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چکیده
 یک گیاه دارویی با ارزش دارویی منحصر بهفرد میباشد که برداشت بیش از اندازه این گیاه دارویی از،)Viola odorata( بنفشه معطر
 روش قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع گونههای مهم، تکثیر درونشیشهای.طبیعت منجر به کاهش زیستگاههای طبیعی آنها میشود
 بهمنظور فراهمساختن پروتکلی کارآمد برای، مطالعه حاضر.تجاری و حفظ ژرمپالسم گونههای در معرض انقراض محسوب میشود
.کالوسزایی و اندامزایی درونشیشهای بنفشه معطر از طریق بهینهسازی غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد انجام گرفته است
،1 ،0/7( )2,4-D(  میلیگرم در لیتر) بههمراه توفوردی2  و1/7 ،1 ،0/7 ،0( )BA(  غلظتهای مختلف بنزیلآدنین،جهت کالوسزایی
. میلیگرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت2  و1/7 ،1 ،0/7( BA  میلیگرم در لیتر) و برای باززایی ساقه غلظتهای مختلف2  و1/7
 مناسبترین ترکیب برای القای کالوس ریزنمونه،2,4-D  میلیگرم در لیتر1/7  وBA  میلیگرم در لیتر1/7  حاویMS محیط کشت
1/7  بهترین رشد و بیشترین میزان باززایی شاخه از کالوسهای دمبرگ در محیط کشت حاوی. روز شناخته شد30 دمبرگ پس از
 ریشهزایی نمودند و پس از آن، پس از واکشت دوم، گیاهچهها نیز بهآسانی در همان محیط کشت. مشاهده گردیدBA میلیگرم در لیتر
 این پروتکل میتواند بهطور موفقیتآمیزی برای تکثیر در سطح.با صد در صد زندهمانی در بستر پیتماس و پرلیت سازگاری یافتند
.وسیع و حفظ ژرمپالسم این گیاه دارویی باارزش استفاده گردد
. کشت بافت، توفوردی، تنظیمکننده رشد گیاهی، بنزیل آدنین، اندامزایی:واژههای کلیدی

Regeneration of Viola odorota plant from petiole callus
Seyede Nastaran Hosseini Darvishani1, Esmaiel Chamani2*, Vali Ollah Ghasemi Omran3 and Behrouz Esmaielpour4
1, 2, 4. Ph.D. Candidate, Professor and Associate Professor, Department of Horticulture Faculty of Agriculture, University of
Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
3. Assistant Professor, Agricultural Biotechnology, Genetics and Agricaltural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari
Agricaltural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
(Received: Mar. 10, 2018 - Accepted: Jul. 25, 2018)

ABSTRACT
Sweet violet (Viola odorata) is a medicinal plant with immense medicinal value that over-exploitation of this medicinal
plant led to decline its natural habitat. In vitro propagation delivers powerful methods for the mass multiplication of
economically important species and germplasm conservation of endangered species. The present study has been carried out
to establish an efficient protocol for in vitro callus induction and regeneration of Sweet violet by optimizing the various
concentrations of plant growth regulators. For calli induction, different concentrations of 6-benzyladenine (BA) (0, 0.5, 1,
1.5, 2 and 2.5 mg/l) and 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) and for indirect shoot
regeneration different concentrations of BA (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) were used. The MS medium supplemented with 1.5
mg/l BA and 1.5 mg/l 2,4-D was found most suitable for callus induction from petiole explants after 30 days of incubation.
The best growth response and the highest rate of shoot regeneration from callus were observed on MS medium containing
1.5 mg/l BAP. Shoots were rooted easily in the same regeneration medium after the second subculture and then successfully
acclimatized in pitmoss:perlite substrate with 100% survival rate. This protocol could be successfully used for the mass
multiplication and germplasm conservation of this valuable medicinal plant.
Keywords: Benzyladenine (BA), organogenesis, plant growth regulator, tissue culture.
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مقدمه
بنفشه معطر ( )Sweet violetبا نام علمی
 odorataو از خانواده  Violaceaeمیباشد .یک گیاه
علفی چندساله است که بیشتر از طریق بذر و شاخه
رونده تکثیر مییابد ( )Lim, 2014و بیش از  655گونه
شناختهشده دارد ( .)Mabberley, 1987این گیاه برای
درمان برونشیت ،بلغم ،سرفه ،آسم ،سرطان ،دیابت،
مشکالت گوارشی و ریوی کاربرد دارد ( Ghani et al.,
 .)1997گیاهان خانواده ویوالسه بهدلیل تولید
سیکلوتیدها شناخته میشوند (.)Burman et al., 2014
بیوشیمی و بیولوژی پپتیدهای تولیدشده گیاهی از این
خانوادهی منحصر بهفرد ،برای محققان بسیاری ،جالب
هستند ( .)Arnison et al., 2013ساختار منحصر بهفرد
سیکلوتیدها ،سنتز شیمیایی آنها را با مشکل مواجه
میکند؛ بهطوریکه تا این زمان ،روش مورد استفاده برای
دستیابی گسترده به سیکلوتیدها در مقادیر فراوان،
استخراج از ماده گیاهی است ( ;Dornenburg, 2010
 .)Craik & Conibear, 2011اخیراً روشهای
درونشیشهای برای تولید سیکلوتیدها توسعه یافته ،اما
مطالعه به ( Oldenlandia affinisروبیاسه) محدود
گردیده است (.)Dornenburg, 2010
 )2007( Wang & Baoاز طریق کشت کالوسهای
دمبرگ  Viola wittrockianaدر محیط کشت MS
بههمراه هورمونهای مختلف ،موفق به باززایی شدند

8
که بهترین نتیجه کالوسزایی در محیط کشت /2MS
حاوی .5/53 mg/l 2,4-D + 2 mg/l BAبهدست آمد.
در مطالعهای که  )2013( Vishwakarma et al.انجام
دادند با استفاده از ریزنمونه دمبرگ Viola serpens
 ،Wall.در محیط کشت  MSحاوی 8/0 mg/l 2,4-D
و  2/0 mg/l BAبهترتیب به بهترین کالوسزایی و
باززایی دست یافتند )2015( Slazak et al. .با استفاده
از برگ و دمبرگ  Viola uliginosaموفق به باززایی
مستقیم از محیط کشت حاوی  TDZو باززایی
غیرمستقیم از طریق تیمارهای mg/l + 2 mg/l Kin
 2 2,4-Dشدند .در پژوهشی که توسط Naeem et al.
( )2013انجام شد ،کالوسزایی با استفاده از غلظتهای
مختلف  BAو  2,4-Dو سپس القای شاخه در Viola
 odorataاز ریزنمونههای مختلف برگ ،دمبرگ و
Viola

شاخه اتفاق افتاد )2012( Chalageri & Babu .از
کالوسهای حاصل از دمبرگ  Viola patriniiدر
محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف  BAو ،NAA
باززایی شاخه را انجام دادند)2013( Kaloo et al. .
اقدام به تکثیر  Viola odorataاز طریق جوانههای
جانبی و انتهایی ساقهرونده در محیط کشت MS
حاوی هورمونهای مختلف شامل  Kin ،BAPو NAA
نمودند .همچنین  )2014( Soni & Kaurنیز به محیط
کشت مناسب برای تکثیر جوانههای محوری Viola
 pilosaبا ترکیب +5/0 mg/l TDZ +5/0 mg/l BA
 5/0 mg/l GA3دست یافتند.
برداشت بیش از اندازه گیاهان دارویی از طبیعت،
منجر به کاهش زیستگاههای طبیعی آنها میشود.
گیاهان دارویی بهدلیل برداشت مخربشان برای تولید
دارو و برآوردن نیاز بازار ،در معرض خطر انقراض قرار
دارند .با توجه به اینکه این گیاهان بهصورت تجاری
کشت نمیشوند ،تکثیر درونشیشهای ،روش
قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع و حفظ
ژرمپالسم گونههای مهم محسوب میشود ( Kaur et
 .)al. 2010عالوه بر آن ،بهدلیل خواب ثانویه بذر
بنفشه معطر ،میزان جوانهزنی این گیاه دارویی بسیار
پایین است (.)Lord, 1983
با توجه به اهمیت گیاه بنفشه معطر از لحاظ
زینتی ،دارویی و گیاه پوششی و همچنین دارا بودن
ترکیبات منحصر بهفرد و با ارزش نظیر سیکلوتیدها و
از همه مهمتر تحقیقات اندک در رابطه با کشت بافت
این گیاه ،انجام باززایی گیاه بهروش مستقیم و یا
غیرمستقیم و دستیابی به محیط کشت هورمونی
مناسب برای تکثیر این گیاه ضروری بهنظر میرسد.
مواد و روشها
نمونههای گیاهی بنفشه معطر از منطقه جنگلی
جنوبشرقی شهرستان نکا استان مازندران برداشت و به

ستفناوری
آزمایشگاه کشت بافت پژوهشکده ژنتیک و زی 
کشاورزی طبرستان انتقال داده شد .نمونههای گیاهی
(گیاه کامل) بهوسیله تیغ تیز به قطعات کوچکتر تقسیم
گردیدند و آبشویی سطحی با آب جاری بهمدت 95-65
دقیقه صورت گرفت .پس از آن ،نمونهها در زیر هود
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المینار ،بهمدت  60ثانیه در معرض الکل  %05و سپس
بهمدت  80دقیقه در معرض هیپوکلریتسدیم %2/0
بههمراه یک الی دو قطره تواین  25قرار گرفتند و در
نهایت سه الی پنج مرتبه با آب مقطر استریل شستوشو
شدند .ریزنمونههای برگ و دمبرگ به قطعات تقریباً یک
سانتیمتری برش داده شدند و بهمنظور القای کالوس در
محیطهای کشت  MSحاوی غلظتهای مختلف
تنظیمکنندههای رشد شامل  8/0 ،8 ،5/0 ،5( BAو 2
میلیگرم در لیتر) و  8/0 ،8 ،5/0( 2,4-Dو  2میلیگرم
در لیتر) کشت گردیدند .پس از آن ،بهمنظور بررسی
شاخهزایی کالوسها به محیط کشت حاوی غلظتهای
مختلف  8/0 ،8 ،5/0( BAو  2میلیگرم در لیتر) انتقال
یافتند .ظروف کشت به اتاق رشد با دوره نوری  84ساعت
روشنایی و  1ساعت تاریکی و شدت نور  9555لوکس و
دمای  26±8درجه سانتیگراد انتقال داده شدند .حجم
کالوس ،درصد کالوس ،وزنتر کالوس ،رنگ و بافت
کالوس و درصد باززایی ،تعداد برگ ،طول گیاهچه ،درصد
ریشهزایی ،تعداد و طول ریشه ،پس از گذشت سی روز
مورد ارزیابی قرار گرفتند .حجم کالوس ،با اندازهگیری
اختالف حجم آب قبل و بعد از قراردادن کالوس در
استوانه مدرج بهدست آمد .در نهایت برای اطمینان از
نرمالبودن دادهها ،تست نرمال به روش کولموگروف-
اسمیرنوف انجام و سپس با نرمافزار آماری )81( SAS
نسخه  3/8تجزیه واریانس گردید..این آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا و
میانگینها نیز بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال 0
درصد با یکدیگر مقایسه گردید و رسم منحنیها با
استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
حجم کالوس

نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها،
اختالف معنیداری بین تیمارهای تنظیمکنندههای رشد
مورد استفاده از لحاظ حجم کالوس تولیدی نشان داد؛
بهطوریکه بیشترین حجم کالوس تولیدی به تیمار
هورمونی  8/0 mg/l BA+8/0 mg/l 2,4-Dاختصاص
یافت (شکلهای  8و )2که این نتایج با تحقیقات Naeem
 )2013( et al.مطابقت دارد؛ آنها گزارش کردند که در

608

میان همه تنظیمکنندههای رشد ،ترکیب  BAو ،2,4-D
بهترین و مؤثرترین کالوسها را در بنفشه معطر القا نمود.
همچنین ،تیمارهای  2 mg/l BA + 8 mg/l 2,4-Dو
 8/0 mg/l 2,4-Dنیز در کالوسزایی اثرات مثبتی از خود
نشان دادند .کمترین حجم کالوس با کشت ریزنمونه
دمبرگ در محیط کشت  MSحاوی5/0 mg/l 2,4-D
بههمراه غلظتهای  5/0 ،5 mg/l BAو  8و mg/l 2,4-D
 5/0 mg/l BA + 8مشاهده گردید (شکل  .)2در
تیمارهای حاوی  5/0میلیگرم در لیتر  ،2,4-Dافزایش
میزان هورمون  BAاز صفر به  2میلیگرم در لیتر ،روند
افزایشی در حجم کالوس را القا نمود؛ بهطوریکه
بیشترین حجم کالوس در غلظت  2میلیگرم در لیتر از
این تنظیمکننده رشد مشاهده گردید ،زمانیکه BA
بهتنهایی در محیط کشت بهکار گرفته شد هیچ اثری در
القای کالوس بر ریزنمونه دمبرگ نشان نداد .با این حال
زمانی که  BAدر ترکیب با غلظتهای مختلفی از 2,4-D
مورد استفاده قرار گرفت تشکیل کالوس را القا نمود.
 2 mg/l( 2,4-Dو  )5/0 ،8 ،8/0بهتنهایی در دمبرگ
باعث کالوسزایی گردید .این بدان معنی است که افزودن
 2,4-Dبه محیط کشت برای القای کالوس ضروری است.
بهطوریکه در بین غلظتهای  ،2,4-Dبهترین نتیجه در
القای کالوس از محیط کشت  MSحاوی mg/l 2,4-D
8/0بهدست آمد )1974( Murashige .و )1993( Razdan
نیز گزارش دادند که  2,4-Dیک اکسین قوی برای
تحریک کالوس میباشد .تحقیقات انجامگرفته توسط
 )2013( Vishwakarma et al.با این نتایج کامالً مطابقت
دارد؛ بهطوریکه در آن نیز محیط کشت  MSحاوی
 )8/0 mg/l( 2,4-Dمناسبترین تیمار برای القای کالوس
در ریزنمونه دمبرگ معرفی گردید .آنها گزارش دادند که
سایتوکینینهایی مانند  BAو  Kinو اکسینهایی مانند
 IBA ،IAAو  ،NAAزمانی که بهتنهایی در محیط کشت
استفاده شدند ،هیچ اثری بر القای کالوس در ریزنمونه
دمبرگ نشان ندادند ،اما زمانی که در ترکیب با 2,4-D
( )8/0 mg/lقرار گرفتند کالوسزایی را القا کردند.
همچنین مشابه تحقیق حاضر 2 mg/l( 2,4-D ،و )8/0
بهتنهایی در دمبرگ  Viola serpensکالوسزایی را القا
کرد .در این مطالعه ،فراهمسازی تنها  2,4-Dبه محیط
کشت نتایج خوبی را بهدست آورد.
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بیشترین مقدار مربوط به غلظت  8 mg/l 2,4-Dبوده
است ،درصورتیکه در غلظت ،8/0 mg/l 2,4-D
بیشترین حجم به غلظت  8/0 mg/l BAاختصاص
داشت .قابل ذکر است که محیط کشت بدون تیمار
هورمونی و ریزنمونه برگ ،هیچگونه کالوسزایی یا باززایی
مستقیمی از خود نشان ندادند (شکل .)8
بررسی دقیقتر شکل  2نشان میدهد که با فرض
ثابتبودن میزان غلظت تنظیمکننده رشدی ،BA
افزایش غلظت هورمون  2,4-Dدر همه غلظتهای BA
حجم کالوس را درغلظتهای مشخصی افزایش داده
است بهطوریکه در تیمارهای حاوی ،5/0 mg/l BA
غلظت  ،2mg/l 2,4-Dدر  8و  ،8/0 mg/l BAغلظت
 8/0 mg/l 2,4-Dو در  ،2 mg/l BAغلظت mg/l 2,4-
 8Dبیشترین مقدار حجم کالوس را نشان داد .در
مطالعهای دیگر 2,4-D ،بههمراه  ،NAAمیزان باالیی از
القای کالوس را در  Viola tricolorایجاد کرد
( .)Babber & Kulbhushan, 1991

افزودن  BAبه تیمارهای حاوی  2,4-Dبهجز
تیمارهای حاوی  ،5/0 mg/lکاهش معنیداری در حجم
کالوسهای تولیدی داشت .البته افزودن تدریجی  BAبه
محیط کشتهای حاوی  ،2,4-Dاین اختالف بهوجود
آمده را کاهش داد .بهطوریکه محیط کشت حاوی mg/l
 ،2mg/l BA + 82,4-Dبیشترین حجم کالوس را تولید
نمود .در محیط کشت حاوی  ،8/0 mg/l 2,4-Dچنین
حالتی در غلظت  8/0 mg/l BAمشاهده گردید و در
تیمارهای حاوی  ،2 mg/l 2,4-Dافزایش غلظت  BAاثر
منفی در حجم کالوس نشان داد .در این تحقیق ،در
صورت عدم استفاده از  BAجهت کالوسزایی ،تیمارهای
 8/0 ،8و  ،2 mg/l 2,4-Dپاسخ مشابهی از لحاظ حجم
کالوس نشان دادند و تنها تیمار ،5/0 mg/l 2,4-D
کمترین حجم کالوس را تولید نمود .افزایش غلظت ،BA
روند افزایشی یا کاهشی تیمارهای مختلف  2,4-Dرا
دستخوش تغییر قرار داد ،بهعنوان مثال ،با افزایش
غلظت  BAبه  ،2 mg/lروند افزایش حجم کالوس در

)(a

)(b

شکل  .8کالوسهای تولیدشده از دمبرگ در محیط کشت  MSحاوی )a( 8/0 mg/l BA+ 8/0 mg/l 2,4-D :و عدم کالوسدهی
ریزنمونههای برگی ()b
Figure 1. Calli derived from petiol explants on MS medium supplemented with 1.5 mg/l BA+ 1.5mg/l 2,4-D (a) and
leaf explants failed to induce calli
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شکل  .2تأثیر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد بر حجم کالوس
Figure 2. Effect of different growth regulators on callus volume
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بین تیمارهای مختلف از لحاظ وزن کالوسهای
تولیدی وجود داشت .بیشترین وزن کالوس تولیدشده
در تیمارهای  8/0 mg/l 2,4-D +8/0 mg/l BAو
 8mg/l 2,4-D +2 mg/l BAو کمترین وزن در تیمار
 5/0 mg/l 2,4-Dمشاهده گردید (شکل .)6در
تیمارهای مختلف افزودن  ،BAاثرات مشابه به حجم
کالوس را داشته است بهطوریکه با افزایش حجم
کالوس ،وزن تر کالوس نیز افزایش مییابد .با این
وجود ،تیمارهای فاقد  ،BAوزن تر کمتری نسبت به
تیمارهای واجد آن داشت .به بیان دیگر ،افزودن
مقادیر مختلف  BAمنجر به متراکمشدن بافت سلولی
و کالوسها و متعاقب آن کاهش محتوای آبی سلولها
گردید.

درصد کالوسزایی

اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف مورد استفاده
جهت کالوسزایی از لحاظ درصد کالوسزایی مشاهده
گردید .در تیمارهای حاوی  8/0 mg/l 2,4-Dو  ،2تولید
کالوس در همه نمونهها بهمیزان صد درصد صورت
پذیرفت .با این حال ،افزودن غلظتهای مختلف  BAدر
محیط کشتهای حاوی  5/0 mg/l 2,4-Dو  ،8سبب
کاهش درصد کالوسزایی گردید و کمترین درصد
کالوسزایی ،با افزودن  5/0 mg/l BAدر این تیمارها
مشاهده شد .ثابت شده است که اکسین ،برای درصد
باالیی از القای کالوس ضروری است و  2,4-Dیا NAA
مؤثرتر از  IBAبود؛ درحالیکه غلظت باالی  BAاز
تشکیل کالوس ممانعت میکند (.)Wang & Bao, 2007
با این وجود ،افزایش غلظت  BAبه  ،2 mg/lدرصد
کالوسزایی را بهمیزان  855درصد مشابه حالت بدون
 BAبرگرداند (شکل .)9

باززایی

کشت کالوسهای تولیدی در محیط کشتهای حاوی
غلظتهای مختلفی از  ،BAتفاوت معنیداری از لحاظ
درصد باززایی ،تعداد و طول گیاهچههای تولیدی
داشته است (شکلهای  0و .)4

وزن تر کالوس

مشابه با حجم کالوسهای تولیدی ،اختالف معنیداری
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شکل  .9تأثیر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد بر درصد کالوسزایی
Figure 3. Effect of different growth regulators on callus production persantage
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شکل  .6تأثیر غلظتهای مختلف هورمونی بر وزن ترکالوس 
Figure 4. Effect of different growth regulators on fresh weight of callus
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حسینی درویشانی و همکاران :باززایی گیاه بنفشه معطر ( )Viola odorataاز طریق کالوسهای حاصل از دمبرگ
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شکل  .0اثر غلظتهای مختلف  BAبر درصد باززایی شاخه
Figure 5. Effect of different concentrations of BA on shoot regeneration persantage

)(a

)(b

شکل  .4باززایی گیاهچههای بنفشه معطر در محیط کشت  MSحاوی  )a( BAو مقاومسازی گیاهچهها ()b
)Figure 6. Regeneration of Viola odorata plantlets on MS medium containing BA (a) and hardening of plantlets (b

با افزایش غلظت  BAاز  5/0به  8/0میلیگرم در
لیتر ،درصد باززایی و تعداد برگهای تولیدی افزایش
معنیداری پیدا کرد ،بهطوریکه بیشترین باززایی و
تعداد برگ در تیمار  8/0 mg/l BAمشاهده گردید.
سایتوکینینها بهتنهایی در محیط کشت ،تشکیل
شاخه را در بسیاری از گیاهان القا میکند ( Rout et
 .)al., 2006باززایی شاخه از کالوسهای دمبرگی
 Viola serpensو  Viola wittrockianaبهترتیب در
محیط کشتهای  MSحاوی غلظتهای مختلف BAP
و  1/2 MSحاوی  BAو  TDZمشاهده گردید
(.)Vishwakarma et al., 2013; Wang & Bao, 2007
 )2013( Vishwakarma et al.بیان داشتند که BA
نسبت به  Kinدر باززایی شاخه مؤثرتر است .در تکثیر
 ،Viola pattriniiباززایی شاخه از کالوسهای دمبرگ
در محیط کشت  MSحاوی  )Kin( BAو NAA
( Chalageri & Babu, 2012; Tadahiko et al.,

 )1995و  Alocasia micholitzianaدر محیط کشت
 MSحاوی  Kinو  2,4-Dبهدست آمد ( Thao et al.,
 .)2003اثر تحریککنندگی  BAدر ساقهزایی در
چندین گونه گیاهی دارویی و آروماتیک گزارش شده
است ( Pattnaik & Chand, 1996; Saxena et al.,
.1997; Khalafalla & Hattori, 1999; Faisal et al.,
 .)2006; Kaur et al., 2007با این وجود ،بخشی از
کارایی شاخهزایی نیز به رنگ کالوس ،سن و نوع
ریزنمونهای که کالوس از آن بهوجود میآید بستگی
دارد ( .)Orlikowska et al., 1999کاربرد 2,4-D
بهتنهایی در محیط کشت و بدون ترکیب با  BAباعث
تشکیل کالوسهایی با بافت نرم ،آبکی و شفاف گردید،
اما در ترکیب با  BAکالوسهای سبزتر و متراکمتری
بهدست آمد که از کالوسهای سبز و با بافت متراکم،
پتانسیل اندامزایی باالتری در مقایسه با کالوسهای
روشن و غیرمتراکم مشاهده گردید .نتایج مشابه در
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برخی گیاهان دیگر نیز گزارش شده است
 .)& Pau, 1990; Wang & Bao, 2007این مشاهده،
امکان دستیابی به نسبت باالتر باززایی ،از طریق
انتخاب کالوسهای سبز در کشت بافت بنفشه معطر را
فراهم میسازد .در این آزمایش مشخص شد که وجود
 BAبرای دستیابی به کالوسهایی با کیفیت بهتر و
باززایی مؤثرتر ،در محیط کشت ضروری میباشد.
همچنین ریزنمونه دمبرگ نسبت به برگ در
کشتهای درونشیشهای و ریزازدیادی بنفشه معطر
مناسبتر است ،بهطوریکه ریزنمونه برگ در محیط
کشتهای حاوی تنظیمکنندههای رشد ،واکنشی در
مقابل کالوسزایی از خود نشان نداد که در اکثر
مطالعات انجامگرفته در ریزازدیادی گونههای
 Violaceaeاز ریزنمونه دمبرگ به نتیجه مطلوب
دست یافتند ( & Wang & Bao, 2007; Chalageri
.Babu, 2012; Vishwakarma et al., 2013; Naeem
.)et al., 2013
افزایش غلظت  BAبه  2 mg/lسبب کاهش باززایی و
تعداد برگ گردید .غلظت باالی سایتوکینینها برای
تشکیل شاخه از برگ یا دمبرگ در برخی گیاهان زینتی
نامناسب است؛ بهطوریکه در مطالعهای که روی گونه-
های بگونیا انجام گرفت ،غلظتهای پایین سایتوکینین
در میزان باززایی باالی جوانه شاخه مؤثر بود ( Rout et
 .)al., 2006بیشترین طول گیاهچه در تیمارهای  8و

600

 8/0 mg/l BAبهدست آمد .ریشهزایی در تمام
گیاهچههای حاصل ،پس از واکشت دوم به محیط
کشتهای حاوی  ،BAبا درصدهای مشابه صورت
پذیرفت .تنها در غلظت  ،5/0 mg/l BAتعداد ریشههای
تولیدشده بیشتر از سایر تیمارها بوده است .با این وجود،
شاخص طول ریشه در بین تیمارها ،اختالف معنیداری
نشان نداد (جدول .)2همه گیاهچههای حاصل از
کالوسها ،بدون انتقال به محیط کشت ریشهزایی،
بهآسانی در محیط کشت حاوی  BAدر واکشت دوم پس
از  05تا  45روز ریشهدار شدند .گیاهچههای ریشهدار به
محیط کشت حاوی پیت و پرالیت به نسبت مساوی
انتقال یافتند .قابل ذکر است که هیچکدام از کالوسها،
بدون تیمار با  BAقادر به باززایی نبودند.
نتیجهگیری کلی

با انجام این آزمایش مشخص گردید که ریزنمونه دمبرگ
در گیاه بنفشه معطر ،واکنش مثبتی به کالوسزایی در
محیط کشت حاوی  2,4-Dاز خود نشان داده است که با
افزایش مقدار  ،2,4-Dمیزان کالوس نیز افزایش یافته
است؛ اما تولید کالوسهای سبزتر و با کیفیت بهتر از
لحاظ باززایی در ترکیب با  BAبهدست آمد .مناسبترین
محیط کشت برای القای کالوس در +8/0 mg/l 2,4-D
 8/0mg/l BAو برای باززایی محیط کشت حاوی mg/l
 8/0BAپیشنهاد میگردد.

جدول  .2اثر غلظتهای مختلف  BAبر باززایی بنفشه معطر
Table 2. Effect of different concentrations of BA on regeneration of Viola odorata
Length of
)shoots (mm
3.2
3.3
3.5
3.6

Number
of roots
9.3
6.3
6.3
5.3

Persantage
of rooting
100
100
100
100

Length of
)shoots (mm
6.3
15
14.3
5.3

Number
of leaf
42.3
53
63
37

different concentrations
of BA
0.5 mg/l BA
1 mg/l BA
1.5 mg/l BA
2 mg/l BA
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