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چکیده
ضرورت تکثیر تجاری گیالس وحشی بهروش سنتی و یا ریزازدیادی در احیاء و توسعه جنگلها و تهیه پایه برای پیوند ارقام
تجاری گیالس احساس میشود .برای ریزازدیادی و بهمنظور تهیه بافت نورسته (شاخسار درونشیشهای) بهعنوان هسته اولیه و شروع
چرخه تکثیر ،کشت جنین بالغ مورد استفاده قرار گرفت .برای تهیه شاخسار ،جنینهای بالغ ایزوله شده به محیط کشت  MSحاوی
غلظت  30و  60گرم در لیتر ساکارز منتقل شد .تجزیهوتحلیل میانگین دادهها بر اساس آزمون  tنشان داد که اختالف معنیداری بین
غلظتهای ساکارز در سطح  %5وجود نداشت .محیط کشت  MSحاوی  30گرم در لیتر ساکارز موجب  %70/4جوانهزنی جنین و
موجب بیشترین رشد رویشی شاخسار پس از جوانهزنی شد .تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس طرح فاکتوریل در قالب طرح کامال
تصادفی برای بیان اثرات هورمونهای رشد گیاهی در پرآوری ،بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد بین هورمونهای
رشد گیاهی برای اندازه طول ساقه و برای تعداد ریزنمونه قابل استحصال است .محیط کشت  MSحاوی  4میلیگرم در لیتر  BAو
 0/2میلیگرم در لیتر  IBAموجب بیشترین رشد طولی ساقچه ( 5/86سانتیمتر) و بیشترین تعداد ریزنمونه ( )3/87در چرخه
پرآوری شد .گیاهچهها در ارتفاع  4تا  5سانتیمتری پس از تهیه ریزنمونه (قطعات تکجوانه) در محیط کشت  MSفاقد هورمونهای
رشد گیاهی ریشهدار شده و پس از انجام سازگاری تدریجی موفق ،به گلخانه منتقل شدند.
واژههای کليدی :بافت نورسته ،گیالس وحشی ،تولید پایه ،ریزازدیادی و جنگلکاری

مقدمه
تولید انبوه نهال از درختان نخبه گیالس وحشی یکی از
ضرورتها در احیاء و توسعه جنگلها در رویشگاههای
اختصاصی آن است (Haj-Najjari et al., Izadpanah, 2004
; .)2008ضمن اینکه این درختان بهعنوان پایه برای ارقام
تجاری گیالس پیشنهاد شده است (.)Kangi et al., 2008

مشکالت جوانهزنی بذرهای این گونه در نهالستانها برای تولید
نهال ،موجب بهکارگیری روشهای مختلف کشت بافت در
تکثیر این گونه شد (Haj-Najjari et al., Izadpanah, 2004
; .)2008در روشهای کشت بافت از کشت مریستم ،کشت
جوانههای منفرد ،جوانه جانبی و جوانه انتهایی ،کشت
شاخسارهها و قطعات ساقه تک جوانه (Kangi et al., 2008
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; )Karamed et al., 2014; Zarei et al., 2013ایجاد
اندامهای نابجا (باززایی مستقیم یا غیرمستقیم) و رویانزایی
سوماتیکی مستقیم و غیرمستقیم برای تکثیر کلنی استفاده
میشود (Jafari Mofidabadi, ; Daneshvar et al., 2010
 .)2006از دیگر روشهای تکثیر غیرجنسی خاص مانند
همانندسازی گیاهان زینتی ( ،)Lakshmanan et al., 1995از
ریزپیوندی ( Fifaei et al., 2007; Onay et al., 2004; Naz
 )et al., 2007نیز برای تکثیر استفاده شده است .روشهای
کشت بافت در تکثیر و ازدیاد از طریق جداکشتهای تهیه شده
از درختان بالغ و مسن با مشکل همراه است .با وجود این،
کشت قطعات ساقه تکجوانه ایزوله شده از درختان بالغ و
نخبه گیالس وحشی (Haj-Najjari et al., Izadpanah, 2004
; ) 2008و رقم تجاری گیالس (et al., Akita et al., 2006
; )Al-Sabagh 1999و در تکثیر پایههای رویشی گیالس رقم
گیزیال ( )Andersen et et al., 1999مورد استفاد قرار گرفت.
تکثیر غیرجنسی به روشهای کشت بافتی از درختان نخبه
اغلب در گرو اعمال شیوههای تهیه بافت گیاهی نورسته و
دوباره جوان شده از بافتهای قدیمی آنهاست ( Jafari
 .)Mofidabadi, 2006برای این منظور روشهای متعدد تهیه
بافت جوان بهعنوان منشأ جداکشت در دستیابی به ضریب
ازدیاد اقتصادی گزارش شده است ( Matt & Johannnes
 2005و  .)Baghwat & Lane 2004یکی از شیوههای معمول
در تهیه بافتهای جوان (بافت نورسته) ،کشت درونشیشهای
جنینهای بالغ و تهیه جداکشت از شاخسارهای درونشیشهای
است .این بررسی برای ارزیابی فاکتورهای مؤثر در ایجاد
شاخسارهای درونشیشهای بهعنوان بافت نورسته از کشت
جنین بالغ و تشکیل چرخه تولید نهال انبوه از قطعات ساقه
تکجوانه حاصل از آن برای مقاصد احیاء جنگلها و تهیه پایه
مناسب برای انجام پیوندک ارقام گیالس تجاری و توسعه
باغهای تجاری انجام شد.

مواد و روشها
تهيه گياهچههای درونشيشهای حاصل از کشت جنين
درخت بالغ گیالس وحشی از ژنوتیپهای نخبه با سن
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تقریبی حدود یکصد سال واقع در جنگل آموزشی و
پژوهشی شصتکال متعلق به دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان انتخاب شد .برای تهیه گیاهچههای
درونشیشهای بهعنوان بافت نورسته ،میوههای نارس حاوی
جنینهای بالغ از رویشگاه مذکور جمعآوری شدند.
پیشسترونسازی زیر آب جاری بهمدت دو ساعت انجام
شد .پس از حذف پوسته بیرونی ،سترونسازی بهترتیب با
اتانول  70درصد بهمدت یک دقیقه ،محلول  1/5درصد
هیپوکلریت سدیم بهمدت 20دقیقه و شستشو با آب مقطر
استریل سه بار هر بار بهمدت پنج دقیقه انجام گردید .برای
جوانهزنی جنین ،تخمکها با حذف پوسته چوبی بر روی
محیط کشت  (Murashig & Skoog, 1962) MSفاقد
هورمونیهای رشد گیاهی با دو غلظت  30و  60گرم در
لیتر منتقل شدند .در ضمن  pHمحیط کشت قبل از اتوکالو
روی  5/6تنظیم شد .آگار بهمقدار  7گرم در لیتر اضافه
گردید .دادههای جمعآوری شده برای مقایسه میانگین درصد
جوانهزنی تخمک در دو محیط کشت بر اساس آزمون t-
 Studentتجزیهوتحلیل شد.
پرآوری
برای چرخه پرآوری ،قطعات ساقه حاوی تکجوانه
جانبی و انتهایی از گیاهچههای درونشیشهای جدا و
بهمحیط کشت  MSحاوی  30و  60گرم در لیتر ساکارز و
ترکیبی از هورمونهای رشد گیاهی ( BAبا غلظت 6 ،4 ،2
و  8میلیگرم در لیتر و  IBAبا غلظت  0/5 ،0/2 ،0/1و 2
میلیگرم در لیتر) منتقل شدند .دادهها بر اساس طول
گیاهچههای حاصل و امکان تهیه جداکشت متعدد تحت
تأثیر محیطهای کشت مذکور جمعآوری و بر اساس طرح
آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .بازکشت نمونهها بهصورت هر 4
هفته یکبار انجام شد .ریشهزایی گیاهچهها در محیط کشت
 MSبا غلظت  1میلیگرم در لیتر  IBAو  0/5میلیگرم در
لیتر  NAAانجام شد .ظروف حاوی نمونههای کشت شده در
اطاق رشد با شدت نوری  5000-4500لوکس حاصل از
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المپهای یک در میان آفتابی و مهتابی و با دمای 25 ±3
سانتیگراد و طول روز  16ساعت نگهداری شدند.

نتایج
تخمکهای ایزوله شده از میوه نارس گیالس وحشی،
بهمنظور تهیه بافت جوان (نورسته) برای تشکیل چرخه
تکثیر درونشیشهای ،یک هفته پس از انتقالشان به
محیطهای کشت حاوی  30و  60گرم در لیتر ساکارز شروع
به جوانهزنی نمودند .مقایسه میانگین درصد جوانهزنی
تخمک در دو محیط کشت بر اساس آزمون مقایسه میانگین
بهروش  T- Studentنشان داد که اختالف معنیداری بین
مقدار ساکارز در محیط کشت  MSدر سطح  5درصد وجود
ندارد .هفتاد درصد تخمکهای کشت شده در محیط
کشت  MSحاوی ساکارز  30گرم و  60گرم (بهترتیب
 70/40و  70/20درصد) جوانه زدهاند (جدول  .)1چرخه

تکثیر با تهیه ریزنمونه قطعات ساقه تکجوانه از گیاهچههای
حاصل از کشت تخمک و انتقال آنها در شرایط سترون به
محیطهای کشت پرآوری (جدول  3و  )4انجام شد (شکل
 .)1تجزیهوتحلیل دادههای طول گیاهچه و تعداد جداکشت
قابل استحصال از آنها برای بیان اثرات هورمونهای رشد
محتوای محیط کشت پرآوری (تکثیر انبوه) نشان داد که
اختالف بسیار معنیداری بین آنها در سطح یک درصد وجود
دارد (جدول  .)2مقایسه میانگین تیمارهای هورمونی نیز
نشان داد که محیط کشت  MSبا  4میلیگرم در لیتر  BAو
 0/2میلیگرم در لیتر  IBAبیشترین رشد متوسط طولی
ساقچه ( 5/86سانتیمتر) و بیشترین تعداد ریزنمونه ()3/87
را داشته و در یک طبقه جداگانه با سایر تیمارها قرار گرفت
(جدول  3و  .)4گیاهچهها پس از ریشهدار شدن برای
سازگاری تدریجی ابتدا به گلخانه و بعد به نهالستان انتقال
یافتهاند.

جدول  -1مقايسه ميانگين جوانهزني جنين تحت تأثير غلظت ساکارز در گيالس وحشي
تيمار

تعداد

ميانگين

گروهبندي

MS+30g/l Sucrose

50

70/40

a

MS+ 60 g/l Sucrose

50

70/20

a

جدول  -2ميانگين مربعات حاصل از تجزيه واريانس اثر هورمونهای رشد گياهي محتوی محيط کشت  MSبر روی طول درونشيشهای ساقه و
تعداد جداکشت ممکن پس از يك واکشت
منابع تغييرات

درجه آزادي

ميانگين مربعات
تعداد جداکشت

طول گياهچه

بلوك

3

1/55

0/472222

محیط کشت

5

**10/74

**5/15

ساکارز

1

**26/02

*2/083332

بلوك * تیمار

5

0/676

0/283333

اشتباه نمونهبرداری

33

0/608

0/320707

کل

47
* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد
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جدول  -3مقايسه ميانگين رشد طولي (سانتيمتر) ساقه درونشيشهای تحت تأثير هورمونهای رشد گياهي
تيمارهاي هورمونی

ميانگين

گروهبندي

1

2/62

d

2

3/46

c

3

3/33

d

4

3/68

c

5

4/73

b

6

5/86

a

تیمار =1شاهد ،تیمار  ،MS+2mg/l IBA =2تیماار
 ،mg/l IBتیمار

 ،MS+2mg/l+ 0/1 mg/l IBA =3تیماار ،MS+8mg/l =4تیماارMS+6mg/l BA+ 0/5 =5

MS+4mg/l+ 0/2 mg/l IBA =6

جدول  -4مقايسه ميانگين تعداد جداکشت درونشيشهای تحت تأثير هورمونهای رشد گياهي پس از يك واکشت
تيمار

ميانگين

گروهبندي

1
2

1/75
2/12

d
c

3

2/12

c

4

2/625

c

5

3/25

b

6

3/87

a

شکل  -1گياهچه حاصل از کشت جنين برای تهيه ريزنمونه ( .)Aتهيه ريزنمونه (قطعات ساقه حاوی جوانه جانبي)
و ريشهزني آن برای شروع چرخه تکثير ()B
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بحث
افزودن ساکارز با غلظتهای متفاوت به محیط
کشتهای در تکامل و جوانهزنی جنین بهعنوان منبع اصلی
هیدروکربنی بهویژه در جنینهای نارس بههمراه سایر
مکملهای غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است .از اینرو
در قسمت اول آزمایش برای تهیه گیاهچه از جنین و
ریزنمونههای نورسته از آن ،ساکارز مورد استفاده قرار
گرفت .عدم وجود اختالف معنیدار بین مقدار  30و  60گرم
در لیتر ساکارز در محیط کشت  MSدر این بررسی نشان می
دهد که جنین بالغ گیالس وحشی برای جوانهزنی
درونشیشهای و رشد شاخسارهای ناشی از آن نیازمند به
ساکارز  30گرم در لیتر میباشد .اثرات غلظت متعدد ساکارز
بهعنوان منبع اصلی کربوهیدراتها در محیط کشت ،بر روی
تکامل درونشیشهای و جوانهزنی جنینهای بالغ و نارس
گیاهان زراعی و باغی مختلف گزارش شده است .کشت
جنین بالغ صنوبر پده در تالقی با صنوبر کبوده توسط
( ،)Jafari Mofidabadi & Modir Rahmati, 2000در
تغذیه مصنوعی جنین برای تولید هیبرید گیاه کلم et al.,
) ،(Agnihotri 1990سیبزمینی) )Alexander, 1965و در
تالقی گندم نان با گیاه مرتعی اگروپیروم از خانواده گرامینه
( )Alonso & Kimber, 1980گزارش شد .تکثیر انبوه
درختان بهروش درونشیشهای در گرو استفاده از بافتهای
جوان گیاهی بهویژه ایجاد جوانههای نابجا از جدا کشتهای
مختلف میباشد .در این بررسی از کشت جنین بالغ گیالس
وحشی برای تهیه منبع بافتی جوان استفاده شد .برتری بافت
نورسته برای تهیه ریزنمونه و پرآوری در مقایسه اثرات بافت
جوان و بالغ در پرآوری درونشیشهای گیاهان باغی نیز
گزارش شده است (Preece et al., 1991; Perez et al.,
 .)2000هورمونهای رشد گیاهی با ترکیبات و غلظتهای
مختلف بهتنهایی برای افزایش ضریب ازدیاد (پرآوری) در
تکثیر ارقام تجاری گیالس و در گیالس وحشی برای تهیه
پایه مؤثر گزارش شده است .در این بررسی استفاده از
بافتهای جوان و هورمونهای رشد گیاهی  BAو IBA

بهترتیب با غلظت  4و  0/2میلیگرم در لیتر موجب بیشترین
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رشد رویشی (طول ساقه) و زمینه بیشترین تعداد جداکشت
شد .بیشترین میزان پرآوری درونشیشهای گیالس رقم گیزال
)(Sisko, 2011; Tang et al., 2002و گیزال (Zarei et 6
) al., 2013از روی ریزنمونههای حاصل از درختان بالغ در
محیط کشت  MSبا هورمون رشد  0/5میلیگرم در لیتر
 BAPو  0/1میلیگرم در لیتر  IBAو  30گرم در لیتر
ساکارز گزارش شد .ریزازدیادی چهار ژنوتیپ مهلب
) (Prunus mahaleb L.برای تهیه پایه مناسب پیوند آلبالو
و گیالس تجاری با استفاده از محیط کشت  MSمحتوی 1
میلیگرم در لیتر  GAجیبرلیک اسید و  0/1میلیگرم در
لیتر  BAبنزیل آدنین گزارش شد (.)Kangi et al., 2008
ریزازدیادی یک ژنوتیپ از گیالس وحشی جامعه جنگلی
منطقه شهرستان نور با استفاده از محیط کشت تغییر یافته بر
مبنای تغییر در منابع نیتروژنی نیز گزارش شد ( Haj-Najjari
 .)et al., 2008تهیه بافت جوان (شاخههای نابجا) با استفاده
از محیطهای کشت پایه  WPM, DKWو  QLدر حضور
هورمونهای رشد گیاهی  TDZو  BAهریک با غلظت 1
میلیگرم در لیتر و محیطهای کشت  QLو  WPMبا
هورمونهای رشد  TDZو  BAبا غلظت یک میلیگرم در
لیتر ،با کشت ریزنمونه برگ و قطعات میانگره برای پرآوری
حاصل شد ( .)Akita et al., 2006بیش از  75درصد
ریزنمونهها (قطعات ساقه تک جوانه) پس از استقرار ،در
محیط کشت  MSبا غلظت  1میلیگرم در لتیر  IBAو 0/5
میلیگرم  NAAریشهدار شدند (شکل  .)2مشابه نتایج این
بررسی ،یعنی استفاده از هورمون رشد گیاهی  IBAبا
غلظتهای متفاوت با توجه به شرایط آزمایش ،ریشهزایی
موفقی را در گیاهچههای پرآوری شده به همراه داشت
(Kangi et al., 2008; Izadpanah, 2004; Haj-Najjari
.)et al., 2008; Karamed et al., 2014
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Abstract
Propagation of Pronus avium L. through conventional micropropagation is essential for forest
development and production of scion for grafting of commercial Pronus varieties. For
micropropagation and production of juvenile tissue as an initial source of proliferation, mature
embryo explants were used. For in vitro shoots preparation, isolated embryos of mature trees
were transferred into MS medium containing 30 and 60 g/l sucrose. There were no significant
differences between MS media containing 30 and 60g/l for percentage of embryo germination
using t-Student test. Factorial analysis of collected data for further shoot proliferation indicated
that there were highly significant differences between the used growth regulators for in vitro
shoot length and number of produced explantsatα=0.01level. The highest average shoot length
(5.86 cm) and the highest mean number of explants production were observed on MS medium
supplemented with 4 mg/l BA and 0.2 mg/l IBA. Plantlet at 4 to 5 cm in height were rooted in
MS hormone free medium and after successful acclimatization transferred to a green-house.
Keywords: Juvenile tissue, micro propagation, Pronus avium L., Scion production, and
Reforestation

