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معرفی پروتکل تجاری بهمنظور ازدیاد درونشیشهای کلم زینتی
.Brassica oleracea var. acephala
مینا تقیزاده *1و موسی سلگی
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 1و  .2استادیاران ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک
(تاریخ دریافت - 1192/9/2 :تاریخ تصویب)1192/11/12 :

چکیده
طی سالیان اخیر کلم زینتی بهدلیل داشتن اندامهای هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط
محیطی در فضای سبز بسیار استفاده میشود .بنابراین ،ازدیاد درونشیشهای کلم زینتی در چند
آزمایش مطالعه شد .غلظتهای مختلف بنزیل آدنین ( 0/5 ،0/1mg/Lو ،)0/5 ،0/1mg/L( 2,4-D ،)1
نیترات نقره (2 mg/Lو )4و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار بهکار گرفته شد .همچنین
تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین ( 0/1mg/Lو  )0/5و ایندول بوتیریک اسید ( 0/1mg/Lو
شیشهای در مرحلۀ سازگاری با استفاده از غلظتهای مختلف
 )0/5بود .سازگاری گیاهچههای درون 
 MSو عصارۀ ورمی کمپوست (کامل و یک دوم) اجرا شد .نتایج نشان داد کاربرد  0/1 mg/Lبنزیل
آدنین به همراه  2,4-D 1 mg/ Lباززایی قابل قبولی را در این گیاه زینتی فراهم میآورد .محیط کشت
پرآوری تکمیلشده با 0/5 mg/Lاز بنزیل آدنین و ایندول بوتیریک اسید سبب توسعۀ شاخسارهها شد.
سرانجام گیاهچههای درونشیشهای با انتقال به محیط کشت  MSتقلیلیافته بهطور موفقیتآمیزی
سازگار شدند .بهطورکلی ،در این پژوهش با استفاده از محیط کشت نسبتاً کمهزینه ،در دسترس و
حداقل غلظت تنظیمکنندههای باززایی موفقیتآمیز کلم زینتی به دست آمد.
واژههای کلیدی :باززایی درونشیشهای ،تنظیمکنندههای رشد ،کلم زینتی.
مقدمه
يكي از جنبههاي مهم تكنیکهاي بیوتكنولوژي گیاهي،
كشت سلول ،بافت و اندامهاي گیاهي در محیط
درونشیشهاي است .فنآوري كشت درونشیشهاي با
تكمیلكردن روش اصالح سنتي بهمنظور دستورزي و
بهبود گیاهان بسیار استقبال شده است ( Gaspar et al.,
 .)1996همچنین كشتهاي سلول و بافت گیاهي ابزاري
مهم در مطالعات پايه و كاربردي بوده است و كاربردهاي
تجاري زيادي دارند .ريزازديادي از طريق كشت
درونشیشهاي جنبۀ مهمي از كاربردهاي اين تكنیک
بوده است كه امروزه در سطح وسیعي براي گونههاي
جنگلي ،باغي و بهويژه گیاهان زينتي استفاده ميشود
(.)Rajagopalan, 2000
* تلفن33365222351 :

جنس كلم ( )Brassicaكه شامل بسیاري از گونههاي
گیاهي مهم اقتصادي است امروزه مصارف گستردهاي در
زمینههاي مختلف دارند ( .)Warwick, 2011كلم
خوراكي بهمنزلۀ يكي از جنسهاي مهم در خانوادة كلمها
بهدلیل تنوع زياد در كل دنیا پرورش يافته است .اين
دسته سبزيجات متعلق به جنس  Brassicaو گونۀ
 oleraceaهستند كه از اين گروه ميتوان به كلم بروكلي،
كلم قمري ،انواع كلمپیچ ،گل كلم و همچنین واريتهاي
زينتي از اين جنس به نام كلم زينتي Brassica
 oleracea var. acephalaاشاره كرد .در ايران نیز طي
سالیان اخیر كلم زينتي بهدلیل داشتن اندامهاي هوايي
رنگي و بادوام و مقاومت خوب به شرايط بد محیطي
بهويژه سرما بهمنزلۀ يک گیاه زينتي در فضاي سبز بیشتر
E-mail: m-taghizadeh@araku.ac.ir
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شهرها مورد توجه زيادي قرار گرفته است .براساس مطالعات
انجامشده تا كنون در ايران هیچگونه پژوهشي مبني به
شیشهاي كلم زينتي انجام

بررسي كشت و باززايي درون
نشده است ولي در ساير كشورها پژوهشهايي مبني بر
كشت درونشیشهاي جنس براسیكا و بهطور معدودتري
كشت گونۀ كلم زينتي در دسترس است.
رويانزايي سوماتیكي يكي از موضوعات مورد توجه
پژوهشگران در كشت درونشیشهاي جنس براسیكا بوده
است ،میكروسپور يا پرچم بهمنزلۀ ريزنمونه در روش
رويانزايي سوماتیكي در بیشتر گونههاي براسیكا
استفاده شده است ( ;Lichter, 1989; Sato et al., 1989
 .)Aslam et al., 1990; Baillie et al., 1992گزارشهاي
اندكي در مورد استفادة ساير ريزنمونهها وجود دارد اما
بههرحال رويانهاي رويشي از ريزنمونههايي مانند
هیپوكوتیل ( ،)Kohlenbach et al., 1982پروتوپالست
( )Kranz, 1988و كوتیلدونهاي نابالغ ( Turgut et al.,
 )1998در  B. napusگزارش شده است .در كلم چیني،
رويانزايي سوماتیكي از ريزنمونههاي كوتیلدوني القا
شده است ( .)Choi et al., 1996رويانهاي رويشي در
گل كلم با استفاده از ريزنمونههاي هیپوكوتیل به دست
آمده است (.)Deane et al., 1997; Leroy et al., 2000
تولید گیاهان هاپلوئید از طريق كشت گرده يا بساک
يكى از كاربردهاى مهم كشت بافت در بهنژادى گیاهان
ازجمله جنس براسیكاستKrzyżanowska et al. .
) (2006يک روش كارآمد باززايي گیاه از رويانزايي
پرچم در كلم پیچ با استفاده از محیط كشت  B5ارائه
دادند .در مطالعهاي ،نمو و توانايي نرزايي  38ژنوتیپ از
كلم زينتي طي كشت پرچم بررسي شده است كه در
بین آنها شش ژنوتیپ با بیشترين نرخ تولید رويان
شناسايي شدند ( .)Kieffer et al., 1993اثر محیط
كشت جامد ،مرحلۀ نمو ،سن رويان ،تیمار سرما و
مكملهاي محیط كشت بر روي باززايي گیاهان حاصل
از كشت رويانهاي مشتقشده از میكروسپور در چهار
هیبريد  F1كلم زينتي نیز مطالعه شد .نتايج نشان داد
كه تمامي ژنوتیپها زماني كه در محیط جامد  B5با
يکدرصد آگار كشت شدند ،پاسخ خوبي داشتند.
همچنین تیمار سرماي چهار درجه بهطور معناداري نرخ
باززايي گیاهان را تا  73درصد افزايش داد ( Wang et

 .)al., 2011در آزمايشي ديگر كشت میكروسپور 63
ژنوتیپ از كلم زينتي بررسي شد كه نتايج نشاندهندة
آن بود كه تنها در شش ژنوتیپ رويانزايي در محیط
كشت  NLNالقا شد (.)Wei et al., 2008
تقريباً تمامي گیاهان تراريخته در فرايندهاي كشت
بافت ايجاد ميشوند ،بنابراين بهینهسازي كشت بافت در
گونههاي گیاهي نقش كلیدي در موفقیت روشهاي انتقال
ژن و مطالعات سلولي دارد .امروزه ژنوتیپهاي متنوعي از
كلم زينتي در فضاي سبز استفاده ميشوند .بهدلیل ارزش
اقتصادي اين گونه ،بهمنظور تسريع برنامههاي اصالحي آن
يک روش آسان و سريع نیازمند بوده است تا بتوان ارقام
جديد را به تقاضاهاي بازار برساند .با توجه به اينكه كلم
زينتي گیاهي وارداتي و بذر  F1هیبريد آن گران است،
شهاي اين گیاه زينتي
بهینهكردن شرايط كشت درونشی 
ميتواند زمینۀ خوبي را براي تولید انبوه ،يكنواخت و
پیشنیازي براي برنامههاي بهنژادي اين گیاه زينتي فراهم
آورد .درحاليكه روشهاي ازدياد درونشیشهاي نقش
مهمي در تجاريسازي گیاهان دارد ولي بهدلیل هزينۀ زياد
مواد شیمیايي مورد نیاز ،توسعه و پژوهش در اين زمینه
بهويژه در كشور ما محدود شده است .بنابراين ،در اين
پژوهش سعي شده است عالوه بر بهینهكردن شرايط ازدياد
درونشیشهاي كلم زينتي ،يک روش كارآمد با حداقل
هزينه و زمان باززايي معرفي شود.
مواد و روشها
در اين طرح از كلمهاي زينتي Brassica oleracea var.
 acephalaبا نامهاي تجاري ( Fringed purpleداراي
برگهاي بنفش و چینخورده) و ( Fringed whiteداراي
برگهاي سفید ابلق و چینخورده) كه در اواخر ماه مهر
در محل اصلي و فضاي باز نشا شده بودند استفاده شد.
در نیمۀ دوم اسفند زماني كه گلآذين تازه شكفته شده
بود ،گلآذينهايي به طول 3/4ـ 6سانتيمتر براي
نمونهگیري انتخاب و به آزمايشگاه برده شد .ابتدا
مجموعۀ گلآذين در داخل بشر در زير آب جاري به
مدت  34الي  63دقیقه شستوشوي اولیه شدند .سپس
در زير دستگاه المینار ايرفلو و تحت شرايط استريل با
محلول تجاري هیپوكلريت سديم داراي پنجدرصد مادة
فعال (وايتكس گلرنگ) به غلظت  333درصد و به مدت
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زمان  33دقیقه و سه بار شستوشو با آبمقطر استريل
گندزدايي انجام شد.
در اين پژوهش از محیط كشت تجاري ( MSشركت
سیگما) 13 ،گرم در لیتر ساكارز و هشت گرم در لیتر
آگار استفاده شد .محیطهاي كشت در اتوكالو با دماي
 363درجۀ سانتيگراد و فشار  3/6اتمسفر به مدت 63
دقیقه استريل شدند .ريزنمونهها نیز بهصورت غنچههايي
به طول 6ـ 1میليمتر به همراه قسمت كوتاهي از دمگل
برش داده شد و در محیط كشت بهصورت افقي كشت
داده شد و در داخل اتاقک رشد كنترلشده با دماي
 65±3/3درجۀ سانتيگراد در شرايط  32ساعت
روشنايي و هشت ساعت تاريكي و شدت نوري معادل 1
هزار لوكس نگهداري شدند .تیمارهاي اعمالشده در اين
پژوهش استفاده از انواع و غلظتهاي مختلف
تنظیمكنندههاي رشد و نیترات نقره در مراحل مختلف
انگیزش و باززايي كلم زينتي بود .تیمارهاي استفادهشده
در مرحلۀ اول يا استقرار شامل بنزيل آدنین در
غلظتهاي  3/4 ،3/3و يک میليگرم در لیتر 2,4-D ،در
غلظتهاي  3/3و يک میليگرم در لیتر ،نیترات نقره در
غلظتهاي  6و  5میليگرم در لیتر و دو نوع رقم تجاري
(بنفش و سفید) بود .در مرحلۀ دوم يا پرآوري تیمارهاي

الف)

ج)
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بنزيل آدنین در غلظتهاي  3/3و  3/4میليگرم در لیتر،
ايندول بوتیريک اسید  3/3و  3/4میليگرم در لیتر
اعمال شد .در حدود شش هفته پس از واكشت
شاخسارههاي انگیزشيافته در محیط كشت پرآوري،
آنها به محیط كشت سازگاري منتقل شدند .در مرحلۀ
سوم يا سازگاري گیاهچههاي تكامليافتۀ درونشیشهاي،
پراليت استريل بهمنزلۀ بستر كشت و محیط  MSكامل،
يک دوم  ،MSعصارة كامل ورمي كمپوست و عصارة يک
دوم ورمي كمپوست بدون هیچگونه تنظیمكنندة رشد
بررسي شد .بهمنظور تهیۀ عصارة ورمي كمپوست نیز
ابتدا ورمي كمپوست جامد را به نسبت  3:8با آبمقطر
تركیب كردند ،به مدت  65ساعت هوادهي ،سپس
محلول را از صافي عبور دادند و در غلظتهاي  333و
 43درصد آن را آماده كردند .گیاهچههايي كه در اين
محیط زنده مانده بودند پس از گذشت سه هفته
بهتدريج با بازكردن درب شیشههاي كشت به شرايط
بیرون سازگار شدند .پس از اين مرحله گیاهچهها
بهآرامي از درون ظروف بیرون آورده و ريشههاي آنها
با آبمقطر شستوشو داده شدند و در بستر كشت خاک
باغچه ،ورمي كمپوست و پراليت به نسبت حجمي 3:3:3
منتقل شدند (شكل.)3

ب)

د)

شكل  .3مراحل باززايي كلم زينتي تحت شرايط درونشیشهاي
الف) انگیزش كالوس اندامزا از ريز نمونههاي غنچه در محیط كشت  ،MSب) تكامل شاخسارههاي انگیزشيافته طي مرحلۀ پرآوري،
ج) توسعۀ گیاهچههاي كامل درونشیشهاي ،د) انتقال گیاهچههاي درونشیشهاي سازگارشده به بستر خاكي
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آزمايشهاي بخش استقرار و پرآوري در قالب
فاكتوريل بر پايۀ طرح كامالً تصادفي ()CRD
چندمشاهدهاي انجام شد كه هر تیمار چهار تكرار داشت.
تیمارهاي مرحلۀ اول يا استقرار شامل چهار فاكتور
بنزيل آدنین ( 3/4 ،3/3mg/Lو ،3/3mg/L( 2,4-D ،)3
 ،)3/4نیترات نقره (6 mg/Lو )5و نوع رقم (بنفش و
سفید) بود .در مرحلۀ دوم يا پرآوري تیمارها نیز شامل
دو فاكتور بنزيل آدنین ( 3/3mg/Lو  )3/4و ايندول
بوتیريک اسید ( 3/3mg/Lو  )3/4بود .آزمايش بخش
سازگاري نیز در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار تیمار
و سه تكرار انجام شد .پس از كشت و اعمال تیمارهاي
مختلف ،میزان نكروزشدن ريزنمونهها ،میزان
شاخسارهزايي ،كالوسزايي ،نوع كالوسزايي و ريشهزايي
براي هر تیمار ثبت شد .دادهها ابتدا به درصد تبديل
شدند و پس از نرمالكردن دادههاي غیرنرمال با استفاده
از روش لگاريتم با  ANOVAو با استفاده از نرمافزار
 SASتجزيه شدند .آزمون چنددامنهاي دانكن )(DMRT
براي تعیین معناداربودن تفاوت آماري بین میانگین
تیمارها با استفاده از نرمافزار  MSTATCانجام شد.

عالوه بر انگیزش كالوس ،رشد و تورم اندام مادگي نیز
اتفاق افتاد .همچنین مرگ و نكروزشدن ريزنمونههاي
كشتشده در مرحلۀ استقرار در يکسري از تیمارها
مشاهده شد.
نتايج جدول تجزيۀ واريانس در مرحلۀ انگیزش نشان
داد كه اثرات متقابل عوامل چهارگانه رقم ،غلظت بنزيل
آدنین ،غلظت  ،2,4-Dو غلظت نیترات نقره بر صفات
كالوسزايي ،اندامزايي ،ريشهزايي ،نكروز و رشد
ريزنمونههاي كلم زينتي معنادار بود كه نتايج مقايسۀ
میانگین اين فاكتورها در جدول  3نشان داده شده است.
بیشترين كالوسزايي بر ريزنمونهها در هر دو رقم با
كاربرد  3/3میليگرم در لیتر بنزيل آدنین در تركیب با
يک میليگرم در لیتر  2,4-Dدر محیط كشت MS
مشاهده شد ( 37/3و  333درصد) .البته در غلظت 3/4
میليگرم در لیتر بنزيل آدنین بههمراه يک میليگرم در
لیتر  2,4-Dدر رقم بنفش نیز  333درصد كالوسزايي
رخ داد .بهطوركلي ،نتايج كاربرد بنزيل آدنین و 2,4-D
در غلظتهاي مختلف بر كالوسزايي ريزنمونههاي كلم
زينتي نشان داد ،زماني كه غلظت  2,4-Dنسبت به
بنزيل آدنین در حدود  6الي  33برابر بیشتر بود ،در
حدود 76ـ 333درصد انگیزش كالوس بر روي
ريزنمونهها اتفاق افتاد و در نسبتهاي كمتر و يا حتي
مساوي اين دو تنظیمكنندة رشد میزان كالوسزايي
كاهش يافت.
براساس نتايج بهدستآمده ميتوان گفت كه میزان
نكروزشدن ريزنمونهها در ارقام استفادهشده كلم زينتي
متفاوت بود به گونهايكه در رقم بنفش نكروزشدن
ريزنمونهها كمتر از رقم سفید رخ داد و به همین دلیل
میزان متفاوتي از باززايي و كالوسزايي در ارقام
مطالعهشده در اين پژوهش مشاهده شد .عنوان شده
است كه باززايي در جنس براسیكا به میزان زيادي
وابسته به ژنوتیپ است و اين مورد در چند گونه براسیكا
گزارش شده است .براي مثال در كلزا 1تنوع گستردهاي
در باززايي ارقام مطالعهشده وجود داشت ( Ono et al.,
 .)1994; Phogat et al., 2000همچنین در خردل
هندي 5نیز مشاهده شد كه ارقام هندي نرخ باززايي

1. Organogenic callus
2. None- organogenic callus

3. B. napus
4. B. juncea

نتایج و بحث
مرحلۀ استقرار

طي اين پژوهش پس از 33ـ 36روز كشت غنچۀ كلم
زينتي در مرحلۀ استقرار در محیط كشت داراي
بههمراه بنزيل آدنین و نیترات
غلظتهاي مختلف  2,4-D
زنمونهها از قسمت غنچۀ

نقره ،ابتدا انگیزش كالوس در ري
گل مشاهده شد كه اين كالوسها از نظر شكل ظاهري،
رنگ و توان باززايي كامالً از يكديگر متمايز بودند .اين
كالوسها به دو دستۀ كالوسهاي اندامزا 3و كالوسهاي
معمولي يا غیراندامزا 6تقسیمبندي شدند .كالوسهاي
اندامزا بافت متراكم و دانهاي سفید متمايل به كرم
داشتند (شكل-3الف) .كالوسهاي غیراندامزا نیز از نظر
ظاهري يا به شكل كالوسهاي متراكم سفید يا به شكل
كالوسهاي آبكي رنگپريده ،شیشهاي مشاهده شدند .در
كالوسهاي غیرشاخسارهزا در برخي موارد انگیزش
ريشههاي موئین نیز مشاهده شد .در برخي از تیمارها

تقيزاده و سلگي :معرفي پروتكل تجاري بهمنظور ازدياد درونشیشهاي ...
بهتري نسبت به ارقام استرالیايي داشتند ( Pental et al.,

 (1990) Lelu & Bollon .)1990اظهار داشتند كه
استعداد باززايي در كلم پیچ 3و دكمهاي 6بستگي به
ژنوتیپ دارد (2008) Wei et al. .با مطالعه بر روي
كشت میكروسپور  63ژنوتیپ كلم زينتي ،عامل ژنوتیپ
را بهشدت بر پتانسیل جنینزايي مؤثر دانست كه چنین
دستاوردهايي با نتايج ما مشابهت داشت .احتماالً توان
ژنتیكي متفاوت در استعداد باززايي كه به میزان متفاوت
هورمونهاي درونزا در ارقام مختلف مربوط است ،يكي
از داليل نقش رقم و ژنوتیپ در پاسخهاي درونشیشهاي
باشد.
در برخي پژوهشها گزارش شده است كه يکسري
عوامل كمكي مانند مواد بازدارندة اتیلن نظیر نیترات
نقره در باززايي جنس براسیكا مؤثرند ( Pental et al.,
Zhang et 1990; Palmer, 1992; Pua & Chi, 1993
; .)al., 1998; Khan et al., 2003احتماالً اثر تحريكي

نیترات نقره در پاسخ گیاهان در شرايط درونشیشهاي
به گونه و غلظت استفادهشده بستگي دارد .از طرف ديگر
هرچند كه براساس مطالعات غیرمستقیم (كاربرد
بازدارندههاي اتیلن) نتیجهگیري شده است كه اتیلن اثر
منفي بر جنینزايي دارد ( )Biddington, 1992ولي در
آزمايشي گزارش شده است كه اتیلن ممكن است رشد
كالوس را تحريک كند ( .)Songstad et al., 1991عدم
تأثیر كاربرد نیترات نقره در باززايي درونشیشهاي كلم
زينتي در اين آزمايش احتماالً بهدلیل غلظت كم اين
ماده و تفاوت در گونه و واريته است.
در بین تنظیمكنندههاي رشد ،اكسینها و
سايتوكنینها بهطور گسترده براي القاي كالوس استفاده
ميشوند .اكسینها در تقسیم سلولي ،طويلشدن سلولي،
تمايزيابي و ريشهزايي نقش دارند .متداولترين نوع اكسین
كه براي القاي كالوس در محیط كشت استفاده ميشود
 2,4-Dو در مواردي هم  NAAو  IAAاست ( George et
 .)al., 2008در آزمايش حاضر نیز هم كالوس و هم
شاخساره نابجا در مرحلۀ استقرار القا شدند .هرچند كه
در اغلب گزارشها محیط كشت  NLNبراي باززايي كلم
زينتي استفاده شده است ( ;Tuncer & Yanmaz, 2011
1. Brassica oleracea var. gemmifera
2. Brassica oleracea var. capitata
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 .)Wei et al., 2008اما
 (2012) Azadبا كشت هیپوكتیل در محیط  MSداراي
بنزيل آدنین و ايندول بوتیريک اسید بهگونهاي مشابه با
نتايج بهدستآمده در اين آزمايش ،توانستند بهطور
مستقیم باززايي شاخسارة نابجا را در گیاه روغني كلزا
داشته باشند .همچنین  (2011) Wang et al.موفق به
باززايي جنینهاي كوتیلودوني كلم زينتي در محیط
كشتهاي  B5و  MSشدند كه البته میزان باززايي در
محیط  B5بیشتر بود (2002) Kim & Botella .نیز با
كشت هیپوكتیل در محیط  MSتكمیلشده با بنزيل
آدنین توانستند كالوس را در كلم بروكلي القا كنند كه تا
حدودي با نتايج ما مشابهت داشت.
در اين آزمايش افزايش غلظت بنزيل آدنین در محیط
كشت سبب كاهش انگیزش كالوس و بهگونهاي عكس
افزايش غلظت  2,4-Dسبب تحريک انگیزش كالوس در
ريزنمونهها شد .بهطوركلي ،سايتوكینینها در تحريک رشد
و نمو و تقسیم سلولي در گیاهان بسیار نقش دارند .زماني
كه به میزان بسیار كم به همراه اكسین در محیط كشت
بهكار روند در تقسیم سلولي و رشد كالوس اثر دارند
( .)Pierik, 1987ريشهزايي و كالوسزايي در سلولهاي
گیاهي نیز در پاسخ به دستكاري سطوح تنظیمكنندههاي
خارجي رخ ميدهد ( .)Skoog & Miller, 1957گزارش
شده است كه بنزيل آدنین خارجي ممكن است يا
مستقیم بر روي سلولهاي گیاهي عمل كند و يا از
طريق كنترل تجمع يكسري تركیبات سايتوكنیني عمل
كند .اكسین در تقسیم ،توسعه و تمايزيابي سلولها نقش
دارد .بنابراين ،گفته ميشود كه سايتوكنینها در تركیب
با اكسین براي تقسیم سلولي گیاهي در كشتهاي
درونشیشهاي ضرورياند .بهگونهاي مشابه در ساير
پژوهشها كاربرد بنزيل آدنین به همراه اكسین در
محیط كشت درونشیشهاي گونههاي براسیكا سبب
القاي كالوس و باززايي شاخساره شده است .براي نمونه
 (2012) Chamandoosti1& Afshari Azadعنوان
كردند كه افزايش غلظت بنزيل آدنین بههمراه ايندول
بوتیريک اسید در محیط كشت سبب افزايش
كالوسزايي و شاخسارهزايي در ريزنمونههاي كانوال شد
ولي افزايش غلظت بنزيل آدنین در محیط كشت تنها
باززايي شاخسارهها را تحريک كردTavakkol Afshari .
Chamandoosti & Afshari
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 (2011) et al.نشان دادند كاربرد  2,4-Dبههمراه
سیتوكنین در محیط كشت در تحريک القاي كالوس
گیاه كانوال مؤثر بود .بدين ترتیب نقش تحريكي بنزيل

آدنین در شاخسارهزايي و  2,4-Dدر كالوسزايي
ريزنمونههاي كلم زينتي در شرايط كشت درونشیشهاي
مشخص ميشود.

جدول  .3اثر متقابل رقم ،غلظت بنزيل آدنین 2,4-D ،و نیترات نقره بر صفات ارزيابيشدة كشت درونشیشهاي كلم زينتي
رقم

غلظت
()mg/L

BA

غلظت
()mg/L

2,4-D

3/3
3/3
3
3/3
سفید

3/4
3
3/3
3
3
3/3
3/3
3
3/3

بنفش

3/4
3
3/3
3
3

غلظت
()mg/L

AgNO3

6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5

*

كالوسزايي

شاخسارهزايي

ريشهزايي

نكروز

رشد
ريزنمونه

23/6bcd
13/4defg
333a
37/3a
46/7bcdef
53cdefg
13/1defg
33fg
18/6defg
15/2defg
35/8g
13/4defg
8/1g
12/2defg
76/2abc
333a
61/1efg
13defg
333a
81/1ab
63/6fg
33/3g
47/7bcde
17/2defg

23/6a
65/3bc
32/7bc
33/3c
33/7c
1/1c
3c
3c
68/4bc
3/8c
3c
3c
8/1c
8/7c
3c
3c
23/7a
23/3a
3c
3c
4c
51/8ab
3c
3c

32/7b
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
5/5c
3c
3c
3c
65/8a
3c
3c

63/8bc
62/5b
3c
3/5c
34bc
58/3a
36/2bc
38bc
31/2bc
35/6bc
43/6a
6c
3c
33/5bc
3c
3c
4c
8/3bc
3c
3c
58/7a
33/1bc
62/1b
4/4bc

3c
3c
3c
3c
33e
62/3bcde
44/5b
44/3b
61/4bcde
53/1bc
38/1cde
52/5bcd
33/7a
14/3bcde
31de
3c
3c
3c
3c
32/7cde
38/1cde
15/3bcde
33e
44/5b

* :در هر ستون حروف مشابه تفاوت معناداري در سطح احتمال پنج درصد آزمون دانكن نشان ندادند.

مرحلۀ پرآوری

در مرحلۀ پرآوري پس از واكشت تودههاي كالوسهاي
اندامزا در محیط كشت داراي غلظتهاي مختلف بنزيل
آدنین و ايندول بوتیريک ،پاسخهاي درونشیشهاي متفاوتي
در كلم زينتي مشاهده شد .در كالوسهاي اندامزا ،رشد و
توسعۀ شاخسارههاي نابجا مشاهده شد (شكل-3ب) .برخي
از تودهها نیز به سمت كالوسيشدن پیش رفتند.
شاخسارههاي نابجا پس از رشد طي شش هفته در همین
محیط كشت ،گیاهچههاي كاملي بههمراه انگیزش
ريشههاي نابجا را توسعه دادند (شكل-3ج).

نتايج تجزيۀ واريانس در مرحلۀ پرآوري نشان داد
اثرات متقابل غلظت بنزيل آدنین و ايندول بوتیريک
اسید بر میزان كالوسزايي و شاخسارهزايي كلم زينتي
نیز در سطح پنج و يک درصد بهترتیب معنادار بود.
شايان ذكر است كه هیچكدام از عوامل بر روي صفت
ريشهزايي نمونهها تأثیر معناداري نداشت .اثرات متقابل
غلظت بنزيل آدنین و ايندول بوتیريک اسید بر روي
میزان كالوسزايي در مرحلۀ پرآوري نشان داد كه
بیشترين شاخسارهزايي در غلظتهاي  3/4میليگرم در
لیتر بنزيل آدنین بههمراه  3/3میليگرم در لیتر ايندول
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بوتیريک اسید و  3/3میليگرم در لیتر بنزيل آدنین
بههمراه  3/4میليگرم در لیتر ايندول بوتیريک اسید رخ
داد كه با ساير تیمارها تفاوت معناداري داشتند.
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بیشترين كالوسزايي نیز در غلظت  3/4میليگرم در
لیتر بنزيل آدنین و ايندول بوتريک اسید مشاهده شد كه
با ساير تیمارها تفاوت معناداري داشت (جدول.)6

جدول  .6اثر متقابل غلظت بنزيل آدنین و ايندول بوتیريک اسید بر صفات ارزيابيشده
*
كشت درونشیشهاي كلم زينتي در مرحلۀ استقرار
غلظت بنزيل آدنین ()mg/l
3/3
3/4

غلظت ايندول بوتیريک اسید ()mg/l
3/3
3/4
3/3
3/4

شاخسارهزايي ()%

كالوسزايي ()%

b

3/8
43
a
48/1
b
31/1
a

b

1/7
33
b
32/2
a
14
b

* :در هر ستون حروف مشابه تفاوت معناداري در سطح احتمال پنجدرصد آزمون دانكن نشان ندادند.

بر اساس نتايج مشاهدهشده در بخش پرآوري
ميتوان عنوان كرد كه شاخسارههاي القاشده بر روي
ريزنمونههاي كلم زينتي بهدلیل داشتن پريمورديا
اندامهاي هوايي طي واكشت با حضور غلظتهاي مختلف
بنزيل آدنین و اكسین ضعیف ايندول بوتیريک اسید،
باززايي شاخسارهها را بهطور كامل داشت و در ساير
غلظتها به میزان جزئي كالوسزايي نیز رخ داد .در
مرحلۀ پرآوري تنظیمكنندة اكسیني ايندول بوتیريک
اسید بهتنهايي تأثیري در میزان باززايي كلم زينتي
نداشت و تركیب آن با بنزيل آدنین در میزان
كالوسزايي و شاخسارهزايي مؤثر بود .بهطوركلي ،ايندول
بوتیريک اسید يک اكسین به نسبت ضعیف در مقايسه با
ساير اكسینهاست و احتماالً كاربرد اكسینهاي قويتري
مانند نفتالین استیک اسید يا  2,4-Dدر كشت
ريزنمونههاي كلم زينتي پاسخ درونشیشهاي بهتري
ميداد .همچنین افزايش غلظت بنزيل آدنین هرچند در
كالوس تأثیري نداشت ولي رشد و توسعۀ شاخسارة نابجا
را در شاخسارههاي القاشده كاهش داد .اين نتیجه
نشاندهندة آن است كه احتماالً میزان سطح داخلي
سايتوكنین در چنین شاخسارههايي به حدي زياد است
كه كاربرد خارجي بنزيل آدنین سبب كاهش
شاخسارهزايي شده است.
مرحلۀ سازگاری

نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد كه اثر نوع محیط بر
میزان زندهماني شاخسارهها در سطح يکدرصد معنادار
بود .بهطوري كه در بستر پراليت حاوي محیط كشت

 MSكامل بدون هورمون 73 ،درصد زندهماني و توسعۀ
ريشه مشاهده شد و در محیط پراليت حاوي عصارة
ورمي كمپوست كامل تمامي گیاهچهها از بین رفتند
(جدول.)1
جدول  .1اثر سادة نوع محیط كشت بر زندهماني گیاهچههاي
*
كلم زينتي در مرحلۀ سازگاري
نوع محیط كشت
 MSكامل
3/6MS
عصارة ورمي كمپوست كامل
 3/6عصارة ورمي كمپوست

زندهماني گیاهچه ()%
a

73
41/1ab
3c
61/1bc

* :در هر ستون حروف مشابه تفاوت معناداري در سطح احتمال  4درصد
آزمون دانكن نشان ندادند.

تاكنون پژوهشي مبني بر مقايسۀ اثر عصارة
ورميكمپوست در مرحلۀ سازگاري و ريشهزايي در كشت
درونشیشهاي گیاهان وجود ندارد و در اغلب مطالعات از
محیط  MSكامل براي مراحل ابتدايي سازگاري
گیاهچههاي درونشیشهاي استفاده ميشود .در اين
آزمايش استفاده از عصارة ورميكمپوست بهمنزلۀ محیط
كشت سازگاري گیاهچههاي كلم زينتي سبب مرگ و
پوسیدگي بیشتر نسبت به محیط  MSكامل شد كه
دلیل آن نیز ميتواند وجود فعالیت میكروبي بیشتر در
آن بهويژه در عصارة كامل باشد ،ولي استفاده از عصارة
تقلیليافته ،تفاوت معناداري با  MSتقلیليافته نداشت.
بنابراين ،باتوجه به ويژگيهاي مفید عصارة
ورميكمپوست مانند داشتن عناصر غذايي ،اسیدهاي
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آلي ،تنظیمكنندههاي رشد (
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;Dominguez, 2004

.Chaoui et al., 2003; Muscolo et al., 1999; Atiyeh
 )et al., 2002; Tomati et al., 1987و هزينۀ كم
ميتواند با بهینهكردن غلظت و چگونگي كاربرد آن در
محیط كشت قابلیت كاربرد براي سازگاري گیاهچههاي
درونشیشهاي را داشته باشد.
نتیجهگیری کلی

بهطوركلي ،ميتوان نتیجهگیري كرد كه اگر هدف از
كشت درونشیشهاي كلم زينتي انگیزش كالوس باشد
ميتوان در مرحلۀ استقرار غلظت  3/3میليگرم در لیتر
بنزيل آدنین به همراه يک میليگرم در لیتر  2,4-Dدر
محیط كشت  MSرا توصیه كرد .ولي اگر هدف
ريزازديادي به روش اندامزايي باشد ،كاربرد 3/3
میليگرم از بنزيل آدنین بههمراه  2,4-Dدر محیط
كشت ،باززايي قابل قبولي را در اين گیاه زينتي فراهم
ميكند .در روش اندامزايي مستقیم با كشت كالوسهاي
اندامزا در محیط كشت  MSداراي  3/4میليگرم در لیتر
بنزيل آدنین و بههمراه  3/4میليگرم در لیتر ايندول
بوتیريک اسید شاخسارهها را پرآوري كرد .پس از رشد و
نمو شاخسارهها انتقال آنها به بستر پراليت استريل
داراي محیط كشت  MSتقلیليافته به نصف ،بدون
تنظیمكنندة رشد ،آگار و ساكارز سبب ريشهزايي و
تكمیل مراحل رشدي گیاهچههاي درونشیشهاي
ميشود .از ويژگيهاي برجستۀ اين پژوهش ميتوان به
اين نكته اشاره كرد كه در اغلب مطالعات درونشیشهاي
با استفاده از محیط كشت  NLNباززايي در كلمها
امكانپذير شده است ولي در اين آزمايش باززايي كلم
زينتي با استفاده از محیط كشت  MSانجام شد .محیط

كشت  NLNبا اينكه محیط كشت اختصاصي تیره
براسیكاسه محسوب ميشود ولي بهدلیل داشتن بیشتر
ويتامینها عالوه بر عناصر غذايي ،هزينۀ بااليي نیز دارد.
همچنین در بیشتر تكنیکهاي باززايي كلمها از كشت
پیچیدة میكروسپور استفاده ميشد كه اجراي اين روش
در بر گیرندة يكسري مشكالت مانند تهیۀ محیط
سوسپانسیون و مايع ،نیاز به مشهاي نايلوني خاص،
سانتريفیوژ ،محیط گرانقیمت  ،NLNتعیین تراكم
سوسپانسیون ،استفاده از محیط كشتهاي چندگانه،
ايجاد شرايط محیطي چندگانه و غیره ( Zhang et al.,
.2008; Tuncer & Yanmaz, 2011; Wang et al.,
 )2011; Wei et al., 2008است .ولي در اين پژوهش با
استفاده از محیط كشت نسبتاً كمهزينۀ  MSو در
دسترس ،حداقل غلظت تنظیمكنندههاي رشد و كشت
ريزنمونههاي غنچه ،امكان باززايي موفقیتآمیز كلم
زينتي با حداقل زمان فراهم شد .همچنین مرحلۀ
ريشهزايي همزمان در مرحلۀ پرآوري صورت گرفت و
مراحل سازگاري نیز كوتاهتر و مقرون به صرفهتر با
معرفي محیط عصارة ورمي كمپوست اجرا شد .بنابراين،
نتايج حاصل از بهینهكردن شرايط كشت درونشیشهاي
كلم زينتي با استفاده از پروتكل ارائهشده طي اين طرح
ميتواند در جنبههاي پژوهشي و حتي تولید تجاري كلم
زينتي مانند امكان تولید تجاري انبوه گیاهان يكنواخت
با قیمت مقرون به صرفه براي تقاضاي بازار كاربرد داشته
باشد.
سپاسگزاری
اين پژوهش در قالب طرح پژوهشي شمارة  33/31223با
استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه اراک انجام گرفت.
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