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چكیده
 یكی از.) استPassifloraceae(  علفی و متعلق به تیرۀ گل ساعتی،) درختچهای باالروندهPassiflora caerulea L.( گل ساعتی
 این پژوهش. کشت بافت است که امكان تولید گیاهانی بدون پاتوژن و در حد انبوه را فراهم میسازد،بخشهای مهم بیوتكنولوژی
بهمنظور بررسی پتانسیل دو نوع ریزنمونۀ مختلف (قطعات برگ و دمبرگ) در راستای باززایی مستقیم گیاه گل ساعتی با استفاده از
) در ترکیب باTDZ( ) و تیدیازورونKIN(  فورفوریل آمینو پورین6 ،)BAP( بنزیل آمینوپورین-6 غلظتهای مختلف هورمونهای
 در ریزنمونۀ دمبرگ بیشترین، نتایج نشان داد.) بهصورت طرح کامل تصادفی و در سه تكرار انجام گرفتIBA( ایندول بوتریک اسید
 همراهBAP  میلیگرم در لیتر1  حاویMS  عدد در محیط کشت8/9  درصد) و بیشترین شمار شاخساره با میانگین100( درصد باززایی
 درصد) و بیشترین شمار86/66(  همچنین در ریزنمونۀ برگ بیشترین درصد باززایی. به دست آمدIBA  میلیگرم در لیتر0/1 با
) درصد93/33(  بیشترین درصد ریشهزایی، در آزمایش ریشهزایی. عدد در محیط کشت یادشده به دست آمد8/6 شاخساره با میانگین
 گیاهچههای بهدستآمده از شرایط درون شیشهای در گلدان قرار. به دست آمدIBA  میلیگرم در لیتر0/5  حاویMS در محیط کشت
درصد زندهمانی90  روز پیش از انتقال به خاک در شرایط اتاق کشت نگهداری شدند که بیشتر از30  تا25 داده شدند و برای مدت
. این دستورالعمل به نظر میرسد که استعداد کافی برای ریزازدیادی این ژرم پالسم با ارزش را داشته باشد.نشان دادند
. کشت بافت، سازگاری، ریشهزایی، باززایی:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
Passion flower (Passiflora caerulea L.) is a climbing and herbaceous shrub belonging to the family of Passifloraceae.
Tissue culture is an important part of biotechnology, which can produce plants free of pathogens and provides mass
production. This study aimed to evaluate the potential of two different types of explants (leaf and petiole) in order to
obtain shoot multiplication of Passiflora caerulea. Various concentrations of 6-benzyl amino purine (BAP), 6furfuryl amino purine (KN) and Thidiazuron (TDZ) in combination with indole butyric acid (IBA) were used as a
completely randomized design, in three replications. Results of this experiment showed that the highest regeneration
frequency of the petiole explant (100%) and the maximum number of multiple shoots (8.9) was obtained in MS
medium supplemented with 1.0 mg/l BAP along with 0.1 mg/l IBA. Also in leaf explants, the highest regeneration
frequency (86.66%) as well as the maximum number of multiple shoots (8.6) were obtained in the above-mentioned
medium. The highest rooting frequency (93.33%) was observed on MS medium supplemented with 0.5 mg/l IBA. In
vitro-raised plantlets were potted and acclimatized under culture room conditions for 25–30 days before transfer to
soil conditions, where the established plants showed more than 90 % survival. The described protocol had a high
potential for the micropropagation of this valuable germplasm.
Keywords: Acclimatization, regeneration, rooting, tissue culture.
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مقدمه 
کشت بافت گیاهی مقدمهای در زیستفناوری بوده
و ریز ازدیادی (افزایش و تولید انبوه گیاهان) از طریق
فنون مختلف کشت بافت گیاهی ،یکی از مهمترین و
موفقیتآمیزترین کاربرد این روش است و عاملهای
مختلفی از جمله غلطت هورمونها در ریزازدیادی
گیاهان در شرایط درون شیشهای مؤثر است .در
کاربرد فنون کشت بافت برای گیاهان زینتی ،بیشتر
پژوهشها برای دو هدف اولیه شامل تولید گیاهان
بدون بیماری و تولید انبوه گیاهان متمرکز شده است
( .)Verdeil et al., 2007بنابراین ،تولید گیاهان کامالً
یکسان با والد مادری از راه کشت بافت برای ریزافزایی
گیاهان اهمیت دارد ( .(Yantcheva et al., 1998از
بین روشهای کشت بافت ،ازآنجاییکه روش باززایی
غیرمستقیم معایبی از جمله زمانبر بودن و ایجاد تنوع
وسیع سوماکلونی با ویژگیهای مورفولوژیکی
غیرطبیعی دارد ( ،(Neves et al., 2001باززایی
مستقیم ،به دلیل پتانسیل باال در تولید شمار زیادی
گیاه شبیه به والد مادری در مدتزمان کوتاه که بدون
هرگونه ناپایداری ژنتیکی هستند یک روش کارآمد
برای ریزافزایی بهشمار میآید).) George et al., 2008
گل ساعتی با نام علمی Passiflora caerulea L.
متعلق به تیرة گل ساعتی ( )Passifloraceaeاست.
گونههای جنس گل ساعتی در مناطق معتدله گرم و
نواحی گرمسیری جهان پراکنده شده است .این گل از
نظر گیاهشناسی ،درختچهای باالرونده ،همیشهسبز و
بهصورت پیچک است ( .)Dhawan et al., 2004در
ایران اینگونه در بخشهای شمالی کشور کشت
می شود ،اما متأسفانه از تاریخچۀ کاشت این گیاه در
ایران اطالع چندانی در دسترس نیست
( .)Mozaffarian, 1996ازدیاد طبیعی و معمول گل
ساعتی با استفاده از بذر انجام میشود که این موضوع
ممکن است با ایجاد مشکالت خاصی همچون پایین
بودن درصد جوانهزنی بذر و حساسیت گیاه به عوامل
پاتوژن مانند ویروس Passion fruit woodiness
 )virus) PWVو CABMV Cowpea aphid-borne
) )mosaic virusتولید را در مقیاس بزرگ محدود کند
( .)Lima et al., 2003یک راهبرد جایگزین برای

کنترل بیماری ویروس گیاهی و تولید گیاهان با
یکنواختی باال استفاده از کشت بافت است ( Gioria et
 .)al., 2000ریز ازدیادی اینگونۀ گل ساعتی
( )Passiflora caeruleaاز طریق کشت مستقیم اندام
توسط برخی محققان انجام گرفته است .نخستین
بررسی در این زمینه در سال  2008با استفاده از
ریزنمونۀ برگ توسط ) Busilacchi et al. (2008انجام
شده است .آنها با استفاده از ریزنمونۀ برگ در محیط
کشت پایۀ موراشیگ و اسکوگ ( )MSحاوی 1
میلیگرم در لیتر  BAPموفق به تولید شاخساره پس
از  48روز شدند Ozarowski et al. (2012) .به
اندامزایی مستقیم و غیرمستقیم از ریزنمونۀ میانگرة
گیاه گل ساعتی ( )Passiflora caeruleaپرداختند.
آنان در نتایج بررسیهای خود گزارش دادند ،بیشترین
درصد باززایی شاخساره ( )64/01%در محیط کشت
 MSحاوی  4/43میکروموالر  BAPهمراه با 2/8
میکروموالر GA3بود .همچنین در آزمایشی دیگر
) ،Ozarowski et al. (2013به باززایی مستقیم
اینگونه پرداختند .آخرین گزارش از باززایی مستقیم
گل ساعتی ( )Passiflora caeruleaتوسط Prithrivaj
) et al. (2015منتشر شده است .آنان با استفاده از
غلظتهای مختلف BAPو ریزنمونۀ برگ ،اندامزایی
مستقیم این گیاه را بررسی و گزارش دادند ،از محیط
کشت  MSحاوی 3میلیگرم در لیتر 94 ،BAPدرصد
باززایی به دست آمد .باززایی مستقیم برخی گونههای
دیگر گل ساعتی در شرایط درون شیشهای توسط
چند محقق گزارش شده است که از جمله آن میتوان
به ) DaSilva et al. (2011) ،et al. Vieira (2014و
) Nhut et al. (2007اشاره کرد.
با توجه به نقش مهم روشهای ریزازدیادی در
تجاریسازی گیاهان ،تهیۀ روش مناسب و کارآمد
برای باززایی کامل ،سریع و تولید انبوه گیاه در شرایط
درون شیشهای از هدفهای مهم بررسیهای کشت
بافت است که میتواند بستر مناسب برای انجام دیگر
پژوهشها ،مانند مهندسی ژنتیک فراهم شود .بر پایۀ
منابع علمی قابلدسترس تاکنون گزارشی در مورد
باززایی مستقیم گل ساعتی در ایران وجود ندارد .لذا
در این پژوهش پتانسیل اندامزایی و باززایی مستقیم
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گل ساعتی از ریزنمونههای حاصل از گیاهچههای
درون شیشهای تحت تأثیر غلظتهای مختلف
تنظیمکنندههای رشد سایتوکینین  KIN ،BAPو
 TDZدر ترکیب با هورمون اکسین ( )IBAبررسی شد.
موادوروشها 
این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم
باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خوزستان انجام شد .در آغاز برای از بین بردن
آلودگیهای سطحی ،بذرها به مدت  30دقیقه زیر آب
جاری بهصورت قطرهقطره قرار داده شدند .سپس در
اتاق انتقال و زیر دستگاه المینار ایر فلو بذرها به مدت
 40ثانیه در الکل اتیلیک 70درصد و سپس به مدت
 10دقیقه در محلول تجاری هیپوکلریت سدیم
10درصد (دارای  5درصد مادة فعال) قرار داده شدند.
سپس بذرها سه مرتبه و هر بار به مدت  3-5دقیقه در
آب مقطر استریل شستوشو داده شدند و آماده کشت
شدند .برای جوانهزنی و تولید گیاهچههای بدون
آلودگی برای تهیۀ ریزنمونه ،پس از ضدعفونی بذرها،
آنها در محیط (Murashige & Skoog, 1962( MS
 0/1غلظت در دو شرایط تاریکی و روشنایی کشت
داده شدند .پسازآنکه گیاهچهها به حد کافی رشد
کردند (شکل ،)a-1ریزنمونههای مختلف شامل قطعات
دمبرگ و برگ از گیاهچههای درون شیشهای تهیه
شد .ریزنمونهها به محیط  MSبه همراه ترکیبی از

 1 ،0/5و  1/5میلیگرم در لیتر از  1 ،BAPو 2
میلیگرم در لیتر  KINو 0/5 ،0/25و  1میلیگرم در
لیتر  TDZدر ترکیب با  IBAکشت شدند .نسبت بین
سایتوکنین به  IBAدر محیط کشت  10:1بود .در
محیط کشت یادشده  30گرم در لیتر ساکارز بهعنوان
منبع کربوهیدرات و  7گرم در لیتر آگار برای جامد
کردن محیط کشت بهکاربرده شد .پیش از افزودن آگار
 pHمحیط کشت برابر با  5/8با استفاده از  pHمتر
تنظیم شد .شیشههای حاوی محیط کشت با استفاده
از اتوکالو تمام اتوماتیک برقی در دمای  121/5درجۀ
سلسیوس و فشار  1/5اتمسفر ( )15 psiبه مدت 20
دقیقه ،گندزدایی شدند .پس از استقرار ریزنمونهها در
محیط کشت ،ظرفهای کشت در اتاق رشد با دورة
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نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و شدت
نور  1000-1200لوکس ( )LUXقرار داده شدند.
آزمایش اندامزایی مستقیم بهصورت طرح کامل
تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل  10ریزنمونه)
انجام شد .درصد باززایی شاخساره و شمار شاخساره
پس از گذشت سه هفته ارزیابی شد.
پس از مرحلۀ اندامزایی ،شاخسارههای تشکیلشده
از ریزنمونههای برگ به طول  2تا  3سانتیمتر برای
مرحلۀ ریشهزایی به کار رفتند .ریشهزایی گیاهچههای
تولیدشده ،با استفاده از محیط MSبدون هورمون و
محیط  MSتکمیلشده با غلظتهای مختلف IBA
( 1 ،0/5و  2میلیگرم در لیتر) و  1 ،0/5( NAAو 2
میلیگرم در لیتر) بهصورت طرح کامل تصادفی در سه
تکرار ارزیابی شد و فراسنجه (پارامتر)های الزم مانند
میزان ریشهزایی ،شمار ریشهها و طول ریشهها ثبت
شد .گیاهچههای دارای شاخساره و برگهای مطلوب و
ریشههای قوی ،بهمنظور سازگاری در بستر کشت
پرالیت توأم با کوکوپیت (به نسبت  )1:1در ظروف
آلومینیومی ( 20سانتیمتر ارتفاع و  10سانتیمتر
قطر) استریل منتقل شدند .برای حفظ رطوبت،
گلدانها در کیسههای پالستیکی استریل قرار داده
شدند و برای  25الی  30روز در اتاق رشد نگهداری
شدند .پس از  5روز در کیسهها کمی باز شد به
صورتی که پس از  15روز در کیسهها بهطور کامل باز
شد .گلدانها در این مدت با محلول هوگلند آبیاری
شدند و سرانجام به گلخانه منتقل شده و درصد زنده
ماندن گیاهچهها پس از انتقال به گلخانه ثبت شد.
تجزیهوتحلیل آماری این آزمایش با استفاده از نرمافزار
) SAS (9.3و مقایسۀ میانگین دادهها با آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال 5درصد انجام شد و
همچنین از نرمافزار  (2013) Excelبرای رسم نمودارها
استفاده شد.
نتایجوبحث 
تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر باززایی شاخساره

تاکنون بررسیهای اندکی درزمینۀ باززایی مستقیم و
اثر هورمونهای مختلف بر ریزازدیادی گیاه گل ساعتی
( )Passiflora caeruleaگزارش شده است
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( ;Busilacchi et al., 2008; Ozarowski et al., 2012

 ،)Prithrivaj et al., 2015, 2013اما از گیاهان هم تیرة
آن گزارشهای چندی وجود دارد ( Passiflora
Passiflora setacea ،)Anand et al., 2012( foetida
(Nhut et ( Passiflora edulis )Vieira et al., 2014
 )al., 2007و Da Silva et ( Passiflora cincinnata
 .))al., 2011پروتکل باززایی مستقیم ارائه شده در این
آزمایش با استفاده از قطعات برگ و دمبرگ بهعنوان
ریزنمونه ،دارای مزیت مهمی از جمله تولید در مقیاس
باال در مرحلۀ افزایش شاخساره در بازة زمانی کمتر
(نزدیک به  20روز) ،نسبت به پژوهش محققان دیگر
داشت .در این پژوهش ،اثر نوع و غلظت هورمون
سایتوکینین ( KIN ،BAPو  )TDZدر ترکیب با
هورمون اکسین ( )IBAدر اندامزایی مستقیم
ریزنمونههای برگ و دمبرگ ،متفاوت بودند .نتایج
مقایسۀ میانگین نشان داد ،بیشترین میزان باززایی و
شمار شاخساره در ریزنمونههای دمبرگ مشاهده شد
که اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با
ریزنمونههای برگ دارد (جدول .)1
بررسی تأثیر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای
رشد بر باززایی ریزنمونههای برگ و دمبرگ گل
ساعتی پس از  20روز نشان داد ،بیشترین میزان
باززایی در ریزنمونۀ برگ ( )%86/66و ریزنمونۀ دمبرگ
( )%100و همچنین بیشترین شمار شاخساره در
ریزنمونۀ برگ ( )8/66و ریزنمونۀ دمبرگ ( )8/90در
تیمار  1میلیگرم در لیتر  BAPهمراه با  0/1میلیگرم
در لیتر  IBAتولید میشود (شکل  b-1و  .)cهمچنین
هیچگونه باززایی در محیط کشت شاهد مشاهده نشد
(جدول  .)1نتایج این آزمایش نشان داد ،با افزایش
غلظت  BAPاز  1به  2میلیگرم در لیتر در
ریزنمونههای برگ و دمبرگ میزان باززایی و شمار

شاخساره کاهش یافت .اما این افزایش غلظت در
هورمون  TDZاز  0/25به  1میلیگرم در لیتر افزایش
معنیداری در میزان باززایی و شمار شاخسارة حاصل
رخ داد (جدول (2007) Ning et al. .)1در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند TDZ ،برعکس BAP
در محدودة غلظتهای پایینتر باعث القای شاخساره
میشود و در غلظتهای باالتر تأثیر جلوگیری کنندگی

دارد که با نتایج این بررسی متضاد است .از سویی
 (2011) Siwach & Gillدر نتایج بررسیهای خود
گزارش دادند ،غلظتهای باالی  TDZباعث افزایش
درصد باززایی و شمار شاخساره از ریزنمونههای گرة
گیاه  Ficus religiosaمیشود که منطبق با نتایج این
آزمایش است .تفاوت در سطح هورمونهای داخلی
ریزنمونههای مختلف میتواند دلیلی برای نتایج
متفاوت به یک هورمون خاص در کشت بافت باشد
( .)Hesami & Daneshvar, 2016در این بررسی،
بهترین تیمار برای باززایی هر دو ریزنمونه (قطعات
برگ و دمبرگ) ،محیط پایه سیتوکینین  BAPدر
ترکیب با هورمون  IBAداشت .استفاده از
سیتوکینینهای دیگر ،یعنی  KINو  TDZبهاندازة
 BAPدر باززایی گیاه نقش نداشتند و تنها شمار کمی
از ریزنمونهها در محیطهای کشت حاوی این
تنظیمکنندههای رشد باززایی شدندPrithrivaj et al. .
) (2015در آزمایشی با استفاده از غلظتهای مختلف
 BAPبهتنهایی و در ترکیب با  ،NAAاندامزایی
مستقیم گیاه گل ساعتی ( )Passiflora caeruleasرا
با استفاده از ریزنمونه برگ بررسی کردند .آنان در
نتایج بررسیهای خود گزارش دادند ،از محیط کشت
 MSحاوی  3میلیگرم در لیتر  ،BAPپس از  4هفته
94درصد باززایی با شاخسارهایی با طول 5/8
سانتیمتر به دست آمد .در همۀ بررسیهای انجامشده
توسط دیگر پژوهشگران سیتوکینین  BAPنقش
بسزایی در باززایی داشت که با نتایج این آزمایش
همخوانی دارد ( ;Dornelas & Vieira, 1994
;.Fernando et al., 2007; Monteiro et al., 2000
 .)Lombardi et al., 2007; Soares et al., 2012تعادل
بین اکسین و سیتوکینین یک عامل مورفوژنیک مهم
بهشمار میآید و رشد اولیۀ نوساقه و همچنین فرآیند
تمایزیابی توسط غلظت نسبی اکسین و سیتوکینین در
محیط کشت تنظیم میشود (.)Murashige, 1980
 (2000) Pasternak et al.در نتایج بررسیهای خود
گزارش دادند ،اکسین در همانندسازی  DNAو
سایتوکینین در تنظیم وقایع مرتبط با چرخۀ یاختهای
نقش دارند .بهطورکلی ،سایتوکینینها نقشهای
پرشماری مانند ،تنظیم چرخۀ یاختهای ،آغازش و فعالیت
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 که این پدیده منجر به تقسیم،جانبی هدایت کند
یاختهای در یاختههای مریستمی در جوانه و افزایش
شمار شاخه شده و سرعت تقسیم یاختهای در جوانۀ
.(Gomez-Leyva et al., 2008( جانبی را افزایش دهد

 تحریک ساخت (سنتز) پروتئینها و،مریستمهای جانبی
 و فعالسازی آنزیمهای درگیر در نمو را در گیاهانRNA
 اضافه.)Dobranszki & Da Silva, 2010( ایفا میکنند
 میتواند غالبیت انتهایی را به سمت جوانۀBAP کردن

،) دانهال تولیدشده از جوانهزنی در شرایط درون شیشهایa .  اندامزایی مستقیم از ریزنمونههای برگ و دمبرگ گیاه.1 شکل
) سازگاریe ،) ریشهزایی شاخسارههای تولید شده در شرایط درونشیشهایd ،) برگc ) باززایی شاخساره از ریزنمونۀ دمبرگ وb
. هفته4 )f  هفته و1 گیاهکها پس از
Figure 1. Direct organogenesis of P. caerulea from leaf and petiole explants. (a) Seedling from in vitro seed
germination, (b) Shoot multiplication from petiole and (c) leaf, (d) Rooting of in vitro regenerated shoots, (e)
Acclimatized regenerated plants after 1 and (f) four weeks.

 بر باززایی شاخساره از ریزنمونههای برگ و دمبرگMS  تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی مختلف در محیط کشت.1 جدول
P. caerulea
Table 1. Effect of different plant growth regulators in MS medium on shoot regeneration of P. caerulea from leaf and
petiole segments
BAP
0
0.5
1.0
1.5
0
0
0
0
0

Plant Growth Regulators
TDZ
KIN
IBA
0
0
0
0
0.25
0.5
1.0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.0
2.0

0
0.05
0.1
0.15
0.025
0.05
0.1
0.1
0.2

Organogenesis
frequency (%)
0j
60.00 d
86.66 b
60.00 d
10.00 i
20.00 h
20.00 h
40.00 f
30.00 g

Leaf
Shoot number
per explant
0q
6.23 f
8.66 b
7.13 d
1.26 p
2.60 n
3.26 l
4.30 h
4.00 j

Mean comparison to the 5% level according to Duncan's multiple range test.
Columns with similar letters, no significant difference.

Petiole
Organogenesis
Shoot number
frequency (%)
per explant
0j
0q
70.00 c
6.80 e
100 a
8.90 a
70.00 c
7.46 c
20.00 h
1.60 o
26.66 g
2.86 m
30.00 g
3.50 k
50.00 e
4.66 g
40.00 f
4.16 i

. انجام شد%5 مقایسه میانگینها با توجه به آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
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تأثیر  IBAو  NAAبر ریشهزایی

ریشهزایی یکی از مراحل بسیار مهم در ریزافزایی است
که توسط شماری از عاملهای فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و ژنتیکی تنظیم شده است .توانایی بافت
گیاه برای تشکیل ریشههای نابجا به اثر متقابل
بسیاری از عاملهای خارجی و داخلی مانند
هورمونها ،عنصرهای محیط کشت و نوع محیط کشت
بستگی دارد ( .(George, 1996گیاهان بهدستآمده از
ریزنمونههای برگ در مرحلۀ باززایی ،بهمنظور
ریشهزایی به محیط کشت  MSبا سه سطح متفاوت
1 ،0/5( IBAو  1/5میلیگرم در لیتر) و ،0/5( NAA
1و  1/5میلیگرم در لیتر) منتقل شدند .نمونههای
شاهد در محیط کشت  MSبدون تنظیمکنندههای
رشد قرار گرفتند .بنا بر نتایج بهدستآمده ،در محیط
کشت  MSحاوی  0/5میلیگرم در لیتر  IBAبیشترین
میزان درصد ریشهزایی ( )93/33%مشاهده شد
(شکل .)d-1کمترین ریشهزایی مربوط به گیاهچههایی
بود که در محیط کشت  MSبدون تنظیمکنندههای
رشد قرار گرفتند .بیشترین شمار ریشه ( 9/93ریشه
در گیاهچه) و طول ریشه با میانگین  5/83سانتیمتر
در محیط کشت  MSحاوی با  0/5میلیگرم در لیتر
 IBAتشکیل شد (جدول  .)2در این بررسی ،اگرچه
تأثیر مثبتی از  NAAدر القای ریشه در مرحلۀ پس از
باززایی مشاهده شد .لیکن در مقایسه با  IBAتأثیر
کمتری داشت .دیگر تحقیق انجام شده توسط
 (2015) Prithrivaj et alنیز نتایج یکسانی به دست
آمد که مؤید نتایج این بررسی است .آنان در نتایج
بررسیهای خود گزارش دادند ،بیشترین درصد
ریشهزایی پس از  4هفته در محیط کشت  MSحاوی
 0/5میلیگرم در لیتر  IBAمشاهده شد .در
آزمایشهای مختلف از اکسینهای مختلف و
غلظتهای مختلف برای ریشهزایی گونههای مختلف
گل ساعتی استفاده شد(2012) Ragavendran et al. .
غلظت 1میلیگرم در لیتر  )Passiflora foetida( IBAو
 (2012) Anand et al.غلظت 0/5میلیگرم در لیتر IBA
( )Passiflora foetidaرا برای ریشهزایی گزارش کردهاند.
بیشتر گیاهان برای باززایی مؤثر ریشه ،به اکسین
نیازمندند .اکسینها مانند  NAA ،IBAو  IAAتوانایی

القا و تشکیل ریشهها را دارند و تنها در مراحل اولیۀ
ظهور ریشههای جدید تشکیلشده مورد نیاز هستند
( .)Dobránszki & Da Silva, 2010همچنین بر رشد
ریشههای تازه شکلگرفته تأثیر دارند .در تشابه با نتایج
این بررسی (1998) Bellamine et al. ،نیز گزارش کردند،
هورمون  IBAدر مرحلۀ ریشهزایی مناسبتر از دیگر
اکسینها است .همچنین این هورمون پایدار بوده و
حساسیت کمتری به آنزیمهای تجزیهکنندة اکسین دارد
و با سرعت کمتری توسط آنزیمهای پروکسیداز متابولیزه
میشود که میتواند یکی از دالیل قابل بیان برای تأثیر
بهتر  IBAدر مقایسه با دیگر اکسینها باشد
( .)Dobránszki & Da Silva, 2010غلظتهای باالی
 IBAدر این بررسی ،با تولید کالوس زیاد در مرحلۀ
ریشهزایی همراه بود که باعث ضعیف شدن ریشهها و از
بین رفتن درصد باالیی از گیاهان در مرحلۀ سازگاری
میشود که یکسان یافتههای محققان پیشین است که
بیان کردند تشکیل کالوس در انتهای گیاهک تولید شده،
سبب مختل شدن ارتباط آوندی ریشه و شاخساره شده و
از جذب آب و مواد غذایی جلوگیری میکند ( George,
 .)1996برای اینکه حیات ریشه و کارایی آن در شرایط
آزاد تداوم داشته باشد ،باید محیط اطراف ریشۀ گیاهچه
بهطور تدریجی تغییر داده شود تا تنش وارد به گیاه را
بتواند تحمل کند .بنابراین گیاهچهها به مدت  2هفته در
محیط کشت بدون هورمون با غلظت کامل عنصرهای
کانی قرار داده شدند .تا ریشهها ضمن تأمین نیاز غذایی،
یک دورة رشد بدون هورمون را طی کنند .پس از گذشت
این مرحله ریشههای رشد یافته بهخوبی مشاهده شدند.
سازگاری گیاهکهای ریشهدار شده

در پایان گیاهکهای ریشهدار شده بهمنظور جدا شدن
آگار و محیط کشت ،شسته شدند و در گلدان حاوی
بستر کشت پرالیت توأم با کوکوپیت (به نسبت )1:1
قرار داده شدند و به مدت  25الی  30روز در اتاق رشد
نگهداری شدند .پس از انتقال به گلخانه بیش از
90درصد از گیاهکها زنده ماندند (شکل e-1و  ،)fکه
با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی داشت
(;Busilacchi et al., 2008; Ozarowski et al., 2012
.)Prithrivaj et al., 2015, 2013
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MS کشت

 در محیطP. caerulea  بر ریشهزایی شاخسارههای باززایی شده ازNAA  وIBA  تأثیر.2 جدول

Table 2. Effects IBA and NAA on root induction in regenerated shoots of P. caerulea in MS medium
Growth regulator
Control (Free of PGRs)
0.5 mg/l IBA
1.0 mg/l IBA
1.5 mg/l IBA
0.5 mg/l NAA
1.0 mg/l NAA
1.5 mg/l NAA

% of shoots producing roots
0d
93.33 a
53.33 b
53.33 b
30.00 c
36.66 c
36.66 c

Mean comparison to the 5% level according to Duncan's multiple range test.
Columns with similar letters, no significant difference.

 بهمنظور موفقیت در ریشهزایی گیاه،آزمایش نشان داد
 نسبت به هورمونIBA گل ساعتی استفاده از هورمون
 پروتکل باززایی مستقیم مزایای. مناسبتر استNAA
مهمی از جمله تولید در مقیاس باال در یک دورة
 که این خود نهتنها از جنبۀ،کوتاهمدت دارد
 بلکه،ریزازدیادی و کشت درون شیشهای گل ساعتی
بهعنوان پیشزمینۀ بسیار مناسب برای هدفهای
. مورد توجه است،اصالحی و انتقال ژن به این گیاه

No. of roots/shoot
0g
9.93 a
7.16 b
6.26 c
4.00 d
3.20 e
2.13 f

L. of roots/shoot (cm)
0d
5.83 a
4.00 b
3.16 c
3.06 c
2.56 c
2.83 c

. انجام شد%5 مقایسه میانگینها با توجه به آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
.ستونهای با حروف مشابه اختالف معنیداری ندارند

نتیجهگیری کلی

 ریزنمونههای برگ و دمبرگ،بنابر نتایج این پژوهش
 میلیگرم در1  تغییریافته دارایMS در محیط کشت
IBA  میلیگرم در لیتر0/1  همراه باBAP لیتر
بهصورت مستقیم بیشترین میزان باززایی را به دنبال
 میزان باززایی و شمار شاخساره، از سوی دیگر.داشتند
تولید شده در ریزنمونههای دمبرگ بهطور معنیداری
 همچنین نتایج.بیشتر از ریزنمونههای برگ بود
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