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  چکیده

زنی کم بذر و رشد کند گیاهچه این باتوجه به درصد جوانه. باشدض مینقرابومی استان خراسان رضوي و سمنان و گیاهی در معرض خطر انوروزك 
هـاي   هدف از این تحقیـق بررسـی اثـر محـیط کشـت     . تواند جهت تولید سریع گیاهچه بکار گرفته شود،کشت جنین میدرون شیشه اي گیاه در شرایط 

، طـی یـک آزمـایش    زیگوتیـک  کشت جنـین رو  از این. باشدمیه نوروزك زایی جنین زیگوتیک گیابر رشد و اندام BAPو NAAهاي مختلف و هورمون
زنی جنین و صـفات رشـد   درصد جوانه. انجام شد NAAهورمون و  BAPهورمون  ،کشت هاي محیطتصادفی شامل فاکتورفاکتوریل در قالب طرح کامالً 

زنی نمودنـد ولـی   ها شروع به جوانه کشت محیطتمام از قرار گرفتن در ها یک روز پس جنین نتایج نشان داد. ها در طی چهار هفته بررسی گردیدگیاهچه
میلی گـرم بـر    1 چنین ترکیب هورمونی هم. زنی نشان دادنده بهتري در ارتباط با درصد جوانهنتیجB5 به محیط نسبت  MS2/1و  MSهاي کشت محیط

هـا  هاي حاصل نسبت به دیگر تیمـار که گیاهچه طوري بود بهثر ؤت رشد مداري در بهبود صفاطور معنی هکشت مذکور ب در دو محیط NAA وBAP  لیتر
همراه با تیمار MS2/1و  MSهاي  کشت براساس نتایج این تحقیق، کشت جنین در محیط. گیاهچه کامل ده روز پس ازکشت حاصل شد مقاوم تر بودند و

  .شودتوصیه میبه منظور تکثیر گیاه و نیز کاربرد در مطالعات اصالحی هاي قوي ینه براي دستیابی سریع به گیاهچههورمونی مذکور به عنوان بهترین گز
  

  نوروزك ،کشت جنین ،سازي بهینه :هاي کلیدي واژه
  

  4 3 2 1 مقدمه
، بـومی اسـتان    Lamiaceaeگیـاه نـوروزك متعلـق بـه خـانواده     

هـاي  بررسـی ). 19(خراسان رضوي و بخشی از استان سـمنان اسـت   
ان و ن گیاه نشان دهندة خواص دارویی آن مثل درمانجام شده روي ای

 5(اکسـیدانی   و آنتی) 7 و 6( میکروبی ، ضد)16( گیري از آلزایمر پیش
و ضـد درد   )11(توان به اثرات آرام بخشی  می چنین هم. باشدمی) 10و
یی آن مشـابه داروهـاي   آاین گیاه اشاره کـرد کـه کـار   ) 12( التهابی و

  .شده است ورددیازپام و دیکلوفناك برآ
بـا محـدودیت در    خواص بـا ارزش فـراوان  گیاه نوروزك با وجود 

رویه آن باعث شده اسـت   برداشت بی این عالوه بر. تکثیر مواجه است
بندي شـود  گیاهان در معرض خطر انقراض طبقه که این گیاه در گروه

ایی بــراي کــاهش دوره خــواب و هــلــذا لــزوم اســتفاده از روش) 14(
مطالعـات انجـام   . شـود تر احساس می تکثیر گیاه بیش ر وزنی بذ جوانه

 درصد 28زنی آن در خاك روي بذر نشان داده است که جوانه یافته بر
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ي کاغـذ  در صورت حذف پوشش بـذر در شـرایط آزمایشـگاه رو   و  )1(
  ).3(رسد درصد می 40صافی مرطوب به 

 دهد آزاد شدن جنـین هاي زیادي وجود دارد که نشان میگزارش
ه در تکثیر گیـا  ها در به حداقل رسیدن دوره خواب بذر وپهل از پوسته و

 Cynaraعنـوان مثـال در گیـاه     کوتاه مـدت نقـش مهمـی دارد بـه    
cardunculus از کشـت جنـین در   که دوره خواب بذر طوالنی است ،

استفاده شده است  گیاهچه تربراي تولید سریع MS2/1  محیط کشت
هـاي کامـل   یاهچـه ز پس از کشـت جنـین گ  رو 45تا  30که  طوري هب

 ماه زودتر از کشت بـذر کامـل اسـت    6شوند که این مدت حاصل می
ــم). 9( ــون  هـ ــتفاده از هورمـ ــین اسـ ــاي چنـ و  BPA6 و NAA5هـ

رقیق شده براي کشـت جنـین در گیـاه    MS  و MSهاي کشت محیط
Ipomoea nil  عالوه در کشت جنین  هب). 22(موفقیت آمیز بوده است

سیتوکینین بـه   هاي اکسین وفزودن ترکیب مناسبی از هورمونگردو ا
هاي حاصـل از  ین سبب بهبود صفات رشد در گیاهچهکشت جن محیط

  ).15(آن گردیده است 
اي بـذر  ه عمل آمده تاکنون کشت درون شیشههاي بطبق بررسی

                                                             
5- Naphthalinacetic acid 
6- 1-6- Benzylaminopurine 
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تنها پژوهش انجام شده مربوط به نحـوه  . نوروزك گزارش نشده است
یط مختلف نـوري روي کشـت جنـین زیگوتیـک     کشت و بررسی شرا

توسط نویسندگان مقاله صورت گرفـت کـه نشـان داد کشـت جنـین      
ثر براي غلبـه برخـواب بـذر    ؤعنوان یک روش م تواند بهزیگوتیک، می

زنـی  در پژوهش مذکور مشخص شد که جوانـه چنین  هم. استفاده شود
قطـع   امالًها کـ ه لپهآمیز است که اتصال جنین بجنین زمانی موفقیت

عالوه گذراندن یک دوره تـاریکی بـه مـدت یـک هفتـه       هب. شده باشد
  ).4( براي باززایی گیاهچه ضروري است

باتوجه به اهمیت دارویی، صنعتی و مرتعی ایـن گیـاه بـومی و در    
 هـاي کشـت بافـت، مهندسـی    معرض خطر انقراض، استفاده از روش

م و افزایش تولیـد  حفظ ژرم پالس ،ژنتیک و بیوتکنولوژي براي اصالح
رسـد و اولـین قـدم بـراي     هاي ثانویه آن ضروري به نظر میمتابولیت

 بـا بنیـه   یهایانبوه و سریع گیاهچهرسیدن به این هدف توانایی تولید 
  .باشدمناسب می
ـ     جا که روش جوانه از آن ور از فـاز  زنـی مسـتقیم جنـین بـدون عب

قیق حاضر تالش شد در تح برخوردار است،اي زایی از اهمیت ویژه کال
کشـت   مناسـب  هاي رشدو تنظیم کننده ها محیطکشت کارگیري هبا ب

سازي گردد  یگوتیک گیاه دارویی نوروزك بهینهاي جنین زدرون شیشه
ایـن گیـاه    راه را بـراي تحقیقـات بیوتکنولـوژي   تا عالوه بر تکثیر آن 
   .ارزشمند هموار سازد

  
  ها مواد و روش

ط هرباریوم دانشگاه فردوسـی مشـهد   شناسایی گونه نوروزك توس
و بـذرهاي رسـیده گیـاه در     )11293: شماره هربـاریومی ( تأیید گردید

ن واقـع در اسـتان   از اطـراف شهرسـتان بجسـتا   1389خرداد ماه سال 
مـدت   ها جهت استراتیفیکاسیون بهبذر. آوري شدخراسان رضوي جمع
نظـور  م بـه . نگهـداري شـدند  درجـه سـانتگیراد    4سه هفته در دمـاي  

  :هاي استریل اقدامات زیر انجام گرفتیابی به گیاهچهدست
همـراه سـاکارز    بـه  MSکشت  براي کشت بذر محیط: کشت بذر

گـرم   2( ، زغال فعال) میلی گرم بر لیتر 2( ، گالیسین)گرم بر لیتر30(
 8/5محلـول روي   pH. اسـتفاده شـد   )گرم بـر لیتـر   7( و آگار )بر لیتر

میلـی   200هـاي  از محلول بـه ویـال  لیتر میلی  20سپس . تنظیم شد
و درجـه سـانتگیراد    121دقیقـه در دمـاي    20مدت  منتقل و بهگرمی 
مقطر مدت دو ساعت در آب  ها ابتدا بهبذر. اتمسفر اتوکالو شد 1فشار 

د و درصـ  70مدت یک دقیقه در اتانل  استریل خیسانده شدند سپس به
و . درصد قرار گرفتنـد  3سدیم تجاري  ده دقیقه در محلول هیپوکلریت

ویـال حـاوي    30.تشو داده شدندسه بار شس با آب مقطر استریل نهایتاً
نیمـی از  . عـدد بـذر کشـت شـد     در هر ویـال دو  کشت تهیه و  محیط
جا که  از آن. کی قرار گرفتو تاری گراددرجه سانتی 25ها دردماي  ویال

گـزارش   ددرجه سـانتگیرا  4-8زنی بذر دماي ترین دماي جوانهمناسب

 و درجـه سـانتگیراد   4-5 ها به دمـاي ، نیمی دیگر ویال)2( شده است
ها به شـرایط  بعد از یک هفته تمامی ویال. دندشرایط تاریکی منتقل ش

ــود  ــور و 16فتوپری ــاي  8 ســاعت ن ــاریکی و دم ــه  25ســاعت ت درج
  .زنی مورد بررسی قرار گرفتندانتقال یافتند و از نظر جوانهسانتگیراد 

. ها حـذف گردیـد  ابتـدا پوشـش بـذر   : ر بدون پوششکشت بذ
 5درصـد و   70ثانیـه در اتانـل    30مدت  جهت استریل کردن بهسپس 

. درصـد قـرار گرفتنـد    3دقیقه در محلول هیپوکلریت سـدیم تجـاري   
ویـال حـاوي    30. سپس سه مرتبه با آب مقطر استریل شسـته شـدند  

و بـذر  ددر هـر ویـال   . به روش ذکر شده تهیه شـد  MSمحیط کشت 
یک هفته در تاریکی و دماي  ها کشت محیط. بدون پوشش قرار گرفت

سـاعت   8ساعت نـور و   16و سه هفته به شرایط  درجه سانتگیراد 25
  .منتقل شدند درجه سانتگیراد 25تاریکی و دماي 

و  MSکشـت   بـراي کشـت جنـین از سـه محـیط     : کشت جنین
MS2/1 و B5 میلـی   2( گالیسـین ، )گرم بر لیتر 30( همراه ساکارز به

استفاده  )گرم بر لیتر 7( و آگار) گرم بر لیتر 2( ، زغال فعال)گرم بر لیتر
هـاي رشـد بـر رشـد جنـین،      منظور بررسی تأثیر تنظیم کننـده  هب. شد

و ) میلی گرم بر لیتر BAP )0، 1 ،2 ،3هاي مختلف از هورمون غلظت
NAA )0 ،5/0 تـوام، بـه    رتصـو  تنهایی و به به )میلی گرم بر لیتر 1و

 8/5هـا روي  محلـول  pH. کشت اضافه شـد  هرکدام از سه نوع محیط
میلـی   200هـاي از محلـول بـه ویـال    میلی لیتر 20سپس . تنظیم شد

 اتمسـفر  1و فشـار   C 121˚دقیقـه در  20مـدت   منتقل شد و بهلیتري 
هاي بـدون  ابتدا پوشش روي بذرها حـذف گردیـد و بـذر   . اتوکالو شد

در مرحلـه بعـد بـا     .اسـتریل شـدند   بـاال ده در ذکر شپوشش به روش 
متري با دقت از میان پنس و سوزن تشریح جنین چند میلی استفاده از

ن هاي بدون هورموکشت در سطح هریک از محیط دو لپه خارج شده و
ویال  10تیمار و از هر تیمار  12کشت  به ازاي هر محیط. قرار داده شد
 .شـده کشـت و انکوبـه گردیـد    جنین به روش ذکر  360و در مجموع 

ها به مدت یک هفته در شرایط تاریکی و سپس سـه هفتـه بـه    جنین
. منتقـل شـدند   درجـه سـانتگیراد   24-25روشنایی و دماي  16شرایط 

، طـول انـدام   هـاي رشـد یافتـه    رویـان  هفته، درصد 4پس از گذشت 
مـورد   هـا تعداد برگ، وزن تـر و خشـک گیاهچـه    هوایی، طول ریشه،

 طـرح کـامالً   هـا در قالـب فاکتوریـل و   آزمـایش . قرار گرفـت ارزیابی 
 JMPها با نرم افزارآمـاري ا سه تکرار و تجزیه و تحلیل دادهتصادفی ب
در سطح  HSD (Tukey) ها توسط آزمون میانگینمقایسه . انجام شد
  .درصد محاسبه گردید 95اطمینان 

  
  نتایج

د نشـان داد درصـ    MSنتایج کشـت بـذر درمحـیط    : کشت بذر
پس از سه هفته  گراددرجه سانتی 25زنی بذرهاي کشت شده در  جوانه

درجـه   4بذرهایی که در دماي . بود درصد 016/0میزان  به بسیار کم و
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ل به شرایط نوري، بعد از انتقا گراد و تاریکی قرار داشتند، پس ازسانتی
  .لذا کشت بذر از آزمایش حذف شد زنی نداشتند وجوانه سه هفته

یش نشان داد نتایج حاصل از این آزما: ذر بدون پوششکشت ب
روز پـس از کشـت    5-6 هاي بـدون پوشـش،  درصد از بـذر  2/27که 

هـاي بعـدي نشـان داد رشـد ایـن      بررسی. زایی نمودندشروع به ریشه
 طوري که پس از گذشت سه هفتـه تنهـا   هها بسیار کند بوده بگیاهچه

درصـد از بـذرهاي    7/34 .دهاي اولیه ظاهر شـدن جوانه انتهایی و برگ
درصد  1/38 ها متورم و سیاه شدند وبدون پوشش پس از باز شدن لپه

با توجه به نتایج ضعیف این آزمـایش، ایـن   . زنی نداشتندها جوانهاز آن
  .ت نیز از ادامه آزمایش حذف شدنوع کش

کشـت جنـین نشـان داد در اغلـب     نتایج حاصل از : کشت جنین
ساعت از زمان کشـت شـروع بـه     24از گذشت چه پس تیمارها، ریشه

قابل ذکـر اسـت کـه جنـین در هـیچ کـدام از تیمارهـاي        . رشد نمود
چه از جنین نسـبت   جا که تولید گیاه از آن. هورمونی کالوس تولید نکرد

هـاي بعـدي تنهـا    آزمایش ،بذر نتیجه بسیار بهتري نشان داد به کشت
  . روي کشت جنین متمرکز شد

  
  نمو جنین ر رشد وکشت ب اثر محیط

 B5و MS ، MS2/1هــاي کشــت زنــی در محــیط درصــد جوانــه
هـا  نتایج حاصـل از آنـالیز داده  . بود درصد 66 و 5/97 ،4/98 ترتیب به

، وزن خشک، طول بخـش  صفات وزن ترپس از چهار هفته نشان داد 
داري در طور معنی هها بچه نیز درصد باززایی گیاه هوایی، طول ریشه و

امـا بـین دو   . اسـت  B5 تر از محیط بیش MS2/1  و MS هاي محیط
ــیط  ــی MS2/1  و MSمحـ ــاوت معنـ ــدتفـ ــاهده نشـ   داري مشـ

  ).2 و 1هاي جدول( 
  

  هاي رشد بر رشد و نمو جنینکنندهاثر تنظیم 
گرم بـر  میلی 1در غلظت  BAPها نشان داد تجزیه و تحلیل داده
یشه نسبت بـه  داري در طول بخش هوایی و رلیتر سبب افزایش معنی

خشـک و طـول    از وزن تـر و  BAPشاهد گردید اما با افزایش غلظت 
دار سـبب افـزایش معنـی    NAAچنین هورمـون   هم. ساقه کاسته شد

شـد ولـی در    گـرم بـر لیتـر   میلـی  5/0طول بخش هوایی در غلظـت  
داري از طول طور معنی به NAAگرم بر لیتر میلی 1و  5/0هاي  غلظت

سه میانگین تیمارهاي مختلف هورمـونی نشـان   مقای. ریشه کاسته شد
 NAA  5/0ترین طول بخش هوایی و وزن خشـک در تیمـار   داد بیش

 میلـی  NAA 1+ لیتـر  بر گرم میلی BAP 1میلی گرم بر لیتر و تیمار 
. داري داشتندبه دست آمد که با دیگر تیمارها تفاوت معنی لیتر بر گرم
 گرم میلی BAP 1یمارهاي داري درتطور معنی هچنین طول ریشه ب هم
 بـر  گرم میلی BAP 1و) 1شکل ( لیتر بر گرم میلی NAA 1+ لیتر بر

ـ . تر بـود  ها بیشنسبت به دیگر تیمار لیتر عـالوه مشـخص شـد بـا      هب
در تعامـل بـا اکسـین     لیتر بر گرم میلی 1افزایش غلظت سیتوکینین تا

ـ    طـول بخـش هـوایی و    میانگین وزن خشک و طـور   هتعـداد بـرگ ب
 میلـی  BAP 2هـاي از نظر کیفـی در تیمار . یابد می داري کاهش معنی
 بـر  گـرم  میلـی  BAP 2 و لیتر بر گرم میلی NAA 5/0+ لیتر بر گرم
 اي شده وهاي حاصل شیشهگیاهچه لیتر بر گرم میلی NAA 1+ لیتر

تـا   2 هـاي شکل و 3و 1هاي  جدول( خورده بودند هاي پیچداراي برگ
4.(  

  
  نوروزكجنین زیگوتیک رشد در کشت  بر پارامترهاي NAAهورمون  وBAP هورمون  ،کشت س اثر سه فاکتور محیطواریان تجزیه -1جدول

  منابع 
  اتتغییر

درجه 
 آزادي

  طول 
 (S.S)ساقه

  طول 
  (S.S)ریشه

  وزن 
 (S.S)خشک

  وزن 
  (S.S)تر

   تعداد
  (S.S)برگ

BAP 3 2867/9699* 29648/324* 0/00208180* 0/1939040* 33/879630* 

NAA 2 1072/1157* 30817/463* 0/00138155ns 0/1634969ns 17/388889ns 

 *82/666667 *0/8358250 *0/00826436 *14569/019 *702/1435 2 محیط کشت

NAA×BAP 6 649/9398* 23955/870* 0/01103200*  1/4431547* 16/981481ns 

BAP×0/00200416 *36600.315 *1289/6898 6 کشت محیطns 0/5571068ns 36/370370* 

×NAA86/685185 *2/4553820 *0/01518472 *75060/574 *2274/2130 4  کشت حیطم* 

×BAP×NAA 21/611111 *0/9902525 *0/00435991 *38112/981 *644/4537 12 کشت محیط* 

 22/12000 0/134444 0/00427835 66539/33 1096/167  72 خطا
ns  ، **درصد 5درصد و  1احتمال در سطح   دار دار، معنی به تر تیب غیر معنی *و  
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   هاي مختلفوروزك در محیط کشتاه نهاي حاصل از جنین زیگوتیک گیچه مقایسۀ میانگین پارامترهاي رشد در گیاه -  2جدول
  تعداد برگ  )میلی متر( طول ریشه  )میلی متر( ساقهطول   )گرم( وزن خشک )گرم( وزن تر  محیط کشت

MS a412/0  a037/0  a79/17  a5/105  a75/4  
1/2MS  a310/0  a029/0  a97/15  ab69/89  a75/3  

B5  b196/0  b015/0  b55/11  b10/77  a08/3  
  .باشدمیدرصد  5با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال  دارنگر عدم تفاوت معنیحروف یکسان بیا

  
  هايهورمونهاي مختلف  ترکیب ثیرتحت تأاز جنین زیگوتیک گیاه نوروزك  هاي حاصلمقایسۀ میانگین پارامترهاي رشد در گیاهچه -3جدول

BAP  وNAA   
  تعداد برگ  )میلی متر( طول ریشه  )میلی متر(ساقه  طول  )گرم( وزن خشک )گرم( وزن تر  هورمون ها

BAP0,NAA0 b029/0  b294/0 b44/19 b33/96 a80/30 
BAP0,NAA0.5 a047/0 a636/0 a77/30 c88/19 a45/3 
BAP0,NAA1 b017/0 bc191/0 b44/22 c15 a67/3 
BAP1,NAA0 b031/0 b317/0 a66/28 a22/160 a12/3 

BAP1,NAA0.5 b017/0 bc194/0 b89/21 b33/89 a56/3 
BAP1,NAA1 b044/0 a422/0 a33/31 a56/128 a56/4 
BAP2,NAA0 b022/0 bc30/0 c83/11 b99 a21/4 

BAP2,NAA0.5 b012/0 c208/0 c55/12 bc34/63 ab3 
BAP2,NAA1 b026/0 bc182/0 bc55/15 b88 a12/4 
BAP3,NAA0 b012/0 c256/0 c88/8 bc32/66 b34/2 

BAP3,NAA0.5 b013/0 c226/0 c45/5 bc88/58 b35/2 
BAP3,NAA1 b016/0 c195/0 c45/9 b34/115 ab13/3 

  .باشد درصد می 5ون توکی در سطح احتمال دار با استفاده از آزم روف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیح
  

  
جنین تا ه به ترتیب  الف.  لیتر بر گرم میلی NAA 1+ لیتر بر گرم میلی BAP 1حاوي   MSکشت مراحل رشد جنین نوروزك در محیط -1شکل

  یک ماه پس از کشت  وهفته  دو ،یک هفتهم ،چهارروز ،کشت شده در روز اول
  

ـ    NAAو  BAPکشت، اثر برهمکنش محیط و بـر رشـد و نم
  جنین
هـاي حاصـل از   میانگین نتایج حاصل از آزمایش بررسی مقایسه 

کشـت   و محـیط  NAA هورمـون   و BAPهورمـون   سطوح مختلـف 
 NAA 1+ لیتـر  بـر  گـرم  میلـی  BAP 1نشان داد که تیمار هورمونی 

ین تـر مناسـب MS2/1  و MSهاي  حیط کشتدر م لیتر بر گرم میلی
خشـک،   در این تیمار وزن تر و. باشدتیمار براي رشد طبیعی جنین می

ري داریشه با دیگـر تیمارهـا تفـاوت معنـی    طول  طول بخش هوایی و
ه لحـاظ کمـی تفـاوت    ها بین صفات باگرچه در بعضی از تیمار. داشت
ـ نظـر کیفـی متفـاوت بودنـد      ، اما ازداري نبودمعنی طـوري کـه در    هب

طبیعـی از   هـاي پـرزدار و  هاي قوي با بـرگ تیمارهاي مذکور گیاهچه
+  لیتـر  بـر  گـرم  میلی BAP 3 در تیمار هاي. رشد جنین به دست آمد

MS و BAP 3 لیتـر  بر گرم میلی +NAA 5/0  لیتـر  بـر  گـرم  میلـی 
+MS2/1 جنین داراي ریشه اما فاقد بخش هوایی بود.  
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و  NAA و BAPهاي مختلف هورمون حاوي غلظت B5و  MS2/1و MSکشت  هاي باززایی شده در سه محیطچهوزن خشک گیاه - 2شکل 

 .است درصد 5در سطح احتمال ) توکی( دار با استفاده از آزمونوف یکسان بیانگر عدم اختالف معنیحر .هاهاي مختلف آن ترکیب
  

  
 و BAPهاي مختلف هورمون حاوي غلظت B5و  MS2/1و MSکشت  سه محیط هاي باززایی شده دربخش هوایی گیاهچهطول نمودار -3شکل

NAA است درصد 5در سطح احتمال ) توکی( با استفاده از آزموندار با استفاده از آزمون وف یکسان بیانگر عدم اختالف معنیحر .هاهاي مختلف آنترکیب و. 
  

  
 و NAA و BAPهاي مختلف هورمون حاوي غلظت B5و  MS2/1و MSشت ک هاي باززایی شده در سه محیطچه گیاه طول ریشه - 4شکل 

 .است درصد 5در سطح احتمال ) توکی( با استفاده از آزموندار با استفاده از آزمون وف یکسان بیانگر عدم اختالف معنیحر .هاهاي مختلف آن ترکیب
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  بحث

 زنی کم در بذر گیاه نـوروزك بـراي  قوه نامیه پایین و درصد جوانه
اي یـک  زشـمند در خـاك و در کشـت درون شیشـه    تکثیر این گیاه ار
قیق حاضر نشـان داد کشـت   نتایج تح. آیدحساب می مشکل اساسی به

اي اه نوروزك نسبت بـه کشـت درون شیشـه   اي جنین گیدرون شیشه
زنی قابـل مالحظـه   توان به جوانهدر این رابطه می. بذر آن برتري دارد

در کشت . زنی جنین اشاره نمودسرعت جوانه ن در مقایسه با بذر وجنی
در . اي حاصل نشدر هردو شرایط دمایی متفاوت نتیجهبذر با پوشش د

درصد از بذرها جوانه زدند و رشـد   27دون پوشش نیز تنها کشت بذر ب
این نتیجـه بـا گـزارش حسـینی و     . هاي حاصل بسیار کند بودچه گیاه

ون پوشش روي کاغذ صافی در مورد کشت بذر بد) 3(حداد خداپرست 
زنی را تـا   بق این گزارش حذف پوشش بذر جوانهط. قابل مقایسه است

اي بذر بـه  شیشه در مجموع کشت درون .افزایش داده است درصد 40
هـا،  چـه  دست آمده و رشد کند گیاه ههاي سالم بچه دلیل تعداد کم گیاه

کشت جنـین  هاي بعدي فقط روي یشبنابراین آزما. آمیز نبودموفقیت
هاي مورد بررسی، جنین  کشت  جا که در همه محیط از آن. متمرکز شد

هـا شـروع بـه رشـد     س از جدا شدن از پوشش دانه و لپـه ساعت پ 24
 .هـا وجـود دارنـد   اد بازدارنـده رشـد در پوسـته و لپـه    مو نمود، احتماالً

نـین از  دهد جـدا شـدن ج  هاي زیادي وجود دارد که نشان میگزارش
زنـی آن را تـا حـد زیـادي سـرعت      ها سرعت جوانـه ه و لپهپوسته دان

  Cynaria cardunculus عنوان مثال کشت جنین گیاه به. بخشد می
سـانچز   .)9(دهـد  گیري کاهش مـی  طور چشم هب چه را زمان تولید گیاه

چـه را در مـدت    با کشت جنین گـردو گیـاه   زنی) 20( زامورا و همکاران
ي رشـد  هاي مختلف بـرا کشت محیط بررسی. دست آوردند هکوتاهی ب

ــ MS2/1و  MSهــاي کشــت جنــین نشــان داد کــه محــیط طــور  هب
در . تـر اسـت  براي رشد جنین مناسب B5داري نسبت به محیط  معنی

 B5 کشـت  نسبت به محـیط  MS2/1و  MSکشت  مورد برتري محیط
از نظـر نـوع امـالح و مجمـوع      MSکشـت   یی محیطآتوان به کار می

 Salviaتوافـق بـا ایـن نتیجـه جنـین      در. کـرد  رهقدرت یونی آن اشا
brachyodon کشت  در محیطMS2/1 تري داشته است رشد مناسب

بر رشد جنین  NAA و BAPهاي ثیر هورمونأدر این پژوهش ت ).17(
 1در غلظــت BAP  مشــخص شــد کــه هورمــون بررســی گردیــد و

 درکـه   مثبتی بـر رشـد جنـین داشـت درحـالی      گرم بر لیتر اثرات میلی
. هاي باالتر اثر کاهشی بر طول جنـین وکیفیـت رشـد آن دارد   غلظت

غلظـت اکسـین از طـول    چنین این پژوهش نشان داد بـا افـزایش    هم
در جنـین گیـاه    دهد کـه احتمـاالً  این نشان می. شودریشه کاسته می

نوروزك به خاطر قرار گرفتن در معرض نور اکسین درونـی بـه مقـدار    
ن سـیتوکینین  اکسین خارجی بـدون افـزود   افزودن کافی وجود دارد و

اثر بازدارنده اکسین ناشی از بیوسنتز اتـیلن  . شودمانع از رشد ریشه می

طرفـی احتمـال دارد میـزان     از ).2( اسـت القا شونده توسـط اکسـین   
 هورمون سیتوکینین درونی در جنین به اندازه کـافی نباشـد، بنـابراین   

تولیــد  رشــد جنــین و کشــت اثــرات مثبتــی بــر  وجـود آن در محــیط 
در تحقیق حاضـر بهتـرین تیمـار بـراي     . گذاردهاي طبیعی می چه گیاه

بـه همـراه    MS2/1و  MSکشـت   مناسب جنین محـیط  رشد سریع و
BAP و NAA  این نتیجـه  . گرم بر لیتر تعیین گردیدمیلی 1به میزان

ــزارش ــا گ ــوري  اوگانســوال ب ــین ) 18(و ایل ــورد کشــت جن  در م
Synsepalum dulcificum کشت  در محیطMS  ـ . دمطابقـت دار ه ب

 چـه از  گزارش کردنـد بـاززایی گیـاه   ) 15(همکاران  و عالوه کئی چی
ها هاي حاوي تعدادي از اکسین کشت جنین گیاه نیلوفر ژاپنی در محیط

 NAA و BAPحــاوي  MSکشـت   هـا تنهـا در محـیط   و سـیتوکینین 
ـ  چنین تحقیق حاضر هم. آمیز بوده استموفقیت  زارش چـین و موید گ

طبـق  .باشـد  گونه گیـاهی مـی   11مورد کشت جنین  در) 8(همکاران 
زنی بذر مواجه این گیاهان که با مشکل در جوانه گزارش مذکور، جنین

به میـزان   IBAیا  NAAهاي با هورمون MSکشت   بودند، در محیط
 1یـا کینتـین بـه میـزان      BAPهـاي  گرم بر لیتـر و هورمـون  میلی 1

 2 چنـین اسـتفاده از   هم. شته استتري دالیتر رشد مناسبگرم بر  میلی
داري در طور معنی ها بهکشت این گونه محیط گرم برلیتر زغال فعال در

ثر بـوده  ین نسبت به محیط بدون زغـال فعـال مـؤ   زایی و نمو جن اندام
گـرم زغـال فعـال اسـتفاده شـد کـه        2در تحقیق حاضر نیز از  .است

هاي اکسـید شـده، مـواد    اي اضافی و فنلهدر جذب هورمون احتماالً
 ). 21(زایی نقش دارد اندام شیمیایی بازدارنده رشد و

هاي تنظیم نشان داده است ژن) 23(همکاران  هاي ژائو وپژوهش
کـه در مریسـتم انتهـایی حضـور دارنـد، در ترارسـانی        AAR1کننده 

از طرفی مشخص شده است که . عالمت سیتوکینین نقش منفی دارند
پس وجود اکسین بـه همـراه   . ها اثر بازدارندگی دارد  ARRکسین برا

بنابراین در تحقیق . شودسیتوکینین سبب تقویت نقش سیتوکینین می
نین در رشد جنین منطقـی بـه نظـر    سیتوکی حاضر اثر مثبت اکسین و

  . رسدمی
تحقیق حاضـر   هاي رشد استفاده شده درمقایسه اثر تنظیم کننده

و  D-2,4بـا اثـر    هاي بـاززایی شـده از جنـین،   چه اهبر صفات رشد گی
نشـان   )4(همکـاران   و مـدرس  هـا در تحقیـق  چه بر رشدگیاهکینتین 

-هاي حاصل از باززایی جنین در حضـور هورمـون  چههدهد که گیا می
تـر و داراي  طبیعـی، قـوي   هـاي پـرزدار  با بـرگ  NAAو  BAPهاي 
-2,4رشد یافته در حضـور  هاي چه ا گیاههاي بلند تر در مقایسه بریشه

D  باشند میکینتین و.  
 MSهاي کشت هش نشان داد استفاده از محیطکلی این پژوطور هب

گرم بـر  به میزان یک میلی NAAو  BAPهاي و هورمون MS2/1یا 
                                                             
1- A-type Arabidopsis Response Regulator  
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یمار براي تولید ترین تلیتر مناسب گرم بر 2لیتر و زغال فعال به میزان 
تفاده در مهندسی ژنتیک را داشته باشد که قابلیت اسگیاهان مقاوم می

توانـد گـام مهمـی بـراي     کارگیري کشت جنین می هچنین ب هم. اشندب
حفـظ  تولید انبوه آن و جلوگیري از انقراض این گیاه ارزشمند و بومی، 

  .هاي ثانویه از طریق بیوتکنولوژي باشدژرم پالسم و افزایش متابولیت

  سپاسگزاري
پرسنل پژوهشکده علوم گیـاهی   ووسیله از معاونت پژوهشی  بدین

  .شوده فردوسی مشهد تشکر و قدردانی میدانشگا
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