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 3 ،2 ،1و  .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،دانشیاران و استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات،
دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
(تاریخ دریافت - 1393/12/26 :تاریخ تصویب)1394/9/25 :

چکیده
نیاز روزافزون به فرآوردههای دامی ،بهکارگیری روشهای زیستفناوری (بیوتکنولوژی) در بهبود
گیاهان علوفهای مانند اسپرس را با اهمیت کرده است .در این تحقیق ،تأثیر سطوح مختلف
تنظیمکنندههای رشدی اکسین ( NAAو  )IBAو سیتوکینین ( ،BAPزآتین و  )TDZبر پاسخ
رشدی درون شیشهای ریزنمونههای نوک ساقۀ رقمهای خوانسار و شهرکرد اسپرس بررسی شد.
برای این منظور ،ریزنمونههای نوک ساقه از بذرهای ضدعفونی شده و جوانهزدۀ  7-4روزه تهیه و
روی محیط کشت  MSجامد حاوی سطوح مختلف اکسین و سیتوکینین کشت شدند .نتایج نشان
داد که درصد ساقههای چندگانه ،شمار ساقه در هر ریزنمونه و طول ساقه رشد کرده بهطور
معنیداری تحت تأثیر رقم ،ترکیب تنظیمکنندههای رشدی و اثر متقابل بین آنها قرار گرفت.
درصد ساقههای چندگانه و میانگین شمار ساقه در هر ریزنمونه به ترتیب از  0تا  89/17درصد و
 1تا  5/03متغیر بود .بهطورکلی ،درصد پینه (کالوس)زایی ،درصد ساقههای چندگانه و شمار
ساقه در هر ریزنمونه در رقم خوانسار بهطور معنیداری بیشتر از رقم شهرکرد بود .بیشترین درصد
شاخهزایی ( 98/15درصد) ،ساقههای چندگانه ( 89/17درصد) و شمار ساقه در هر ریزنمونه
( )4/3در رقم خوانسار و محیط کشت  MSحاوی  0/1میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه  3میلیگرم
در لیتر  BAPبه دست آمد .ریشهزایی ساقهها و رشد مناسب ریشهها در محیط کشت  MSبدون
تنظیمکنندههای رشدی مشاهده شد .این نتایج نه تنها از جنبۀ ریزازدیادی و کشت درون شیشهای،
هدفهای اصالحی و انتقال ژن به این گیاه اهمیت دارد.

بلکه بهعنوان پیشزمینۀ مناسب برای
واژههای کلیدی :افزایش درون شیشهای ،کشت بافت.Onobrychis sativa ،
مقدمه
اسپرس ( ،)Onobrychis sativaیکی از گیاهان
چندسالۀ خانوادة بقوالت است که ارزش غذایی باال
داشته و بدون ایجاد نفخ در دام ،حفظ حاصلخیزی
خاک ،پر محصول ( ،)Delgado et al., 2008مقاوم به
خشکی و شوری ( )Soares et al., 2000بوده و به
دلیل مقاومت در برابر سرما اغلب ،در مناطق
* تلفن045-33510140 :

سردسیری برای تولید علوفه استفاده میشود
( .)Shigaki et al., 1998کشت و کار آن از مدیترانه تا
کوههای زاگرس و آسیای مرکزی توسعه یافته است
(.)Delgado et al., 2008
امروزه برای تولید رقمهای جدید و پر محصول و
تأمین بخشی از نیاز علوفهای کشور ،از روشهای جدید
اصالحی و زیستفناوری (بیوتکنولوژی) استفاده میشود
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( .)Tohidfar et al., 2013ازاینرو استفاده از اصالح
ژنتیکی ،راهی برای چیره آمدن بر نارساییهای اسپرس
زراعی ،افزایش مقاومت آنها به تنشهای محیطی و
بیماریها و افزایش عملکرد کمی و کیفی آن است
( .)Cetin, 2008; Rubiales et al., 2015افزایش
آزمایشگاهی با استفاده از فناوری کشت بافت میتواند
بهعنوان جایگزینی برای روشهای افزایش سنتی در نظر
گرفته شود ( .)Ehsanpour & Amini, 2002با توجه به
اینکه باززایی گیاه از راه جنینزایی بدنی (سوماتیکی) و
ریختزایی (ساقهزایی) بهویژه در لگومها بهشدت تحت
تأثیر ژنوتیپ است ،امکان باززایی و در نتیجه دستکاری
ژنتیکی همۀ ژنوتیپها و رقمها امکانپذیر نیست
( .)Fontana et al., 1993; Zhang et al., 2010از سوی
دیگر ،گیاهان باززاشده از جنینزایی بدنی یا ریختزایی
ممکن است تنوع همسانۀ بدنی (سوماکلونال) دارند
( ;Trolinder & Goodin, 1987; Cousins et al., 1991
 .)Rajasekaran et al., 1996همچنین ،باززایی
درونشیشهای بعضی ریزنمونهها مانند محور زیرلپه
( ،)Firoozabady & DeBoer, 1993لپه ( Umbeck et
 )al., 1989افزون بر وابسته بودن به ژنوتیپ ،فراوانی و
کارایی پایینی نیز دارد .این چالشها ،محققان را ملزم به
کاربرد یک سامانۀ باززایی قابلاعتماد و مستقل از ژنوتیپ
کرده است .کشت و رشد درون شیشهای نوک ساقه
( )Shoot apexمستقل از ژنوتیپ بوده ،به دستکاریهای
کشت بافتی کمتری نیاز داشته و گیاهان ناشی از آن
تنوع همسانۀ بدنی بسیار کمتری دارند یا ندارند ( Zapata
 .)et al., 1999; Srivatanakul et al., 2000سامانۀ
باززایی نوک ساقه روشی ساده و سریع را فراهم کرده که
میتوان با استفاده از آن در مدتزمان کمتری با حذف
مرحلۀ پینه (کالوس) ،شمار زیادی گیاه تولید کرد
( .)Nasir et al., 1997بهعبارتدیگر ،برای بهدست آوردن
گیاهان تراریخت ناشی از جنینزایی بدنی  12-6ماه
زمان الزم است و در طی  10-6سال هم صفات مهم به
رگه (الین)های زراعی از راه تالقی برگشتی (بککراس)
انتقال مییابد .بنابراین ،بهینهسازی یک سامانۀ تراریختی
با استفاده از نوک ساقه امکان دستکاری ژنتیکی دامنۀ
گستردهای از رقمها را فراهم خواهد کرد ( & Saini

.)Jaiwal, 2005; Sticklen & Oraby, 2005

تنظیمکنندههای اکسین و سیتوکینین در تقسیم
و ریختزایی یاختهها نقش بسیار مهم را دارند
( .)Srivastava, 2002سایتوکینینها باعث تحریک
رشد و نمو ،افزایش رشد و تقسیم یاختهای میشوند.
این گروه از تنظیمکنندههای رشد گیاهی از راه کم
کردن غالبیت انتهایی باعث تحریک رشد جوانههای
جانبی و همچنین تشکیل ساقۀ نابجا و عقب افتادن
پیری میشوند ( & Van Staden, 2008; Farshadfar
.Bakhshi-Khaniki, 2011; Mansseri-Lamrioui et
 .)al., 2011اکسینها یکی از پرکاربردترین
تنظیمکنندههای رشدی در کشت بافت گیاهی هستند
که در اغلب دستورکارها به تنهایی یا در ترکیب با
سیتوکینینها استفاده میشوند ( Machakova et al.,
اکسینها در گیاهان در تحریک تقسیم

.)2008
یاختهای ،طویل شدن یاخته ،القای ریشهدهی،

نورگرایی (فتوتروپیسم) ،غالبیت انتهایی ،تمایز
بافتهای آوندی و گسترش دیوارة یاختهای نقش
داشته و در کشتهای درونشیشهای رشد پینه و
اندامها را تحریک کرده و مسیر ریختزایی را کنترل
میکنند ( Srivastava, 2002; Machakova et al.,
 .)2008از سوی دیگر ،سطوح هورمون درونی
ریزنمونهها متفاوت بوده و میتواند در پاسخ آنها به
غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشدی مؤثر باشد.
برای مثال ،مرسیتمهای انتهایی و جانبی از نظر
اکسین ،سیتوکینین و جیبرلیک اسید غنی هستند.
درحالیکه ،برگهای بالغ ،ساقه و ریشه مقادیر پایینی
از این هورمونها را دارند ( .)Srivastava, 2002با
افزایش غلظت اکسین ،از تقسیم یاختههای مریستمی
جلوگیری شده و بدین ترتیب ،واکنش ریزنمونهها
کاهش مییابد ( .)Wernicke, 1986در غلظت باالی
سایتوکینینها نیز ،نبود رشد مناسب طولی ،شیشهای
شدن گیاهچهها ( Li et al., 2009; Tatari
 )Varnousfaderani et al., 2012و بدون ریشهزایی
( Mahdavian et al., 2010; Malekiband et al.,
 )2013به وجود میآید .اضافه کردن غلظت پایینی از
اکسین به محیط کشت باززایی ،تأثیر بازدارندة مقادیر
زیاد سیتوکینین بر رشد طولی ساقههای جانبی را
خنثی کرده و باعث رشد ساقهها میشود ( & Shahzad

هنرمند و همکاران :باززایی درون شیشهای اسپرس ) (Onobrychis sativaبا ...

 .)Siddiqui, 2000سیتوکینینها جز مهمترین
تنظیمکنندههای رشد برای باززایی بهشمار میآیند.
در بین آنها  BAPمؤثرترین سیتوکینین مورداستفاده
است و کاینتین و  2ipدر درجههای بعدی قرار دارند
(.)Skala & Wysokinska, 2006
بر پایۀ بررسی روی گیاه یونجه ( Medicago
 ،)sativaبیشترین باززایی ساقۀ چندگانه از ریزنمونۀ
مریستم انتهایی در محیط پایۀ  MSبه همراه 0/05
میلیگرم در لیتر  NAAدر ترکیب با  1/5میلیگرم در
لیتر  TDZبود ( .)Sobhanian et al., 2012تولید
ساقۀ چندگانه در نخود ( )Cicer arietinum L.با
استفاده از ریزنمونۀ بذر در محیط کشت  MSحاوی
 BAگزارش شده است ( .)Polisetty, 1997بررسی
باززایی گیاه  Vicia faba L.نشان داده که ریزنمونۀ
محور جنینی از نوک ساقه ،کارایی باززایی بیشتری
دارد ( .)Metry et al., 2006باززایی شاخسارة یونجه
( )M. sativa L.با استفاده از ریزنمونۀ گرة ساقه ،در
محیط  MSحاوی  0/1میلیگرم در لیتر  TDZبه
همراه  3میلیگرم در لیتر  AgNO3و ریشهزایی
گیاهچهها در محیط کشت حاوی  1/5میلیگرم در
لیتر  NAAدر ترکیب با  1میلیگرم در لیتر IBA
گزارش شده است ( .)Malekiband, 2013تشکیل
ساقههای چندگانۀ عدس ( )Lens culinarys M.از
ریزنمونههای نوک ساقه و گرة اول در محیط MS
غنیشده با  BAیا  BAو  NAAگزارش شده است

( .)Polanco et al., 1988افزون بر این ،کشت درون
شیشهای دو رقم کلزا با ریزنمونههای لپهای (کوتیلدونی)
نشان داده که محیط کشت  MSبا غلظت  3/5میلیگرم
در لیتر  BAPبیشترین باززایی را دارد ولی با افزایش
غلظت  BAPمیزان پینهزایی در انتهای دم برگ افزایش
یافته است (.)Goleyjani Moghaddaam et al., 2012
توتفرنگی در محیط کشت
ریزنمونههای نوک ساقۀ 
 MSتغییریافته دارای  2میلیگرم در لیتر  BAPو 2
میلیگرم در لیتر  IAAبیشترین میزان باززایی را
داشتند (.)Madani et al., 2013
برای اغلب روشهای انتقال ژن و مهندسی ژنتیک
گیاهی که امروزه استفاده میشوند ،وجود سامانۀ
کشتبافتی موفق یک پیشنیاز به شمار میآید

(
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Hansen & Wright, 1999; Jauhar, 2006; Zare et

 .)al., 2009از سوی دیگر ،نوع ،غلظت و ترکیب
تنظیمکنندههای رشد گیاهی مورداستفاده از جمله
عاملهای مهم مؤثر در رشد ریزنمونهها در شرایط
درونشیشهایی است که برای هر گیاه یا حتی برای هر
بهینهسازی شود ( Han et al.,

رقم و ژنوتیپ باید
 .)2011بنابراین ،در این تحقیق تأثیر تنظیمکنندههای
رشدی مختلف بر رشد درون شیشهای ریزنمونههای
نوک ساقۀ اسپرس ،تولید ساقههای چندگانه و محیط
بهینه برای رشد و افزایش آن گزارش شده است.
مواد و روشها
مواد گیاهی و ضدعفونی بذرها

در این تحقیق از بذرهای رقم خوانسار و شهرکرد
اسپرس در دانشکدة کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
استفاده شد .ضدعفونی بذرها از روش غوطهورسازی
آنها در اتانول  70درصد به مدت چهل ثانیه و تیمار
با هیپوکلریت سدیم  2/5درصد به مدت دوازده دقیقه
ضدعفونیشده در زیر هود

انجام گرفت .سپس ،بذرهای
سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند .به منظور
ضدعفونیشده به

جوانهزنی ،بذرها مابین کاغذ صافی
مدت  72ساعت در تاریکی و دمای  25±2درجۀ
سلسیوس نگهداری شده و به دمای  4درجۀ سلسیوس
به مدت  4-7روز انتقال یافتند ( Gulati & Jaiwal,
 .)1994; Li et al., 2009ریزنمونههای نوک ساقه با
حذف برگهای لپهای و محور زیرلپه ،تهیه شده و به
پتریدیشهای دارای محیط کشت Murashige ( MS
 )& Skoog, 1962حاوی تنظیمکنندههای رشدی
مختلف انتقال داده شدند.
ترکیب تنظیمکنندههای رشدی

بهمنظور بهینهسازی محیط باززایی ،از ترکیب
تنظیمکنندههای رشدی اکسین و سیتوکینین در
محیط کشت پایۀ  MSجامد استفاده شد.
تنظیمکنندههای رشدی اکسین شامل  NAAیا IBA
با غلظت  0/1میلیگرم در لیتر در ترکیب با
سیتوکینینهای  BAPو  TDZو زآتین ( )Zeatinبا دو
سطح غلظت  1و  3میلیگرم در لیتر استفاده شدند.
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محیط کشت بدون تنظیمکنندههای رشدی بهعنوان
شاهد استفاده شد .کشتها در اتاقک رشد با دمای
شبانهروزی  25±2درجۀ سلسیوس و دورة نوری
شانزده ساعت زیر نور فلئورسنت (با شدت  160تا
 )180µEm-2s-1نگهداری شدند .صفات درصد
پینهزایی ،درصد شاخهزایی ،درصد ساقههای چندگانه
(درصد ریزنمونههای با ساقههای چندگانه) ،میانگین
شمار ساقه در هر ریزنمونه ،طول بلندترین ساقه در هر
ریزنمونه (طول ساقه) ،درصد ریزنمونههای شیشهای
شده ،درصد ریشهزایی ،طول بلندترین ریشه در هر
ریزنمونه (طول ریشه) در بازة زمانی سی الی چهل روز
پس از کشت یادداشت شدند.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها

آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی
با سه تکرار با دستکم پانزده ریزنمونه در هر تکرار
انجام شد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ) SAS (Ver 9.1انجام شد .نرمال بودن
توزیع دادهها با استفاده از آزمون نافراسنجهای
(غیرپارامتری) کولموگروف -اسمیرنوف و نرمافزار
آماری ) SSSS(Ver16ارزیابی شد .دادههای مربوط به
صفات درصد پینهزایی ،درصد ریزنمونههای
ایشده ،درصد ریشهزایی و میانگین طول
شیشه 
بلندترین ریشه تبدیل جذری ( Yazdi Samadi et al.,
 )2001انجام شده و سپس تجزیهوتحلیل شد .با توجه
به اینکه در همۀ تیمارهای دارای  TDZریشهزایی صفر
بود ،در تجزیۀ واریانس ریشهزایی از بین تیمارها حذف
شد .مقایسۀ میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن ( )DMRTدر سطح احتمال  5درصد
انجام گرفت .برای رسم نمودارها از نرمافزار Excel
) (2010استفاده شد .به منظور مقایسه بین تیمار
شاهد با دیگر تیمارها ،یک تجزیۀ واریانس جداگانه
بهصورت طرح کامل تصادفی انجام شد.
نتایج و بحث
پینهزایی

برخی از ریزنمونهها از محل برش در پایۀ نوک ساقه
چند روز پس از کشت متورم شده و تولید پینه کردند

(شکل  .)D -1تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که
درصد پینهزایی ریزنمونهها بهطور معنیداری تحت
تأثیر رقم ،نوع و غلظت سیتوکینین و همچنین اثر
متقابل رقم × اکسین ،رقم × سیتوکینین و اکسین ×
سیتوکینین قرار گرفت ولی بین نوع اکسین ( NAAو
 )IBAو اثر متقابل رقم × اکسین × سیتوکینین تفاوت
معنیداری از نظر درصد پینهزایی وجود نداشت
(جدول .)1درصد پینهزایی ریزنمونهها در رقم شهرکرد
بهطور معنیداری بیشتر از رقم خوانسار بود (شکل -2
 .)Aاز بین سیتوکینینها 3 ،میلیگرم در لیتر  BAPو
 1میلیگرم در لیتر  TDZبیشترین تأثیر را بر تولید
پینه نشان دادند (شکل  .)3نتایج مقایسۀ میانگین
ترکیب تیماری رقم و اکسین نشان داد که باالترین
درصد پینهزایی در رقم شهرکرد و  0/1میلیگرم در
لیتر  NAAبهدست آمد (شکل  .)B -2بیشترین درصد
پینهزایی در محیط کشت حاوی  0/1میلیگرم در لیتر
 NAAو  1میلیگرم در لیتر  TDZبا میانگین 39/95
درصد و کمترین میزان تولید پینه در محیط کشت شاهد
(بدون تنظیمکنندههای رشدی) با میانگین صفر درصد
مشاهده شد .درصد پینهزایی در همۀ تیمارها نسبت به
تیمار شاهد اختالف معنیداری داشتند (شکل .)4
با توجه به اینکه انتقال اکسین و تجمع آن در بافتها
و یاختههای زخمی افزایش مییابد (،)Srivastava, 2002
بریدهشدة ریزنمونهها میتواند به

تشکیل پینه در انتهای
بهویژه
دلیل تجمع اکسینها در یاختههای زخمی باشد ،
هنگامیکه در ترکیب با سایتوکینینها استفاده شود.
افزون بر این ،پینهزایی ریزنمونهها در کشت درون
شیشهای بستگی به نوع اکسین مورداستفاده نیز دارد
(Lakshmanan & Taji .)Marks & Simpson, 1994
( )2000در تحقیقی روی یونجه ،هر دو گروه
تنظیمکنندههای رشدی اکسین و سیتوکینین را در

تشکیل و رشد درونشیشهای پینه مؤثر گزارش
کردهاند .ایشان همچنین 2-4-D ،را یکی از اکسینهای
مهم و تأثیرگذار در پینهزایی لگومها معرفی کردهاند.
در گیاهان  Digitalis purpureaو  D. lanataنیز،
اکسین  NAAعامل اصلی القای پینه معرفی شده که
حضور سیتوکینینها باعث تقویت آن میشود
( .)Palazon et al., 1995; Fatima et al., 2009در

... ( باOnobrychis sativa)  باززایی درون شیشهای اسپرس:هنرمند و همکاران
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20  یا0  به همراهBAP  میلیگرم در لیتر5 حاوی
 بهترین محیطها برایNAA میلیگرم در لیتر
) از لپههایVicia ervilia L.( پینهزایی گیاه گاودانه

.)Etedali, 2007( نارس گزارش شده است

 با ریزنمونههای ساقه و دمSalvia canariensis L.گیاه
 به تنهایی و یا درNAA  تنظیمکنندة رشدی،برگ
 در القاء پینه در هر دو محیط کشتBAP ترکیب با
MS  محیط.)Molina, 2004(  مؤثر بودB5  وMS

1

2

1

2
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4

3

4

A

B
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D
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F

G

H

I



 رشد ریزنمونه دو:)4  و3( A  ریزنمونۀ نوک ساقۀ تازه تهیهشده؛:)2  و1( A  کشت درون شیشهای نوک ساقۀ اسپرس؛.1 شکل
Khansar+MS+0.1 mgL-1 IBA+3 mgL-(  مراحل رشد ریزنمونۀ نوک ساقه در محیط کشت:)4  و3 ،2 ،1( B روز پس از کشت؛
 تشکیل پینه:D )؛Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ(  ریزنمونههای رشد کرده دو هفته پس از کشت:C )؛1 BAP
 تولید ساقههای چندگانه:F  وE )؛Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ( از انتهای برشیافتۀ ریزنمونهها
 ریزنمونههای:G )؛Khansar+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ( ،)Khansar+MS+0.1 mgL-1 NAA+3 mgL-1 Zeatin(
 ریزنمونههای ریشه دادة رقم خوانسار و شهرکرد در:I  وH )؛Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 NAA+3 mgL-1 Zeatin( ایشده
 شیشه
.محیط کشت بدون تنظیمکنندههای رشدی
Figure 1. In vitro culture of sainfoin shoot apex; A (1 and 2): shoot apex explants; A (3 and 4): explants growth 2
days after culture; B (1, 2, 3 and 4): shoot apex explants growth stages on medium culture (Khansar+MS+0.1 mgL-1
IBA+3 mgL-1 BAP); C: explants growth 2 weeks after culture (Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ); D:
callus induction fro cut ends of explants (Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ); E and F: multiple shoots
formation (Khansar+MS+0.1 mgL-1 NAA+3 mgL-1 Zeatin, Khansar+MS+0.1 mgL-1 IBA+1 mgL-1 TDZ); G: vitrified
explants (Shahrkord+MS+0.1 mgL-1 NAA+3 mgL-1 Zeatin); H and I: rooted explants of Khansar and Shahrkord
cultivar on growth regulators free medium.
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جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر ژنوتیپ گیاهی و تنظیمکنندههای رشدی بر رشد ،شاخهزایی و ریشهزایی درونشیشهای ریزنمونه
نوک ساقۀ اسپرس
Table 1. Variance analysis of cultivar and plant growth regulators effect on in vitro growth, shooting and rooting of
shoot apex sainfoin
MS
Percentage
Percentage
df
Root
of explants
of
length
vitrification
rooting
*16.79
1
**38.74
0.25ns
*16.24
1
2.31ns
0.07ns
ns
**
6.38
3
32.48
**0.76
*19.23
1
0.82ns
0.000008ns
**20.15
3
**22.82
**0.64
6.24ns
3
0.93ns
0.07ns
0.58ns
3
*4.29
0.19ns
2.99
32
1.38
0.13
77.38
52.44
35.52

Shoot
length
0.22ns
0.0007ns
**3.1
0.46ns
**1.62
**0.96
*0.87
0.27
26.9

MS
Percentage
Number
of multiple
of shoots
shoots
per explants
**22614.26
**44.18
*814.06
0.96ns
**
1725.43
*1.25
**2987.39
**4.29
**1735.68
**1.57
190.88ns
0.97ns
*399.56
*1.1
185.29
0.42
31.46
28.53

Percentage
of
shooting
157.86ns
*467.01
210.46ns
0.11ns
182.62ns
**825.07
32.8ns
102.3
11.9

Percentage
SOV
df
of callus
induction
)Cultivar (A
1
**32.20
)Auxin (B
1
7.62ns
Cytokinin (C) 5
**13.53
A×B
1
**21.22
A×C
5
**48.62
B×C
5
**11.75
A×B×C
5
2.72ns
Error
48
1.96
CV %
42.9

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.
ns,*and**:NonsignificantandsignificanceatS≤0.05andS≤0.01,respectively.

شکل  .2پاسخ درونشیشهای ریزنمونههای نوک ساقۀ دو رقم اسپرس ( )Aو تأثیر نوع اکسین بر درصد پینهزایی ()B
Figure 2. In vitro response of shoot apex explants of the two cultivars of sainfoin (A) and the effect of auxin type on
)the percentage of callus induction (B

شاخهزایی

تهیهشده و
در شکل  A -1و  Bریزنمونۀ نوک ساقۀ تازه 
مراحل رشد آن روی محیط کشت حاوی
تنظیمکنندههای گیاهی مشاهده میشود .بنا بر نتایج
دستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها ،درصد شاخهزایی
به 

ریزنمونهها بهطور معنیداری تحت تأثیر نوع اکسین و
همچنین اثر متقابل اکسین × سیتوکینین قرار گرفت.
درحالیکه ،تفاوت معنیداری بین رقمها و همچنین
نوع و غلظتهای متفاوت سیتوکینین وجود نداشت.
بااینحال ،درصد ساقههای چندگانه و شمار ساقه در
هر ریزنمونه بهطور معنیداری تحت تأثیر رقم ،نوع
اکسین ،نوع و غلظت سیتوکینین و اثر متقابل رقم،

اکسین و سیتوکینین قرار گرفت .درحالیکه ،اکسین
تأثیر معنیداری روی شمار ساقه در هر ریزنمونه
نداشت .از سوی دیگر ،میزان رشد ساقهها (میانگین
طول بلندترین ساقهها در هر ریزنمونه) بهطور
معنیداری تحت تأثیر نوع و غلظتهای متفاوت
سیتوکینین و تأثیر متقابل رقم ،اکسین و سیتوکینین
بود (جدول .)1بنابر نتایج بهدستآمده ،درصد
شاخهزایی ریزنمونهها بسته به نوع اکسین مورداستفاده
متفاوت بود .بهطوریکه ،درصد شاخهزایی در محیط
کشتهای حاوی  IBAبیشتر از  NAAبود (جدول .)2
بیشترین درصد شاخهزایی در محیط کشت حاوی 0/1
میلیگرم در لیتر  IBAدر ترکیب  3میلیگرم در لیتر

هنرمند و همکاران :باززایی درون شیشهای اسپرس ) (Onobrychis sativaبا ...

 BAPیا  1میلیگرم در لیتر  TDZو کمترین آن در
محیط  0/1میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه 3
میلیگرم در لیتر زآتین مشاهده شد .درحالیکه ،در
تیمار شاهد (بدون تنظیمکنندههای رشد گیاهی) نیز
 81/35درصد (شکل  )4ریزنمونهها رشد کرده و ساقه
تولید کردند .از نظر صفات درصد ساقههای چندگانه
(درصد ریزنمونههای دارای ساقۀ چندگانه) و میانگین
شمار ساقه در هر ریزنمونه در مقایسه با درصد
شاخهزایی بین تیمارها تفاوت بسیار زیادی وجود
داشت .بهطوریکه ،درصد ساقههای چندگانه از  0تا
 89/17درصد و میانگین شمار ساقه در هر ریزنمونه از
 1تا  5/03متغیر بود (شکل  F-E-1و جدول .)3
مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد که بهطورکلی ،درصد
ساقههای چندگانه و شمار ساقه در هر ریزنمونه در
رقم خوانسار بهطور معنیداری بیشتر از رقم شهرکرد
است (شکل  .)A -2مقایسۀ میانگین درصد ساقههای
چندگانه در سطوح مختلف سیتوکینین نشان داد که
غلظت  3میلیگرم در لیتر  BAPیا  TDZدر مقایسه
با دیگر سیتوکینینها و غلظتها در افزایش تولید
ساقههای چندگانه مؤثر هستند (شکل  .)3بااینحال،
معنیدار بودن اثرهای متقابل رقم ،اکسین و
سیتوکینین نشاندهندة پاسخ متفاوت رقمهای
اسپرس به ترکیب هورمونی مورداستفاده است.
بنابراین ،نیاز است که برای به دست آوردن بیشترین
درصد ساقههای چندگانه و شمار ساقه در هر ریزنمونه،
در هر رقم ترکیب هورمونی بهینه استفاده شود .در
رقم شهرکرد در محیط کشت بدون هورمون و محیط
کشتهای حاوی  0/1میلیگرم در لیتر  NAAبه
همراه  1میلیگرم در لیتر زآتین و  0/1میلیگرم در
لیتر  IBAبه همراه  1یا  3میلیگرم در لیتر زآتین
ساقههای چندگانه تولید نشد .درحالیکه ،در رقم
خوانسار در این محیطهای کشت 42/54 ،تا 86/3
درصد (جدول  ،)3ساقۀ چندگانه بهدست آمد.
بیشترین درصد ساقههای چندگانه برای رقم خوانسار
( 89/17درصد) در محیط کشت  MSحاوی 0/1
میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه  3میلیگرم در لیتر
 BAPیا  3میلیگرم در لیتر زآتین به دست آمد که
بهطور معنیداری بیشتر از درصد ساقههای چندگانۀ
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رقم شهرکرد در این محیط کشت است .برای رقم
شهرکرد نیز بیشترین درصد ساقههای چندگانه
( 54/17درصد) در محیط کشت  MSحاوی 0/1
میلیگرم در لیتر  NAAبه همراه  3میلیگرم در لیتر
 TDZبهدست آمد (جدول  .)3این افزایش درصد
ساقهزایی چندگانه در محیط کشتهای حاوی سطوح
باالی  BAPو  TDZرا میتوان به نقش سیتوکینینها
در کاهش یا حذف غالبیت انتهایی ( Srivastava,
 )2002; Machakova et al., 2008نسبت داد.
بهطوریکه (2006) Skala & Wysokinska ،با بررسی
روی کشت درونشیشهای  Salvia nemorosa L.با
ریزنمونههای نوک ساقه و برگی نیز بیان کردند در
هنگامیکه هدف افزایش شاخساره است ،غلظت پایین
اکسین اغلب در هماهنگی با سطوح باالی سیتوکینین
سودمند خواهد بود .بیشترین شمار ساقه در هر
ریزنمونه برای رقم خوانسار در ترکیب محیط کشت
 MSحاوی  0/1میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه 3
میلیگرم در لیتر زآتین یا  BAPبهدست آمد
(جدول .)3همانطوری که در جدول  3نشان داده
شده ،درصد ساقههای چندگانه نیز در این محیطهای
کشت نسبت به دیگران بیشتر بود .به نظر میرسد با
افزایش غلظت سیتوکینینها درصد ساقههای چندگانه
نیز افزایش مییابد .برعکس ،میزان رشد ساقهها با
افزایش غلظت سیتوکینین کاهش نشان میدهد
(شکل  3و جدول  .)3بهطوریکه ،میانگین طول ساقه
در هر دو رقم در محیط کشت بدون هورمون نسبت به
اغلب محیط کشتهای سیتوکینین بیشتر داشت.
افزون بر این ،در همۀ تیمارها با افزایش غلظت
سیتوکینین از  1میلیگرم در لیتر به  3میلیگرم در
لیتر میزان رشد ساقهها (طول بلندترین ساقه) کاهش
نشان داده است (شکل  3و جدول .)3
جدول  .2تأثیر هورمون اکسین بر شاخهزایی و ساقههای
ایشده در ریزنمونۀ نوک ساقۀ اسپرس
شیشه 
Table 2. The effect of auxin on shooting and shoot
the glass induction in shoot apex sainfoin
Vitrification
)(%
0b
13.03a
5.99ab

Multiple
shoots
)(%
21.27b
39.91ab
46.63a

Percentage
of
shooting
81.25b
82.48b
87.57a

Auxin
)(mgL-1
Control
)NAA (0.1
)IBA (0.1

322

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،47شمارة  ،2تابستان 1395

شکل  .3تأثیر نوع و غلظت سیتوکینین بر شاخهزایی ریزنمونههای نوک ساقۀ اسپرس در شرایط درونشیشهای
Figure 3. The effect of cytokinin type and concentration on in vitro shooting from sainfoin shoot apex explants

شکل  .4تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر درصد پینهزایی و شاخهزایی ریزنمونههای نوک ساقه در اسپرس
Figure 4. The effects of plant growth regulators on the percentage of callus induction and shooting from shoot apex
explants of sainfoin

بهطورکلی ،فرآیندهای رشد و تمایزیابی گیاهان
تحت کنترل اکسین ،سایتوکینین و توازن بین آنها
قرار میگیرد ( .)Srivastava, 2002از سوی دیگر ،تأثیر
تنظیمکنندههای خارجی بهشدت به ژنوتیپ و میزان
هورمون درونی بافت گیاه و ریزنمونه بستگی دارد
( .)Bhaskaran & Smith, 1990بهطوریکه ،در اغلب
تحقیقات ،یک سامانۀ باززایی موفق در ترکیب اکسین
با سیتوکینین به دست میآید ( Diettrich et al.,
 .)1990نوع سایتوکینین استفادهشده در محیط کشت
در میزان باززایی و توان رشدی گیاهان باززاشدة
توتفرنگی بسیار مهم بوده و از اساسیترین عاملهای
مؤثر بر میزان موفقیت در کشت بافت است ( Madani

 .)et al., 2013افزون بر این ،گزارش شده که
سیتوکینین  BAPبه تنهایی به تشکیل جوانۀ نابجا
کمک میکند ،اما اضافه کردن اکسین بهطور
معنیداری باعث افزایش ظرفیت تشکیل جوانه در
ریزنمونههای برگی در  D. minor L.میشود ( Sales et
 )2006( Celiktas et al .)al., 2002نشان دادند که
ترکیب هورمونی  NAAو  BAPبرای باززایی
ریزنمونههای محور انتهایی مریستم ،برگهای جوان،
گرة ساقه و دم برگهای اسپرس ( O. viciifolia
 )Scop.مناسب است .افزون بر این)2010( Saglam ،
با ارزیابی تأثیر تنظیمکنندههای رشدی بر کشت
درونشیشهای ریزنمونه گرة لپهای اسپرس ( O. sativa

هنرمند و همکاران :باززایی درون شیشهای اسپرس ) (Onobrychis sativaبا ...

 )L.نشان داد که بیشترین شمار ساقه و ساقههای با
بهترین گسترش برگ سبز در محیط حاوی 0/5
میلیگرم در لیتر  BAPبه دست آمد .همچنین ،محیط
کشت حاوی  1میلیگرم در لیتر  BAPبه تنهایی
بازدارنده بود و کمترین شمار ساقه را در هر ریزنمونه
داشت ( .)Saglam, 2010در آزمایشی قابلیت باززایی
بافتهای مختلف گیاه اسپرس ()O. viciifolia Scop.
در حضور BAPو  NAAبررسی و گزارش شده که
ریزنمونۀ ساقه نتیجۀ بهتری در حضور هورمون BAP
در تولید قسمتهای هوایی داشت ( Ozcan et al.,
 .)1996در بررسی سامانۀ باززایی ساقۀ نابجا از
ریزنمونههای برگچه ،دم برگ و ساقۀ اسپرس ( O.
 )sativa Lam.بیان کردهاند که بیشترین فراوانی
باززایی گیاه از قطعات ساقه در محیط حاوی 20
میکروموالر  BAو  0/5میکروموالر  NAAبهدست آمد
( .)Ozgen et al., 1998درحالیکه )1999( Sancak ،با
بررسی تأثیر غلظتهای متفاوت سیتوکینین و اکسین
بر ریزازدیادی درون شیشهای ریزنمونههای بذر
اسپرس ( )O. viciifolia Scopنشان داده که بیشترین
افزایش ساقه در محیطهای حاوی  2میلیگرم در
لیتر BAPبه همراه  0/1یا  0/5میلیگرم در لیتر
 2 ،IBAمیلیگرم در لیتر  BAPبه همراه 0/1 ،0/05
یا  0/5میلیگرم در لیتر  NAAو نیز در محیط حاوی
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 8میلیگرم در لیتر  BAPو  0/05میلیگرم در لیتر
 NAAبه دست میآید .ولی ،بر پایۀ نتایج بهدستآمده
از این تحقیق ،میانگین درصد شاخهزایی و درصد
ساقههای چندگانه در محیط کشتهای حاوی IBA
بهطور معنیداری بیشتر از محیطهای حاوی NAA
است (جدولهای  2و  .)3در بررسی باززایی ساقه با
استفاده از ریزنمونههای لپه و محور جنینی نارس
اسپرس ( )O. viciifolia Scopاعالم کردهاند که
باالترین فراوانی باززایی ساقه به دنبال رشد پینه اولیه
در محیط MSحاوی  0/5میلیگرم در لیتر  BAPو 2
میلیگرم در لیتر  NAAرخ داد ( Ozcan et al.,
 .)1996در گیاه اسپرس ( )O. sativa Lam.بیشترین
باززایی ساقۀ نابجا از ریز نمونۀ برگچه در محیط MS
حاوی  4میلیگرم در لیتر  BAPو  0/5میلیگرم در
لیتر  NAAگزارش شده است ( .)Cetin, 2008باززایی
یونجه ( )M. sativa L.از نوک ساقه در محیط کشت
 MSحاوی  2میلیگرم در لیتر  TDZو  1میلیگرم در
لیتر  BAگزارش شده است (.)Kumar et al., 2013
باالترین باززایی ساقۀ چندگانه و شمار ساقه در هر
ریزنمونه در محیط  MSغنیشده با  2میلیگرم در
لیتر  BAPبا ریزنمونههای نوک ساقه و گرة لپهای در
نخود ( )C. arietinum L.مشاهده شده است
(.)Ugandhar et al., 2012

ایشده ،ریشهزایی و طول ریشۀ ناشی از ریزنمونه نوک ساقه در اسپرس
شکل  .5تأثیر سیتوکینین بر پینهزایی ،ریزنمونههای شیشه 
Figure 5. The effect of cytokinin on callus induction, vitrification, rooting and root length from the shoot apex
explants of sainfoin
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جدول  .3تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر شاخهزایی و ریشهزایی درون شیشهای ریزنمونه نوک ساقۀ اسپرس
Table 3. The effect of plant growth regulators on shooting and rooting in vitro shoot apex sainfoin
Root induction
)(%
60.16ab
3.7c
0c
0c
6.67c
3.33c
0c
9.26c
0c
70.48a
0c
0c
48.15ab
11.11c
0c
0c
48.52ab
30.74b
-

Shoot length
)(cm
3.35a
2.7abcd
1.3fgh
1.8defgh
1.43efgh
2.14bcdef
1.48efgh
1.06gh
1.76defgh
3.06abc
2.08cdefg
2.6abcd
1.26fgh
3.35a
2.62abcd
1.31fgh
2.58abcd
3.15ab
1.31fgh
1.48efgh
2.7abcd
1.47efgh
2.82abcd
2.4abcde
1.39efgh
0.79h

Number of shoots
per explant
1.6fghi
2.75cdef
2.83cde
2.62cdefg
2.51cdefgh
2.35cdefgh
3.09cd
2.04defghi
4.3ab
2.84cde
5.03a
2.91cde
3.35bc
1i
1.33hi
1.83efghi
1i
1.08i
2.31cdefgh
2.11defghi
1.5ghi
1.5ghi
1i
1i
1.56fghi
1.61fghi

شیشهای شدن ریزنمونهها

برخی ریزنمونهها و همچنین ساقههای رشدکرده ،پس
از مدتی حالت شیشهای پیدا کردند که باعث کم یا
متوقف شدن رشد آنها شد (شکل  .)G -1بااینحال،
بنا بر نتایج تجزیۀ واریانس ،درصد شیشهای شدن
ریزنمونهها و نو ساقهها بهطور معنیداری تحت تأثیر
رقم ،نوع اکسین ،اثر متقابل رقم × اکسین و رقم ×
سیتوکینین قرار گرفت (جدول  .)1بهطوریکه ،درصد
شیشهای شدن رقم شهرکرد بهطور معنیداری بیشتر
از رقم خوانسار بود (شکل  -2الف) .افزون بر این،
درصد شیشهای شدن در محیط کشتهای حاوی
 NAAدر مقایسه با  IBAبهطور معنیداری بیشتر بود
(جدول  .)2بیشترین درصد شیشهای شدن در رقم
شهرکرد با  3میلیگرم در لیتر  TDZبهدست آمد
(شکل  .)5با در نظر گرفتن نتایج مقایسۀ میانگین،
تنظیمکنندههای رشدی  TDZو زآتین باعث افزایش
ریزنمونههای شیشهای شدند و این امر باعث کاهش
درصد شاخهزایی شد (شکل  .)5شیشهای شدن
( )Glassiness or vitrificationیک ناهنجاری
فیزیولوژیکی است در نتیجۀ آن برگها پهن ،ضخیم و
چینخورده و شکننده در
نیمه شفاف شده و به حالت 

Multiple Shoots
)(%
42.54 efghi
44.44 defghi
61.57 bcdefg
45.19 defghi
57.78 cdefg
34.81 fghi
63.33 abcdef
34.81 fghi
89.17 a
74.08 abc
86.3 ab
68.52 abcde
71.9 abcd
0k
18.52 ijk
41.67 efghi
0k
7.41 jk
50 cdefgh
54.17 cdefgh
28.15 hij
37.03 fghi
0k
0k
36.32 fghi
33.33 ghij

Cytokinin
)(mg/l
0
)BAP (1
)BAP (3
)Zeatin (1
)Zeatin (3
)TDZ (1
)TDZ (3
)BAP (1
)BAP (3
)Zeatin (1
)Zeatin (3
)TDZ (1
)TDZ (3
0
)BAP (1
)BAP (3
)Zeatin (1
)Zeatin (3
)TDZ (1
)TDZ (3
)BAP (1
)BAP (3
)Zeatin (1
)Zeatin (3
)TDZ (1
)TDZ (3

Auxin
)(mg/l
0
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
0
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)NAA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1
)IBA (0.1

Cultivar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Khansar
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord
Sharkord

بهطورمعمول رشد ریزنمونهها
میآیند .این ناهنجاری 
یا گیاهچهها در شرایط درونشیشهای را بهشدت تحت
تأثیر قرار میدهد ( ;Gaspar et al., 1987; Ziv, 1991
 .)Rojas-Martínez et al., 2010بنابراین ،در این
تحقیق یکی از دالیل باال بودن باززایی ساقه تحت
تأثیر هورمون  ،BAPمیتواند به دلیل وجود کمترین
میزان ساقههای شیشهای در محیط حاوی آن باشد.
بررسیهای چندی نشان داده که شیشهای شدن

ریزنمونهها و گیاهچهها در شرایط درونشیشهای تحت
تأثیر عاملهای مختلف مانند ژنوتیپ گیاه مادری،
غلظت و نوع آگار مورداستفاده ،غلظت و نوع
سایتوکنین مورداستفاده و  ...قرار میگیرد ( Hakkaart
& .& Versluijs, 1983; Ziv, 1991; Bhojwani
) .Razdan, 1996; Rojas-Martínez et al., 2010برای
مثال ،گزارش شده که در برخی رقمها گیاه میخک
صدپر مانند  Doranjaو  Polarthurشیشهای شدن
بافتها بسیار شایع بوده ولی در رقمهای مانند Eolo
بهندرت رخمیدهد (.)Hakkaart & Versluijs, 1983
ریشهزایی

همزمان با شاخهزایی ریزنمونهها ،ریشهزایی آنها نیز

هنرمند و همکاران :باززایی درون شیشهای اسپرس ) (Onobrychis sativaبا ...

بررسی شد (شکل  H -1و  .)Iتأثیر رقم ،نوع و غلظت
سیتوکینین و اثر متقابل رقم ،اکسین و سیتوکینین بر
درصد ریشهزایی معنیدار بود ولی بین دو نوع اکسین
مورداستفاده تفاوت معنیداری وجود نداشت .میانگین
طول ریشه در هر ریزنمونه نیز بهطور معنیداری تحت
تأثیر نوع و غلظت سیتوکینین و اثر متقابل رقم و
سیتوکینین قرار گرفت (جدول  .)1بهطورکلی،
میانگین درصد ریشهزایی رقم شهرکرد نسبت به رقم
خوانسار بیشتر بود (شکل  .)A -2از بین تیمارهای
مورداستفاده نیز بیشترین درصد ریشهزایی در محیط
کشت بدون تنظیمکنندههای رشد گیاهی (شاهد)
مشاهده شد (شکل  .)5افزون بر این ،در رقم شهرکرد،
 30-48/5درصد از ریزنمونهها و نو ساقهها در محیط
کشتهای حاوی  1و  3میلیگرم در لیتر زآتین ریشه-
زایی نشان دادند .درحالیکه ،در رقم خوانسار در این
محیط کشتها ریشهزایی صفر یا نزدیک به آن بود.
این امر نشاندهندة واکنش متفاوت این دو رقم نسبت
به انواع سیتوکینینها از نظر ریشهزایی است (جدول
 .)3بیشترین رشد ریشه در هر دو رقم خوانسار و
شهرکرد در محیط کشت بدون تنظیمکنندههای
رشدی و کوتاهترین آن در خوانسار به همراه محیط
حاوی  3میلیگرم در لیتر  BAPو شهرکرد به همراه
محیط حاوی  1یا  3میلیگرم در لیتر  BAPمشاهده
شد (شکل .)5
ریشهزایی تحت تأثیر عاملهای ژنتیکی ،فیزیولوژیکی
و شرایط محیطی قرار میگیرد (.)Sorin et al., 2005
میزان هورمونهای درونی مانند  IAAو سایتوکینینها و
اسید آبسیزیک در تشکیل ریشه و جوانه مهم است؛
بهطور مثال در ژنوتیپی از ارکیده که  60درصد وزن

خشک آن را ریشه تشکیل میداد ،تجمع اکسین در اندام
هایش بیست برابر بود ( .)Peres et al., 2001ریشهزایی
در محیط بدون تنظیمکنندههای رشدی در گیاهان
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دیگری مانند شبدر سفید ( ،)Voisey et al., 1994توت
فرنگی ( ،)Madani et al., 2013یونجه ( Medicago
 ،(Li et al., 2009) )sativa L.ماش ()Vigna radiata L.
V. mungo L.
) (Gulati & Jaiwal, 1994و
) (Ignacimuthu & Franklin, 1999نیز گزارش شده
است .به عبارت دیگر ،محیط  MSبدون هورمون نیز این
امکان را به گیاه میدهد که خود ،تنظیمکنندههای
رشدی مورد نیاز برای ریشهزایی را ایجاد کند .بنابراین،
برای تحریک ریشهدهی ،محیط مناسب و مقرون به
صرفهتری است ( .)Madani et al., 2013با اینحال،
 (1999) Sancakبرای ریشهزایی ساقۀ باززاشده اسپرس
( )O. viciifolia Scop.با ریزنمونۀ محور جنینی ،از محیط
 1/2MSحاوی  1میلیگرم در لیتر  IBAاستفاده کرده و
گزارش کردند که ریشههای تولیدشده در محیط حاوی
 IBAنسبت به محیط حاوی  NAAبلندتر و قویتر
بودند.
نتیجهگیری کلی

بهترین ترکیب تیماری بهینه برای شاخهزایی و تولید
ساقههای چندگانه با رشد مطلوب و بیشترین شمار
ساقه در هر ریزنمونه در رقم خوانسار ،محیط MS
حاوی  0/1میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه 3
میلیگرم در لیتر  BAPیا زآتین بود ،که این خود نه
تنها از جنبه ریزازدیادی و کشت درون شیشهای ،بلکه
هدفهای

بهعنوان پیش زمینۀ بسیار مناسب برای
اصالحی و انتقال ژن به این گیاه با ارزش مورد توجه
است .درکل ،در این تحقیق یک شیوة کارآمد با
استفاده از ریزنمونۀ نوک ساقه برای باززایی درون
شیشهای اسپرس ارایه شد که میتواند در برنامههای
اصالحی آن به منظور افزایش درون شیشهای
استوکهای ژنتیکی و همچنین معرفی ژنها و صفات
جدید مطلوب از طریق مهندسی ژنتیک استفاده شود.
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ABSTRACT
The growing demand for animal products has made importance of the utilization of biotechnological
techniques in improvement of forage crops such as sainfoin. In this research, the effects of different levels
of auxin (NAA and IBA) and cytokinin (BAP, Zeatin and TDZ) on in vitro growth response of shoot apex
explants of Shahrkord and Khansar cultivars of sainfoin were investigated. For this, shoot apex explants
were prepared from 4-7 days old seedling grown and cultured on solidified MS medium containing
different levels of auxin and cytokinin. The results indicated that the percentage of multiple shoots,
number of shoots per explants and shoot length were significantly influenced by cultivar, plant growth
regulators combination and its interaction. The percentage of multiple shoots and number of shoots per
explants were varied from 0 to 89.7% and 1 to 5.03, respectively. Generally, the percentage of callus
induction, multiple shoots and number of shoots per explant in the Khansar cultivar was significantly
higher than those of Shahrkord cultivar. The highest percentage of shoots (98.15%), multiple shoots
(89.17%) and number of shoots per explant (4.3) were obtained in the Khansar cultivar with MS medium
containing 0.1 mgL-1 IBA and 3 mgL-1 BAP. Root induction and appropriate growth of roots were
observed on MS medium without plant growth regulators. These results are highly valuable for in vitro
culture and micropropagation of sainfoin as well as in breeding programs and transformation of this plant.
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