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چکیده

بررسـی تـاثیر   در این پـژوهش بـه   ، محسوب می شوددر ایران از جمله محصوالت مهم اقتصادي مرکبات از آنجایی که 

بـا نـام   مرکبـات  گونه هاياکسین و سیتوکنین بر روي القاي کالوس و همچنین جوانه زایی مستقیم یکی از مهمترین

Citrusعلمی unshiu  در شرایط درون شیشه براي دستیابی به بهترین غلظت ترکیب هورمونی پرداختیم. از ایـن رو

آوري و به آزمایشگاه منتقل گردیـد  جمعهاي نارنگی انشو موجود در باغات مهدشت ساري به عنوان ریزنمونهسرشاخه

میلی گـرم  ) 2و 1و 5/0و 0محتواي سه غلظت ()MSموراشیگ و اسکوگ (پایه کشت و پس از گندزدایی در محیط 

) BAP(، بنزیل امینو پـورین سیتوکنیناز گروه) وIBA(، ایندول بویتریک اسیدهاي اکسیناز گروه هورموندر لیتر 

مـورد تجزیـه و   ساقه مسـتقیم  از نظر میزان کالوس دهی و تولیدنمونه ها سپس ، تکرار کشت گردید7تیمار و 16در 

IBA[براي القا کـالوس غلظتبهترین نشان داد ایج .  نتتحلیل آماري قرار گرفتند (2)BAP(0.5)[   میلـی گـرم در

BAP(0.5)]غلظت لیتر و  IBA(0)] و[ BAP (1) IBA(0)] سـاقه صـفت  بهترین نتیجه براي میلی گرم در لیتر-

زایی مستقیم بود.  

، تولید کالوس ، تولید جوانه مستقیم ، هورمون اکسین ، هورمون سیتوکنیننارنگی انشو واژگان کلیدي:
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مقدمه

گرمسـیري در جهـان اسـت کـه سـطح زیـر       مرکبات یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي درنواحی گرمسیري و نیمه

زایـی  جنـین هـاي مرکبـات بـه دلیـل     باشد. از آنجایی که بیشتر گونـه کشت آن در ایران پیوسته در حال گسترش می

ریزازدیادي از طریق کشت بافـت  باشد. جنینی هستند ریزازدیادي و باززایی آنها بسیار حایز اهمیت میسوماتیکی، چند

هـاي  آید همچنین تکثیر مرکبات از طریق روشهاي غیرجنسی مهم براي تکثیر سریع گیاهان بشمار میاز جمله روش

هاي باززایی مرکبات به روش کشت بافت گسترش زیـادي یافتـه   خیر روشهاي ابر بوده لذا در سالمرسوم سنتی زمان

(Carim,2005)است

گراد از جمله درجه سانتی-13باشد که با تحمل دماي هاي اقتصادي مرکبات مینارنگی انشو یکی از مهمترین گونه

با توجه به پر محصول بودن این گونه.  بنابراین )1389،مقدمفتاحیقزوینی و (رودهاي مقاوم به سرما بشمار میگونه

زایی نارنگی انشو در شرایط درون شیشه براي بررسی تاثیر اکسین و سیتوکنین بر روي اندامدر این پژوهش به 

دستیابی به بهترین غلظت ترکیب هورمونی پرداختیم

روش تحقیق:

ساله موجود در باغات مهدشت ساري واقع در استان 30از درختان حاوي گره جانبیمتريسانتی3–2هاي سرشاخه

. پس از طی مراحل گردیدکشت بافت اتحادیه باغداران استان مازندران منتقل مازندران جمع آوري شد و به آزمایشگاه 

دقیقه 10دقیقه و در نهایت 5به مدت %1/0کلریدجیوه و سپسثانیه 30به مدت %80الکل اتیلیکگندزدایی با 

به MSکشت پایهحاوي محیط استریلاي سمبادهاي سرشیشههاي درون لولهضدعفونی و سپس % 2درون وایتکس 

-27حرارتبا سپس در اتاقک رشدوانتقال یافت اکسین و سیتوکنین هورمونیمختلف هاي واجد غلظتMSتنهایی و 

نگهداري شد. %75-80رطوبت گراد و درجه سانتی25

بـا  درصـد سـاکارز همـراه   3گرم در لیتـر آگـار و   8هاي آزمایش حاويدرون لولهبه صورت افقی هاي مذکور ریزنمونه

IBABAPهاي هورموناز میلی گرم در لیتر)2و1و 5/0و 0(مختلف هايغلظت به همراه یـک شـاهد فاقـد هـر     ,

در .)1(جدولشدکشت ،اي مناسباي سر سمبادهشیشههاي لولهتکرار در7با MSگونه هورمون در محیط کشت پایه 

121کیلوگرم بر سانتیمتر مربـع و دمـاي   05/1در فشار دقیقه 20به مدت هاي کشت تمام موارد ظروف حاوي محیط

آزمـایش در قالـب طـرح کـامالً     ها هـر بیسـت روز صـورت گرفـت.    واکشت ریزنمونهگراد گندزدایی شدند.سانتیدرجه

انجام شد.MSTAT-Cآنالیز به روش دانکن با استفاده از نرم افزار تصادفی و 
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کشتطیمحدریبیترکیهورمونيمارهایت: 1-1جدول

گرم در لیتر)هاي رشد(برحسب میلیتنظیم کننده

تیمارسیتوکنیناکسین

IBABAP

221

122

5/023

114

215

5/016

25/07

15/08

5/05/09

05/010

0111

0212

5/0013

1014

2015

0016

یافته ها :

غلظت هورمـونی  ها با توجه به . درصدي از نمونه)1-1(شکلها ایجاد کالوس کردندپس از یک ماه از کشت، برخی نمونه

مـاه از  4بعد از گذشت ).1-2(شکلکه در کشت آنها بکار رفته بود بدون القا کالوس به طور مستقیم ایجاد جوانه کردند

مـورد تجزیـه و تحلیـل    MSTAT-Cبا استفاده از روش زایی مستقیم و تولید کالوس، ها از نظر صفت اندامرشد، نمونه

آماري قرار گرفتند.

هـاي  ولی غلظتندادگرچه تجزیه واریانس اختالف معنی داري بین تیمارها نشان مستقیم زایی جوانهصفتدر خصوص

IBAاز هورمـون  میلـی گـرم در لیتـر   0و 0هـاي  در ترکیب بـا غلظـت  BAPهورموناز میلی گرم در لیتر 1و 5/0

به BAPهاي کالوس زایی ترکیب هورمونبراي صفت).1-1(نمودار را داشته استمستقیم زایی جوانهباالترین میزان 

باالترین میزان تشکیل MSمیلی گرم در لیتر در محیط کشت پایه 2به غلظت IBAو میلی گرم در لیتر 5/0غلظت 

). 2-1جوانه را داشته است(نمودار 
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1- 1شکل 

1- 2شکل

MSکشت در تیمارهاي مختلف هورمونی روي محیطمستقیمزاییجوانههاي صفت :  مقایسه میانگین1-1نمودار
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تیمارهاي هورمونی
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MSدر تیمارهاي مختلف هورمونی روي محیط کشتکالوس زاییهاي صفت اندام :  مقایسه میانگین2-1نمودار

گیري :بحث و نتیجه 

اسـتفاده  BAPوIBAهاي مختلف دو هورمـون  هاي نارنگی انشو از غلظتدر این پژوهش به منظور ریزازدیادي سرشاخه

بـه  BAPهـاي  یعنـی ترکیـب هورمـون   7تیمار شماره کالوس بهترین نتیجه حاصل از کشت  در  در رابطه با القاي.شد

بـود کـه بـاالترین میـزان     MSدر محیط کشت پایه میلی گرم در لیتر 2به غلظت IBAو میلی گرم در لیتر5/0غلظت 

IBAآن ترکیب هورمـونی  از بعد شناخته شد. صفت کالوس زاییو  برترین غلظت هورمونی براي را داشتهکالوستشکیل 

با بیست درصد اختالف نسبت به غلظـت اول در رده  در لیتر گرم میلی5/0غلظتبه BAPگرم در لیتر و میلی1به غلظت 

افـزایش  وانـد زایـی ضـروري  اکسین و سیتوکنین تواماٌ براي کالوسقرار دارد که این موضوع بیانگر این مطلب است که دوم 

)با نتـایج پـژوهش  نتایج ما باشد. میسطح اکسین به سیتوکنین عامل موثري در القاي کالوس Kochba et al, 1978)

انـد  زایـی ضـروري  که اکسین و سیتوکنین توامـاٌ بـراي کـالوس   داشتندکه تشکیل کالوس از تخمک را ایجاد کردند و تایید 

,et al(در این خصوصهمسو بوده  2005Mukhtar (هـاي سرشـاخه   زایی را زمـانی کـه قطعـه   باالترین درصد کالوس

Haoa)در صورتی که به همراه شیر نارگیل بود گزارش کردندD,2.4گرم در لیتر میلی2حاوي MSلیمو در محیط  et

al, در محیط کشت بـدون حضـور سـیتوکنین    D,2.4و NAAزایی را در افزایش سطح اکسین افزایش کالوس(2004

گزارش کردند.

پیشنهادات:

بررسی اثر، دیگر ترکیبات هورمونی بر روي القاي کالوس-1

هورمونی بر روي تولید جوانه مستقیمبررسی اثر، دیگر ترکیبات -2

بررسی غلظت هاي دیگر هورمونی بر روي تولید جوانه مستقیم-3
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