1 and 1.5 mg/l) with agar (5, 6 and 7 g) or gellate (2 and 3
g) were cultured. Separately, the effect of growth regulators on soybean cultivars was performed

as a CRD-based factorial experiment, the effect of gelling agents on organogenesis and rooting
experiment of cultivars was performed in a completely randomized design with three replications
and each replicate containing six samples.

Results
The results of this study showed that in the cotyledon sample of Saman cultivar under hormonal
treatment of 2 μg/l BAP and 0.1 μg/l IBA, the highest rate of organogenesis and number of
regenerated branches were observed. Also, the presence of 7 g of agar in the culture medium
showed the highest rate of organogenesis and the number of regenerated branches. In addition, a
concentration of 1.5 micrograms per liter of IBA induced the highest rooting rate.

Conclusions
Saman cultivar showed better results in regeneration and rooting than DPX cultivar. Findings of
this study can be used for gene transfer and genetic engineering studies for Saman cultivar and
other soybean cultivars.
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چکیده
هدف :سویا ( )Glycine max L.یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی است که نه تنها به دلیل ظرفیتش در تولید روغن بلکه
به دلیل نقش آن در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت ویژهای است .یکی از روشهای کارآمد در غلبه بر مشکالت اصالحی این گیاه
زراعی ،استفاده از تکنیکهای کشت درون شیشهای و روشهای مولکولی است .با توجه به اهمیت کشت بافت و باززایی گیاه در
روند مهندسی ژنتیک گیاهی ،کارایی موفقیت در این رابطه به عوامل متعددی ازجمله گونه و ژنوتیپ گیاهی ،نوع ریز نمونه ،غلظت
و نوع تنظیمکنندههای رشد گیاهی و غیره بستگی دارد.

مواد و روشها :پس از جوانهزنی و رشدددد گیاه ههای ارقام سدددامان و  DPXدر محیط کشدددت ،ریزنمونههای هیپوکوتیل و
کوتیلدون در محیط کشدددتهای حاوی تیمارهای هورمون  1 ،0( BAPو  2میلیگرم بر لیتر) و  0/1 ،0( IBAو  0/5میلی گرم در
لیتر) واک شت شدند .پس از آن ،نمونههای به د ست آمده مجددا در محیطهای ک شت حاوی هورمون  1 ،0/5 ،0( IBAو  1/5میلی
گرم در لیتر) به همراه آگار ( 6 ،5و  7گرم) یا ژلرایت ( 2و  3گرم) کشت شدند .بطور جداگانه ،مطالعه اثر تنظیم کنندههای رشدی بر
ارقام سدددو.یا بصدددورت آزمایش فاکتوریل ،ازمایش اثر مواد ژله کننده بر اندامزایی و آزمایش ریشدددهزایی ارقام در قالب طرح کامال
تصادفی با سه تکرار و هر تکرا ر شامل شش ریزنمونه اجرا گردید.
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نتایج :نتایج این پژوهش نشددان داد که در ریزنمونه کوتیلدون رقم سددامان تحت تیمار هورمونی 2میکروگرم در هر لیتر  BAPو
 0/1میکروگرم در لیتر  IBAبیشترین میزان اندامزایی و تعداد شاخههای باززایی شده ،مشاهده شد .هم نین ،وجود  7گرم آگار در
محیط ک شت بی شترین میزان اندامزایی و تعداد شاخههای باززایی شده را ن شان داده ا ست .عالوه بر این ،غلظت  1/5میکروگرم در
هر لیتر از هورمون  IBAباالترین میزان ریشهزایی را القا کرد.
نتیجهگیری :رقم بومی سامان نسبت به رقم  DPXدر شرایط کشت بافت گیاهی عملکرد و نتایج بهتری در باززایی و ریشهزایی
ن شان داد .یافتههای این پژوهش میتواند برای انجام مطالعات انتقال ژن و مهند سی ژنتیک برای رقم سامان و سایر ارقام سویا
استفاده شود.
کلیدواژهها :باززایی ،رقم سامان ،سویا ،کشت درون شیشهDPX ،

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :بیابانی شریف ،آقازاده قولکی رستم ،دورانی ابراهیم ( )1400بررسی برخی عوامل موثر در باززایی درون شیشهای سویا
( .)Glycine max L.مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.138-121 ،)4(13 ،
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مقدمه
مسئله گرسنگی از ابتدای ظهور بشر وجود داشته و شکی نیست که علت اصلی مهاجرتها ،دسترسی به منابع غذایی بوده
است .رشد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه در  50سال آینده در حالی اتفاق میافتد که در حال حاضر در برخی نقاط جهان
سوء تغذیه پدیدهای شایع بوده و بالغ بر  800میلیون نفر از مردم دنیا روزانه با گرسنگی و بی غذایی روبرو هستند .از طرفی  40درصد
از زمینهای دنیا که در حال حاضر برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند ،با تخریب جدی روبرو هستند ( Godfray et al.

 .)2010مطالعات نشان میدهند که تولیدات غذایی جهان تا سال  2025باید دو برابر شود تا نیازهای جمعیت رو به رشد در حد فعلی
رفع گردد .محدودیتهای اقلیمی مانعی برای رشد و توسعه زمینهای کشت است .بیوتکنولوژی مدرن ،فناوری نوینی است که
میتواند با تغییر ساختار ژنتیکی محصوالت زراعی و سایر گیاهان ،عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش دهد و از طرفی امکان
توسعه کشت آنها را در زمینهای شور ،خشک یا اقلیمهایی با تنشهای غیر زیستی مانند سرما ،گرما و تنشهای زیستی مانند
آفتها و بیماریها فراهم آورد و از این رهگذر موجب افزایش عملکرد در واحد سطح شود (.)Verma et al. 2014
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سویا یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی است که نه تنها به دلیل ظرفیتش در تولید روغن بلکه به دلیل نقش آن در
تغذیه انسان و دام دارای اهمیت ویژهای است .به دلیل حساسیت باالی این گیاه به تنشهای محیطی به ویژه شوری و خشکی،
تالشهای زیادی در جهت افزایش مقاومت آن در برابر تنشهای زیستی و غیرزیستی صورت گرفته است ،اما اصالح سویا با
روشهای سنتی با توجه به خودلقاح بودن این گیاه و تنوع ژنتیکی کم واریتههای آن ،مشکل آفرین است .بنابراین اصالح سویا از
طریق مهندسی ژنتیک یکی از روشهای کارآمد در غلبه بر مشکالت اصالح این گیاه میتواند باشد ( .)Raza et al. 2017مهندسی
ژنتیک گیاهی شامل روشهای مدرن کشت بافت و زیست شناسی سلولی و مولکولی برای اصالح نباتات است
( .)Mohammadhassan et al. 2014با توجه به اهمیت کشت بافت و باززایی گیاه در روند مهندسی ژنتیک گیاهی ،کارایی
موفقیت در این رابطه به عوامل متعددی از جمله گونه و ژنوتیپ گیاهی ،نوع ریزنمونه ،غلظت و نوع تنظیم کنندههای رشد گیاهی
و غیره بستگی دارد (.)Verma et al. 2014
فناوری کشت بافت در کنار روشهای سنتی اصالح گیاهان ،پتانسیل خوبی در زمینه اصالح نباتات و تکثیر کلونال ارائه
میدهد .دانشمندان در سراسر جهان به دنبال بکارگیری روشهای درون شیشهای در اصالح گیاهان اقتصادی مهم برای تولید غذا،
فیبر و سوخت هستند ( .)Vargas et al. 2008با افزایش جمعیت جهان و از دست دادن مداوم زمینهای کشاورزی به خاطر مسکن
و صنعت ،استفاده از فناوریهای جدید از قبیل کشت بافت برای مقابله با محدودیتهای تولید از قبیل تنشهای زیستی و غیرزیستی
الزامی است ( .)Hazell and Wood 2008موفقیت در بسیاری از روشهای درون شیشهای در گیاهان عالی به موفقیت در باززایی
گیاه از بافت و سلول منفرد بستگی دارد .دسترسی به یک روش کشت بافت تکرارپذیر ،مهمترین عامل موفقیت در دستورزی ژنتیکی
گیاهان به حساب میآید .هرچند دستورزی ژنتیکی گیاهان ابزار قدرتمندی است که به طور گسترده در بهبود محصول و مطالعات
بیولوژی مولکولی گیاهان استفاده میشود .ولی هنوز کارایی انتقال ژن به سویا در مقایسه با سایر دو لپهایها پیشرفت آن نانی نداشته
است (.)Mello-Farias and Chaves 2008
به طور کلی موفقیت انتقال ژن متأثر از چندین عامل متفاوت از جمله کشت بافت و محیط باززایی میباشد ( Li et al.

. )2017دستیابی به یک روش کشت بافت تکرارپذیر و ژنوتیپهای پاسخ دهنده به کشت بافت اولین قدم در مهندسی ژنتیک یک
گیاه میباشد .کارایی موفقیت در این رابطه به عوامل متعددی از جمله گونه و ژنوتیپ گیاهی ،نوع ریزنمونه ،غلظت و نوع تنظیم
کنندههای رشد گیاهی ،مواد ژلهکننده و غیره بستگی دارد (.)Verma et al. 2014
گزارشات متعدد بر این نکته تأکید دارند که باززایی در سویا وابسته به ژنوتیپ است ،حتی نوع ،کیفیت و منبع ریزنمونه نیز
در کارایی باززایی مؤثر میباشند ( .)Soto et al. 2013درسالهای اخیر ریزنمونههای مختلف سویا برای باززایی مورد استفاده قرار
گرفته است به طوریکه بیشترین کارایی باززایی سویا ،از ریزنمونههای کوتیلدون و یا هیپوکوتیلدون گزارش شده است ( Phat et

 .)al. 2015در مطالعه ای  )2017( Raza et al.باززایی نه ژنوتیپ مختلف سویا را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد
بین ژنوتیپهای مختلف از نظر پاسخ به باززایی اختالف معنیداری وجود دارد .در تحقیقات مربوط به سویا ،بیشترین میزان باززایی
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از ریزنمونه کوتیلدون ژنوتیپ  LS677در محیط  MSتکمیل شده با  2میلیگرم در لیتر  BAPگزارش شده است ( Mangena

 .)et al. 2015در مطالعهای دیگر از بین دو ژنوتیپ کرهای سویا ،ژنوتیپ  Nampungباالترین میزان باززایی را در محیط کشت
 B5غنی شده با  1میلیگرم در لیتر BAPو  0/17میلیگرم در لیتر  GA3داشته است ( .)Phat et al. 2015تأثیر کینتین در
شاخه زایی در محیط  MSهمراه با  BAPمطالعه شده و معلوم گردیده ترکیب این دو هورمون مؤثرتر از تک تک آنها در ریز نمونه
کوتیلدون سویا میباشد .بهطوریکه بیشترین میزان باززایی در ترکیب  3/5میلیگرم در لیتر  BAPو  0/2میلیگرم در لیتر  KINبه
همراه  0/2میلیگرم در لیتر  IBAحاصل شده است ( .)Zhang et al. 2014هم نین برتری  BAPنسبت به کینتین و تیدیازول
در باززایی سویا نیز گزارش شده است ،بهطوریکه باالترین درصد القا این پدیده از ریزنمونه کوتیلدون در محیط  MSبا حضور 4/44
میکروموالر  BAPبوده است (.)Arun et al. 2016
مواد ژله کننده یکی دیگر از عوامل موثر در باززایی درون شیشهای گیاهان محسوب میشود .مواد ژلهکننده از طریق اثر در
رشد و تمایز گیاه کشت شده در شرایط درون شیشهای نقش خود را ایفا میکنند .به طور کلی غلظت ماده ژله کننده ارتباط نزدیکی
با تنش آبی دارد .غلظتهای باال مواد ژلهکننده موجب تنش آبی و مشکل دسترسی به آب و مواد غذایی از محیط کشت میشوند.
هم نین نوع و کیفیت ماده ژله کننده نیز در ارتباط با آبکی شدن و نکروزه شدن بافت دارای اهمیت بیشتری هستند ( Ozel et al.

 .)2008انتخاب محیط کشت یا تهیه ترکیب آن برای موفقیت درکشت بافت ضروری است .هیچ محیط کشت مشخصی را نمیتوان
برای رشد انواع سلولها توصیه کرد و اغلب الزم است تغییراتی در محیط کشت برای پاسخگویی انواع مختلف ریز نمونه صورت
گیرد .این پژوهش با هدف بهینه سازی عوامل مؤثر از جمله ژنوتیپ ،نوع ریز نمونه ،نوع ماده ژله کننده و ترکیب تنظیمکنندههای
رشدی در باززایی سویا به عنوان اولین قدم در بهره برداری از مهندسی ژنتیک در اصالح گیاه سویا طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  99با تهیه بذور ارقام سامان و  DPXاز بانک بذر گروه در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز انجام گرفت .بذور ارقام سامان و  DPXسویا به مدت  10دقیقه درون آب مقطر حاوی مایع ضدعفونی کننده قرار داده
سپس بذرها به مدت  2دقیقه در  30میلیلیتر محلول آب مقطر سترونسازی شده ،حاوی  2قطره تویین 20و  2دقیقه در اتانول
(𝑉 %70 )𝑉/قرار داده شد )  .)Nejati Saravi et al. 2019بذور دوبار با آب مقطر سترونسازی شده به مدت  5دقیقه شستشو
داده شدند و بعد از آن  5دقیقه در هیپوکلریت  %1غوطهور شده ،نهایتاً  3بار در آب مقطر سترونسازی شده شستشو داده شدند
(.)Nejati Saravi et al. 2019
به منظور تهیه ریزنمونههای کوتیلدون و هیپوکوتیل ،بذور ارقام مورد ارزیابی در محیط کشت  MSبا  %3ساکاروز و %0/8
آگار با  pH=5/8قرار داده شد .الزم به ذکر است که تمامی مراحل در زیر هود المینار انجام گرفت .بعد از گرفتن ریز نمونهها ،پتری
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دیشهای حاوی ریز نمونهها به داخل اتاقک رشد با دمای  23درجه سلسیوس و  16ساعت نور و  8ساعت تاریکی انتقال داده شدند
( .)Nejati Saravi et al. 2019در این پژوهش ،آزمایش اثر تنظیم کنندههای رشدی :مطالعه اثرات سطوح مختلف ( BAPصفر،
 1و  2میکروگرم در هر لیتر) و ( IBAصفر 0/1 ،و  0/5میکروگرم در هر لیتر) بر روی دو رقم سامان و  ،DPXبصورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی ،آزمایش اثر مواد ژله کننده بر اندامزایی و ریشهزایی ارقام و آزمایش تاثیر مقادیر مختلف
هورمونی بر روی تعداد و درصدریشهزایی بصورت طرح کامال تصادفی با سه تکرار و هر تکرا ر شامل شش ریز نمونه بصورت جداگانه
اجرا گردید .پس از حدود یک ماه صفات درصد باززایی و درصد ریشهزایی مطالعه شد .به منظور تجزیه آماری و بررسی نتایج از نرم
افزار  SPSSاستفاده شد .تجزیه واریانس دادهها با استفاده از آزمون  ANOVAو میانگین دادهها نیز با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن مقایسه شدند و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده گردید و نتایج به صورت جدول و نمودارهای مقایسهای
ارائه شد.

نتایج و بحث
آزمایش اول :اثر تیمارهای هورمونی بر ریزنمونههای دو رقم گیاه زراعی سویا ( :)Glycine max L.در این
آزمایش هدف نهایی بررسی اثرات اصلی و متقابل دوجانبه بر روی صفات اندامزایی و تعداد شاخههای باززایی شده در هر دو رقم،
هر دو نوع ریز نمونه و نیز تیمارهای هورمونی بود که براساس دادههای جدول  1به طور جداگانه نسبت به نمونه شاهد معنیدار بودند.
اثر متقابل ریزنمونه × ترکیب هورمونی در ارتباط با صفات اندامزایی و تعداد شاخههای باززایی در سطح  1درصد معنی دار بود.
هم نین اثر متقابل رقم ×ریزنمونه و نیز رقم × تیمار هورمونی برای صفت تعداد شاخههای باززایی شده در سطح  1درصد معنیدار
بود ،با این حال ،میزان اندامزایی در این دو اثر متقابل تنها در سطح پنج درصد معنیدار بود( .جدول .)1
اثر رقم و ریز نمونه بر میزان اندامزایی :نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،نشان داد که بیشترین میزان اندامزایی
در هر دو رقم سامان ( )%50/92و  )%40/5( DPXمربوط به ریزنمونه کوتیلدون است .هم نین ،میزان اندامزایی رقم سامان برای
هر دو نمونه کوتیلدون ( )%50/92و هیپوکوتیل ( )%15/73بیشتر از رقم  DPXبرای کوتیلدون ( )%40/5و هیپوکوتیل ()%12/49
مشاهده شد .الزم به ذکر است که اگرچه اندامزایی هیپوکوتیل در رقم سامان بیشتر از رقم  DPXبود ،اما این تفاوت معنیدار نیست
(شکل  .)1گزارشات متعدد بر این نکته تأکید دارند که باززایی در سویا وابسته به ژنوتیپ است ،حتی نوع ،کیفیت و منبع ریزنمونه نیز
در کارایی باززایی مؤثر میباشند ( .)Soto et al. 2013درسالهای اخیر ریزنمونههای مختلف سویا برای باززایی مورد استفاده قرار
گرفته است به طوریکه بیشترین کارایی باززایی سویا ،از ریزنمونههای کوتیلدون و یا هیپوکوتیلدون گزارش شده است ( Phat et

 .)al. 2015باززایی نه ژنوتیپ مختلف سویا را  )2017( Raza et al.مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که بین ژنوتیپهای
مختلف از نظر پاسخ به باززایی اختالف معنیداری وجود دارد.
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جدول  .1تجزیه واریانس اثر تیمارهای هورمونی بر ریز نمونههای ارقام گیاه زراعی سویا
Table 1. Analysis of variance of the effect of hormonal treatments on explans of soybean
cultivars
میانگین مربعات )(MS

درجه آزادی

منابع تغییرات

درصد اندامزایی

تعداد شاخه باززایی شده

% of organogenesis
** 1205.82

Number of regenerated
branches
**8.34

** 39447.25

**69.82
**17.07

)(S.O.V

df

رقم ()Cultivar

1

ریزنمونه ()Explant

1

ترکیب هورمونی () Hormonal treatment
رقم ×ریزنمونه ()Explant× Cultivar
رقم × ترکیب هورمونی

8

** 11195.68

1

*156.29

** 2.68

8

*85.86

**0.65

8

** 2571.44

**4.76

Hormonal treatment×Cultivar

ریزنمونه × ترکیب هورمونی
Explants ×Hormonal combination

رقم×ریزنمونه ×ترکیب هورمونی
×combination
Cultivar

×Hormonal

Explants

خطا ((Error

8

17.36 ns

**0.32

108

36.65

0.01

12.7

10.1

ضریب تغییرات)(CV) (%
 ** ،nsو* به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال 5و 1درصد

ns: Non-significant, * and **: Significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively

اثر رقم و ترکیب هورمونی بر میزان اندام باززایی :نتایج مقایسدده میانگینها نشددان داد که بین سددطوح مختلف
هورمونها و ارقام سامان و  DPXاختالف معنیداری برای صفت اندامزایی وجود داشت ،بهطوری که بیشترین تعداد اندامزایی در
تیمار هورمونی 2میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  IBAبرای هر دو رقم سددامان ( )%75و 66/66( DPX
 )%اندازهگیری شدد .هم نین در تمامی تیمارهای هورمونی تعداد اندامزایی در رقم سدامان از رقم  DPXبیشدتر و از جمله با تیمار
شاهد اختالف معنی دار بود (شکل .)2
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شکل  .1مقایسه میانگین درصد اندامزایی اثر متقابل دو جانبه رقم و ریزنمونه
Figure 1. Comparison of the average percentage of organogenesis of the interaction between
cultivar and explant

نتایج مطالعات  )2017( Razaبر روی باززایی نه ژنوتیپ مختلف سویا نشان داد که بین ژنوتیپهای مختلف از نظر پاسخ به
باززایی اختالف معنیداری وجود دارد .در مطالعه دیگر مربوط به سویا ،بیشترین میزان باززایی از ریزنمونه کوتیلدون ژنوتیپ LS677

در محیط  MSتکمیل شده با  2میلیگرم در لیتر  BAPگزارش شده است ( .)Mangena et al. 2015اثر هورمونهای مختلف
سیتوکیننی ،اکسینی و ریزنمونه ها در سویا نشان دادند که کوتیلدون به عنوان یک ریزنمونه با پتانسل می تواند برای فرایندهای
باززایی و تراریختی مورد استفاده قرار گیرد یافتههای این مطالعه نشان داد که بیشترین درصد باززایی در محیط حاوی  2میلیگرم در
لیتر هورمون  BAPو هورمون  Kinبدست آمد (.) Faraz et al. 2019
a
b

DPX

80

سامان

b

70

c

cd

de

e

g
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f

fg
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20
h h

h h
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IBA=0.1 ,IBA=0.5 ,IBA=0

BAP=0 , BAP=0 BAP=1
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,IBA=0

تيمار هورمونی

شکل  .2مقایسه میانگین تعداد شاخه باززایی شده اثر متقابل دو جانبه رقم و تیمار هورمونی
Figure 2. Comparison of the average number of regenerated branches of the reciprocal
interaction of cultivar and hormonal treatment
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اثر ریز نمونه وترکیب هورمونی بر میزان اندامزایی :نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،نشانگر آن است که
بین اثر متقابل سطوح مختلف تیمارهای هورمونی و نوع ریزنمونه ها بر میزان اندامزایی از جمله شاهد اختالف معنیداری وجود دارد.
بیشترین اندامزایی در تیمار هورمونی 2میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  IBAبرای ریز نمونه کوتیلدون
( )% 95/83گزارش شد .هر چند که همین تیمار هورمونی برای ریزنمونه هیپوکوتیل ( )% 45/83نیز باالترین نرخ اندامزایی را در پی
داشت .هم نین در تمامی تیمارهای هورمونی میزان اندام زایی در ریزنمونه کوتیلدون به طور بسیار معنیداری از ریزنمونه هیپوکوتیل
بیشتر بود .این نکته نیز جالب توجه است که به طور کل اندامزایی در عدم حضور هورمون  BAPرخ نداده است (شکل  .)3پس
میتوان نتیجه گرفت که هورمون ها اثر متقابل با یکدیگر دارند و اثرات همدیگر را با افزایش بزرگ شدن سلولی و تقسیم سلولی
بهبود می بخشند .علت تعامل هورمونهای اکسینی با هورمون های سیتوکینینی در تقسیم سلولی این است که در سلول ابتدا باید
بزرگ شدن سلول اتفاق بیفتد و سپس تقسیم سلولی صورت می گیرد و تا زمانی که اندازه سلول به یک حد معین نرسیده باشد تقسیم
صورت نخواهد گرفت ،هم نین مراحل اولیه تقسیم سلولی نیازمند حضور اکسین می باشد ( .)Sharifi et al. 2004بنابراین غلظت
هورمونی 2میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  IBAبرای ریز نمونه کوتیلدون نقش موثری را اندامزایی در
ریزنمونه کوتیلدون دارد .در میان پژوهشهایی که تاکنون صورت گرفته است ،استفاده از ریزنمونه کوتیلدون گیاهان جهت ریزازدیادی
و باززایی در کشت درون شیشهای به خصوص در مطالعات انتقال ژن توصیه می گردد ( .)Abdolinasab 2018هم نین ،در
مطالعهای که  )2019( Nejati Saraviبر روی کشت بافت گیاه زراعی سویا انجام دادند ،از دو ریزنمونه ساقه و کوتیلدون استفاده
شد .در این مطالعه ،بیشترین میزان کالوسزایی در اثر تیمارهای هورمونی در ریزنمونه کوتیلدون مشاهده گردیده است .نتایج مطالعه
تاییدکننده این موضوع هست که ریز نمونههای مختلف سویا عکس العملهای متفاوتی نسبت به تیمارهای هورمونی در محیطهای
کشت نشان داده و بین تیمارهای هورمونی و ریزنمونهها اختالف معنیدار وجود داشت (.)Sharifi et al. 2004
اثر متقابل سه جانبه رقم ،ریزنمونه و تیمار هورمونی بر تعداد شاخه باززایی شده :نتایج مقایسه میانگینها با
آزمون دانکن ،نشان دهنده آن است که بیشترین تعداد شاخه بازازایی شده در ریزنمونه کوتیلدون رقم سامان تحت تیمار هورمونی2
میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  )5/16( IBAو کمترین آن در ریزنمونه هیپوکوتیل رقم  DPXتحت تیمار
هورمونی 1میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/5میکروگرم در هر لیتر ( IBAصفر) گزارش شد که در واقع شاخه زایی رخ نداده بود.
به طور کلی ،ریزنمونه کوتیلدون در رقم سامان در تیمارهای مختلف هورمونی بیشترین میزان شاخه را در شرایط محیط کشت نسبت
به ریزنمونههای دیگر در این رقم و نیز رقم باززایی کرده است (شکل .)4
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شکل  .3مقایسه میانگین درصد اندامزایی اثر متقابل دو جانبه ریزنمونه و تیمار هورمونی
Figure 3. Comparison of the average percentage of organogenesis of the interaction between
explants and hormonal treatment

اثر متقابل سه جانبه رقم ،ریزنمونه و تیمار هورمونی بر تعداد شاخه باززایی شده :نتایج مقایسه میانگینها با آزمون
دانکن ،نشان دهنده آن است که بیشترین تعداد شاخه بازازایی شده در ریزنمونه کوتیلدون رقم سامان تحت تیمار هورمونی 2میکروگرم
در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  )5/16( IBAو کمترین آن در ریزنمونه هیپوکوتیل رقم  DPXتحت تیمار هورمونی1
میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/5میکروگرم در هر لیتر ( IBAصفر) گزارش شد که در واقع شاخه زایی رخ نداده بود .به طور کلی،
ریزنمونه کوتیلدون در رقم سامان در تیمارهای مختلف هورمونی بیشترین میزان شاخه را در شرایط محیط کشت نسبت به
ریزنمونههای دیگر در این رقم و نیز رقم باززایی کرده است (شکل .)4
تاکنون مطالعهای بر روی کشت بافت رقم سامان گیاه زراعی سویا صورت نگرفته است .از سوی دیگر ،از ریز نمونه بذر رقم
 DPXسویا تنها توسط  )2016( Abbasi et al.به همراه رقم گرگان  3این گیاه زراعی به منظور تراریختی به وسیله
 Agrobacterium tumefaciensاستفاده شده است که در طی تراریختی از تکنیک کشت بافت بهره گرفته شد .و از این رقم
در کشت بافت استفاده کردند و ریز نمونههای حاصل را تحت تیمارهای هورمونی  2,4Dو کینتین قرار دادند( Abbasi et al.

 .)2016در میان نتایج این تحقیق ،مشخص شد که بهترین تیمار برای باززایی و شاخهزایی در کشت بافت گیاه زراعی سویا برای
تمام ریزنمونهها در هر دو رقم ،غلظت  2میکروگرم در هر لیتر  BAPو  0/1میکروگرم در هر لیتر  IBAمشاهده شد.
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شکل  .4مقایسه میانگین تعداد شاخه باززایی شده اثر متقابل سه جانبه رقم ،ریزنمونه و تیمار هورمونی
Figure 4. Comparison of the average number of regenerated branches of the threefold
interaction of cultivar, explant and hormonal treatment

ازمایش دوم :مطالعه اثر مواد ژله کننده بر روی رقم سامان :در این آزمایش ،رقم سامان به دلیل اینکه در طی
آزمایش قبلی همواره عملکرد بهتری را نشان داد ،برای ادامه آزمایشات انتخاب و رقم  DPXبه منظورکاهش هزینههای مطالعه
حذف شد.نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که میزان اندامزایی و تعداد شاخههای باززایی شده توسط مواد ژله کننده محیط
کشت در سطح  1درصد معنیدار بود (جدول .)2

جدول  .2جدول تجزیه واریانس ماده ژلهکننده بر روی رقم سامان
Table 2. Analysis of variance of the gelling agent on Saman cultivar

میانگین مربعات ()MS
منابع تغییرات

درجه آزادی

)(S.O.V

درصد اندامزایی

df

% of organogenesis

تعداد شاخه باززایی شده
Number of
regenerated branches

ماده ژله کننده ()gelling agent

4

**4736.55

**10.69

خطا ((Error

15

87.94

0.10

28.1

16.5

ضریب تغییرات)(CV) (%

Significant at 0.01

معنیدار در سطح احتمال  1درصد
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تاثیر مواد ژله کننده بر میزان اندامزایی :نتایج جدول تجزیه واریانس  2و مقایسه میانگین (شکل  )2نشان داد که
استفاده از مقادیر مختلف آگار ،میزان اندامزایی را نسبت به کاربرد غلظتهای متفاوت ژلریت به طور معنیداری افزایش می دهد بر
این اساس ،وجود  7گرم آگار در محیط کشت بیشترین میزان اندامزایی ( )%100و مقدار  3گرم ژلریت در محیط کشت کمترین میزان
اندامزایی ( )%20/82ایجاد کرد ( شکل .)5
120

a

b

80
60

c

40

d

درصد اندامزایی

ab

100

20
0

 3گرم ژلریت

 2گرم ژلریت

 6گرم آگار

 7گرم آگار

ماده ژله كننده (گرم در ليتر)

 5گرم آگار

شکل  .5مقایسه میانگین درصد اندامزایی در ماده ژله کننده
Figure 5. Comparing the average percentage of organogenesis in the gelling agent

تاثیر مواد ژله کننده بر تعداد شاخههای باززایی شده :نتایج جدول تجزیه واریانس نشانگر آن است که سطوح  6و
 7گرم آگار که از لحاظ آماری تفاوتی با یکدیگر نداشتند و توانستند بیشترین تعداد شاخهها را (به ترتیب  5/41و  5/57به طور
میانگین) باززایی کنند .در حالیکه کمترین تعداد شاخههای باززایی شده ( )1/81در محیط کشت حاوی  3گرم ژلریت مشاهده شد .به
طور کلی ،غلظتهای مختلف آگار همواره به شکل معنی داری تعداد شاخههای بیشتری در ریزنمونههای رقم سامان گیاه سویا نسبت
به مقادیر مختلف ژلریت ایجاد کرد .هم نین ،مشاهده شد که با افزایش میزان آگار تعداد شاخههای باززایی شده افزایش و با باال
رفتن مقدار ژلریت در محیط کشت تعداد شاخههای باززایی شده کاهش مییابد (شکل .)6
a

5
b
c

4
3

d

2

تعداد شاخه باززا شده

a

6

1
0

 3گرم ژلریت

 2گرم ژلریت

 7گرم آگار

 6گرم آگار

ماده ژله كننده (گرم در ليتر)

 5گرم آگار

شکل  .6مقایسه میانگین تعداد شاخه باززا شده در ماده ژله کننده
Figure 6. Comparing the average number of organogenezid branches in the gelling agent
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مواد ژله کننده یکی دیگر از عوامل موثر در باززایی درون شیشهای گیاهان محسوب میشود .مواد ژلهکننده از طریق اثر در
رشد و تمایز گیاه کشت شده در شرایط درون شیشهای نقش خود را ایفا میکنند .به طور کلی غلظت ماده ژله کننده ارتباط نزدیکی
با تنش آبی دارد .غلظتهای باال مواد ژلهکننده موجب تنش آبی و مشکل دسترسی به آب و مواد غذایی از محیط کشت میشوند.
هم نین نوع و کیفیت ماده ژله کننده نیز در ارتباط با آبکی شدن و نکروزه شدن بافت دارای اهمیت بیشتری هستند ( Ozel et al.

 .)2008در مطالعهای از میان غلظتهای مختلف ماده ژلهکننده آگار ،بیشترین میزان باززایی سویا در غلظتهای  5و  6گرم در لیتر
آگار حاصل شده است ( .)Soto et al. 2013مطالعات  )2015( Mangena et al.نشان داده بیشترین میزان باززایی سویا در 3
گرم در لیتر ژلریت بدست آمده است.
آزمایش سوم :تاثیر مقادیر مختلف هورمون  IBAبر ریشهزایی و تعداد ریشه :بر اساس نتایج آنالیزهای آماری
انجام شده میزان ریشهزایی و تعداد ریشههای باززایی شده توسط سطوح مختلف هورمون گیاهی  IBAدر سطح احتمال  1درصد
گزارش شد (جدول .)3

جدول  .3جدول تجزیه واریانس صفات ریشهزایی و درصد ریشهزایی در رقم سامان
Table 3. Analysis variance of rooting and rooting percentage characters in Saman
cultivar
منابع تغییرات
)(S.O.V

میانگین مربعات ()MS

درجه آزادی

درصد ریشهزایی

df

تعداد ریشه

% of rooting
IBA
خطا ((Error

3
12

Number of roots
**23.08
0.46

**6452.32
109.94

ضریب تغییرات)(CV) (%

15.7

23.5

Significant at 0.01

معنیدار در سطوح احتمال  1درصد

**:

نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،نشان داد که بین سطوح مختلف این هورمون گیاهی ،به طور معنی داری غلظت
 1/5میلی گرم در لیتر بیشتر میزان ریشهزایی ( )%95/83را در کشت بافت این گیاه ایجاد میکند .هم نین ،کمترین میزان ریشه
زایی ( )% 49/99نیز توسط غلظت  0/5میلی گرم در لیتر از هورمون  IBAالقا شده بود .به طور کل ،با افزایش میزان غلظت هورمون
گیاهی  ، IBAمیزان ریشهزایی در ریزنمونه های رقم سامان گیاه سویا نیز باال رفته است (شکل .)7
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شکل  .7مقایسه میانگین درصد ریشهزایی تحت غلظتهای مختلف هورمون IBA
Figure 7. Comparing the average percentage of rooting under different IBA hormone
concentrations

نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،بیانگر آن است که غلظت  1/5میلی گرم بر لیتر از هورمون گیاهی IBAباالترین
تعداد ریشه ( )5/62را در شرایط کشت درون شیشهای این گیاه ایجاد کرد .که این نتایج مشابه یافتههای مطالعه بر روی رقم ویلیامز
سویا در محیط کشت حاوی  1/5میلی گرم در لیتر هورمون گیاهی IBAبود ( .)Sharifi et al. 2004هم نین ،کمترین تعداد
ریشه ( )2/49در نمونههای تیمار شده با غلظت  0/5میلی گرم در لیتر از هورمون مشاهده شد .به طور کل ،افزایش غلظت هورمون
در محیط کشت ،تعداد ریشهها در گیاه سویا افزایش میدهد (شکل  .)8هم نین ،تاثیرات سطوح مختلف هورمون  IBAبر ریشه
زایی و تعداد ریشههای باززایی شده رقم سامان گیاه زراعی سویا در شرایط آزمایشگاهی به طور کیفی در شکل  9مشاهده میشود.
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d

تعداد ریشه
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1.5
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0.5در ليتر)
غلظت ( IBAميلی گرم

0

شکل  .8مقایسه میانگین تعداد ریشههای باززایی شده تحت غلظتهای مختلف هورمون IBA
Figure 8. Comparing the average number of regenerated roots under different
concentrations of IBA hormone
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D

C

A

B

شکل  .9ریشهزایی و تعداد ریشه تحت غلظتهای مختلف هورمون IBA؛ آ) غلظت صفر میلی گرم در لیتر،
ب) غلظت  0/5میلی گرم در لیتر  ،پ) غلظت  1میلی گرم در لیتر ،ت) غلظت  1/5میلی گرم در لیتر
)Figure 9. Rooting and number of roots under different concentrations of IBA hormone; A
)Concentration of zero mg / l, B) Concentration of 0.5 mg/l, C) Concentration of 1 mg/l, D
Concentration of 1.5 mg/l

تنظیم کنندههای رشد گیاهی ،تشکیل ریشه در گیاهان را افزایش میدهند .تاثیر اساسی اکسین در القای ریشهزایی و تشکیل
آغازنده ریشه اثبات شده است .اکسین بر سرعت و افزایش درصد ریشهزایی اثر دارد ( .)Asghari 2017گیاهان اکسین طبیعی را
در شاخهها و برگهای جوان تولید میکنند ،اما برای ریشهزایی موفقیت آمیز در شرایط کشت بافت نیاز است که اکسین مصنوعی به
کاربرده شود .بیشترین موفقیت در ریشهزایی گیاهان کشت بافت شده توسط غلظتهای مختلف ایندول بوتریک اسید ( ،)IBAجزء
گروه هورمونهای اکسین ،به دست آمده است ).(Delcheh et al. 2014; Sukweenadhi et al. 2019
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رقم بومی سامان گیاه زراعی سویا نسبت به رقم DPX

در شدددرایط کشدددت بافت گیاهی عملکرد بهتری دارد .هم نین انتخاب کوتیلدون به عنوان ریز نمونه جهت کشدددت در شدددرایط
آزمایشگاهی می تواند بازدهی بیشتری را به نسبت ریز نمونه هیپوکوتیل داشته باشد .از سوی دیگر ،کاربرد غلظتهای باالی BAP

(دو میلی گرم در لیتر) در کنار غلظتهای پایین  0/1( IBAمیلی گرم در لیتر) می تواند باالترین نرخ باززایی و شاخهزایی را ن شان
دهد .در حالیکه غلظت های باالی هورمون  1/5( IBAمیلی گرم در لیتر) به تنهایی می تواند بیشترین میزان ریشه زایی را در گیاه
سویا در شرایط ک شت بافت القا کند .در آخر نیز الزم به ذکر ا ست که ا ستفاده از آگار در اوزان باال ( 6و  7گرم) برای تهیه محیط
کشت جهت ریز ازدیادی گیاه سویا بازده باالتری نسبت به کاربرد ژلرایت به عنوان ماده ژلهای کننده محیط کشت دارد.
سپپساسپپگزاری :نگارندگان بر خود الزم میدانند از آقای دکتر وحید مهری زاده به خاطر مطالعه متن مقاله حاضددر و ارائه
نظرهای ارزشمند سپاسگزاری نمایند.
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