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چکیده

اســتویا بــا نــام علمــی  Stevia rebaudiana Bertoniدارای منبــع گلیکوزیدهــای دیترپــن از جملــه اســتویوزید و گلیکوزیــد کــه حــدود  100تــا  300برابــر شــیرینتر از شــکر
میباشــد .بــه علــت درصــد جوانهزنــی پاییــن بــذور اســتویا ،میتــوان از تکنیــک کشــت بافــت را بـرای تکثیــر ایــن گیــاه بــا ارزش کمــک گرفــت .پژوهــش حــارض بــا هــدف
مطالعــه تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد گیاهــی اکســین و ســیتوکینین بــر کالوسزایــی و باززایــی گیــاه اســتویا بــه صــورت آزمایــش فاکتوریــل بــر پایــه طــرح کامــا تصادفــی
در آزمایشــگاه اصــاح نباتــات دانشــگاه علــوم کشــاورزی ســاری در ســال  1393-94بــه اجـرا در آمــد .تیامرهــای آزمایــش القــای کالــوس شــامل ســه اکســین  D، IBA-2,4و
 NAAبــه همـراه ســیتوکینین  BAPبــود .تیامرهــای آزمایــش باززایــی مبتنــی بــر کالــوس شــامل ســه ســیتوکینین  BAP، Kinو  TDZبــه همـراه اکســین  NAAبــود .نتایــج
نشــان داد کــه ترکیــب ،نســبت و غلظــت تنظیــم کنندههــای رشــد روی صفــات مختلــف در کالوسزایــی و باززایــی گیــاه اســتویا ربادیانــا موثــر اســت .همچنیــن نتایــج ایــن
تحقیــق نشــان داد کــه صفــات مختلــف کالوسزایــی و باززایــی ماننــد درصــد القــای کالــوس ،وزن تــر کالــوس ،قطــر کالــوس ،درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تولیــد شــده
در هــر ریزمنونــه ،میتواننــد تاثی ـرات متفاوتــی از تنظیــم کنندههــای رشــد گیاهــی بگیرنــد.

کلید واژهها :استویا ،کالوس ،باززایی ،سیتوکینین ،اکسین

مقدمه

امــروزه در رستــارس جهــان متايــل افـراد بـراي اســتفاده از محصــوالت طبيعــي در حــال
افزايــش اســت .همچنــن امــروزه ســبک زندگــي نيــز تغيــر منــوده و در چهــار يــا پنــج
دهــه اخــر شــرين کنندههــا (شــرين کنندههــاي بــا کالــري پايــن و بــا قــدرت بــاال
مثــل آســپارتام و يــا بــا کالــري بــاالي طبيعــي نــايش از شــکرها) و شــرينيها بخــش
عمــده رژيــم غذايــي روزانــه و طبيعــي مــا را تشــکيل ميدهنــد .از طــرف ديگــر
طبــق آمــار وزارت بهداشــت دو ميليــون نفــر از افـراد  ۲۵تــا  ۶۵ســال در ايـران دچــار
بيــاري ديابــت هســتند .بــر اســاس ايــن گـزارش ،ســن ابتــا بــه ايــن بيــاري در ايـران
 ۱۰تــا  ۱۵ســال كمــر از اســتاندارد جهــاين بــوده و بــن  ۴۵تــا  ۵۵ســال اســت .در حــايل
كــه ديابــت ششــمني علــت مــرگ و مــر در دنياســت و بــه مي ـزان  ۵تــا  ۱۰ســال از
عمــر افـراد كــم ميكنــد .بنابرايــن امــروزه بــر در پــي جايگزينــي شــکر بــا مــوادي
اســت کــه ســامتي را هم ـراه بــا بــرآورده منــودن نيــازش بــه ادامــه رژيــم غذايــي
روزانــه تامــن منايــد و در ايــن ميــان بيــاراين کــه بــا ايــن مشــکل دســت و پنجــه
نــرم ميکننــد نيــز در جســتجوي دارويــي طبيعــي بـراي رفــع هميشــگي ايــن مشــکل
مــي باشــند .در ايــن ميــان اســتفاده از تركيبــات دارويــي مشــتق از گياهــان ،نــه تنهــا
قدمــت زيــادي دارد ،بلكــه بــه دليــل عــوارض جانبــي يبشــار داروهــاي شــيميايي
از يــك ســو و نارســاييهاي متعــدد طــب نويــن در درمــان برخــي از بيامريهــا بــا
گذشــت زمــان ،بــار ديگــر پــرورش و توليــد گياهــان دارويــي را بــا رشــد قابــل توجهــي
مواجــه ســاخته اســت (اميــد بيگــي.)1379 ،
گیــاه اســتویا ( )Stevia rebaudianaیکــی از  154تــا بیــش از  200گونــه گیاهــی

متعلــق بــه جنــس  Steviaو از نباتــات بومــی کشــور پاراگوئــه اســت .ایــن گیــاه
بــه علــت ویژگــی حائــز اهمیــت خــود کــه در برداشــن شــیرین کنندههــای طبیعــی
عــاری از کالــری اســت ،میتوانــد ارائــه دهنــده راه حــل موثــر در جهــت برطــرف
منــودن مشــکالت پیچیــده مبتالیــان بــه بیــاری دیابــت و چاقــی مفــرط باشــد .ازدیــاد
ایــن گیــاه در طبیعــت عمدت ـاً از طریــق بــذر صــورت میگیــرد .تحقیقــات نشــان
داده كــه مشــكل جوانهزنــی بــذر اســتویا بــه علــت پوكــی بــذر اســت .اجـرای گــرده
افشــانی مصنوعــی بــه عملكــرد تولیــد بــذر كمــك میكنــد .در صــورت در دســت
داشــن ارقــام مرغــوب میتــوان گیــاه را بــه صــورت قلمــه یــا ازدیــاد كلونــی در
رشایــط درونشیشــه ( )in vitroتکثیــر منــود (آذرپــور و همــکاران.)1392 ،
جانارتانــام و همــکاران( )Janarthanam et al.) (2009بــه باززایــی گیــاه اســتویا از
طریــق کالوسهــای بــه دســت آمــده از ریزمنونههــای بــرگ پرداختنــد .در مرحلــه
نخســت ،قطعــات گــره و بــرگ گیاهــان مــادری بــه عنــوان ریــز منونــه در محیــط
کشــت  MSتیــار شــده بــا غلظــت هــای مختلــف  D-2,4و نفتالیــن اســتیک اســید
در ترکیــب بــا  2/22میکرومــوالر -6بنزیــل آمینوپوریــن جهــت ارزیابــی میـزان کالــوس
زایــی ق ـرار داده شــدند .نتایــج نشــان داد کــه کاربــرد هــر دو تنظیــم کننــده رشــد
مذکــور در القــای تشــکیل کالــوس مؤثــر اســت .همچنیــن مشــخص شــد کــه درصــد
کالــوس زایــی از ریــز منونــه هــای بــه دســت آمــده از بــرگ باالتــر از ریــز منونــه هــای
حاصــل از قطعــات گــره اســت .لــذا بهــر اســت جهــت کالــوس زایــی از ریــز منونــه
هــای بــرگ گیــاه بهــره گرفتــه شــود.

زیست فناوری گیاهان داروئی

جلد ،4شامره  ،3سال 2015

Journal of Medicinal Plants, 4(3): 311-318: Summer 2015
DOI: doi/code

مهتــا و همــکاران  )Mehta et al) (2012غلظــت هــای مختلــف هورمــون هــای
ســیتوکینین ( -6بنزیــل آمینوپوریــن و کینتیــن) و اکســین (اینــدول بوتیریــک اســید
و  ) D-4 ,2را بــر روی ریزازدیــادی گیــاه اســتویا از طریــق منونــه هــای تهیــه شــده
از گــره ســاقه در محیــط کشــت  MSمــورد ارزیابــی قـرار دادنــد .مقایســه میانگیــن
دادههــای حاصــل از آزمایــش مربــوط بــه اثــر کاربــرد هورمــون هــای ســیتوکینین بــر
شاخســاره زایــی گیــاه اســتویا نشــان داد کــه کاربــرد  2میلیگــرم در لیــر -6بنزیــل
آمینوپوریــن بــا افزایــش  80درصــدی میــزان شاخســاره زایــی و حاصــل منــودن
بیشــرین تعــداد شاخســاره در ریــز منونــه هــا عملکــرد بهــری را در مقایســه بــا
هورمــون کینتیــن حاصــل منــود .از طــرف دیگــر اثــر متقابــل کاربــرد هورمــون هــای
ســیتوکینین بــر شاخســاره زایــی ریزمنونــه هــای اســتویا پــس از واکشــت نشــان داد که
اثــر متقابــل کاربــرد  0/5میلیگــرم در لیــر -6بنزیــل آمینوپوریــن و  0/5میلیگــرم در
لیــر کینتیــن در مقایســه بــا ســایر تیامرهــا برتــر بــود .بــا توجــه بــه نتایــج آزمایــش
باالتریــن درصــد ریشــه زایــی در ریــز منونــه هــا از تیــار  0/5میلیگــرم در لیــر
اینــدول بوتیریــک اســید بــه دســت آمــد.
اگــر چــه تاكنــون بيــش از  50فرمــول ب ـراي محيــط كشــت ارائــه شــده اســت ويل
عمومــا از محيــط كشــت ( MSموراشــیگ و اســکوگMurashige and()1962 ،
 )Skoogب ـراي اكــر گونههــا اســتفاده ميشــود و بــا اعــال تغي ـرات الزم و جزیــی
در ايــن محيــط كشــت توانســتهاند آن را ب ـراي دســتیابی بــه اهــداف ريزازديــادي
ســایر گیاهــان بــه کار بربنــد .دو گــروه مهــم شــامل اكس ـنها و ســيتوكننيها نقــش
اســايس را در مراحــل مختلــف بــر عهــده دارنــد و از تركيبــات مختلــف ايــن دو
هورمــون ب ـراي اعــال تغي ـرات مــورد نظــر در محيــط كشــت اســتفاده ميگــردد
(باجــاج .)Bajaj et al ()1998 ،

صفــات مــورد انــدازه گیــری در آزمایــش القــای کالــوس شــامل درصــد القــای کالــوس،
وزن تــر کالــوس و قطــر کالــوس بودنــد.
بــه منظــور باززایــی غیــر مســتقیم (از طریــق کالــوس) ســه آزمایــش مختلــف در
قالــب طــرح پایــه کام ـاً تصادفــی بــا ســه تک ـرار بــه صــورت زیــر اج ـرا شــد:
الــف) تنظیــم کننــده رشــد  Kinدر ســه غلظــت  2 ،1و  4میلیگــرم در لیــر بــه
تنهایــی و در ترکیــب بــا  1میلیگــرم در لیــر NAA
ب) تنظیــم کننــده رشــد  BAPدر ســه غلظــت  2 ،1و  4میلیگــرم در لیــر بــه تنهایــی
و در ترکیــب بــا  1میلیگــرم در لیــر NAA
ج) تنظیــم کننــده رشــد  TDZدر ســه غلظــت  2 ،1و  4میلیگــرم در لیــر بــه تنهایــی
و در ترکیــب بــا  1میلیگــرم در لیــر NAA
از محیــط کشــت بــدون هورمــون نیــز بــه عنــوان شــاهد در آزمایــش اســتفاده شــد.
صفــات مــورد بررســی در آزمایــش باززایــی شــامل درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه
بــاززا شــده بودنــد.
قبــل از انجــام تجزیــه واریانــس ،ابتــدا نرمــال بــودن توزیــع دادههــا بــا اســتفاده
از نرمافــزار  SPSSنســخه ( 19آزمــون کلوموگــروف -اســمیرنوف) بررســی شــد .در
صــورت نرمــال بــودن توزیــع دادههــا ،تجزیــه واریانــس و مقايســه ميانگــن بــه
روش دانکــن بــا اســتفاده از نرمافــزار  SASنســخه  9/1انجــام شــد .امــا چنانچــه
توزیــع دادههــا بــا توزیــع نرمــال تفــاوت معن ـیداری داشــته باشــد ،ابتــدا آنهــا را
بــا اســتفاده از تبدیــل داده رادیکالــی ،توزیــع را تبدیــل منــوده و ســپس تجزیههــای
بعــدی بــر روی آنهــا صــورت گرفــت.

نتایج
مطالعه القای کالوس

مواد و روشها
در ایــن بخــش از پژوهــش بــه مطالعــه ترکیــب و میـزان تنظیــم کنندههــای مختلــف
ایــن پژوهــش در آزمایشــگاه اصــاح نباتــات دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع رشــد ســیتوکینین و اکســین بــر صفــات مختلــف القــای کالــوس در گیــاه اســتویا
طبیعــی ســاری از آبــان مــاه ســال  1393تــا تیــر مــاه ســال  1394بــه اج ـرا در آمــد .ربادیانــا مــورد مطالعــه قـرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه تفکیــک در ادامــه ذکــر شــده
مــواد گیاهــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل بوتههــای اســتویای رشــد اســت.
یافتــه در گلخانــه آموزشی-پژوهشــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی تاثیر تنظیم کنندههای رشد  D-2,4و BAP
ســاری بــود (شــکل .)1-3
نتایــج تجزیــه واریانــس صفــات مرتبــط بــا القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم
محيــط كشــت ( MSموراشــیگ و اســکوگ )Murashige and Skoog( )1962 ،يکــي کنندههــای رشــد  D-2,4و  BAPدر گیــاه اســتویا نشــان داد کــه ترکیــب هورمونــی
از مناس ـبترين محيطهــاي كشــتي اســت كــه در كشــت بافــت گياهــي اســتفاده روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده شــامل درصــد القــای کالــوس ،وزن تــر کالــوس
ميشــــــود .بــه منظــور ســهولت در تهيــه محيــط كشــت  MSاز محلولهــاي و قطــر کالــوس در ســطح احتــال  1درصــد معنــی دار بــود (جــدول .)1
مــادري ذخــرهاي اســتفاده گردیــد .محيــط كشــت  MSشــامل ســه دســته مــواد نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت درصــد القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم
اصــي مــواد غذايــي پــر مــرف ( )Macronutrientsمــواد غذايــي كــم مــرف کنندههــای رشــد  D-2,4و  BAPدر گیــاه اســتویا در شــکل  1-4نشــان داده شــده
( )Micronutrientsو ويتامنيهــا میباشــد .هــر کــدام از ایــن ســه دســته مــواد بــه اســت .هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده مــی شــود ،تنظیــم کننــده رشــد D-2,4
صــورت محلــول مــادري و بــا غلظــت خــاص آمــاده و جهــت تهيــه محیــط کشــت در بــه می ـزان  2میلیگــرم در لیــر بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا  BAPبــه ترتیــب بــا
یخچــال نگهــداری شــد (جــدول .)1-3
میانگیــن  83/33و  90درصــد ،دارای حداکــر میـزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف
ریزمنونــه
در
ایــی
ز

س
کالو
مقایســه
و
بررســی
آزمایــش القــای کالــوس بــه منظــور
آمــاری معنــی داری بــا هــم نداشــتند .همچنیــن کمرتیــن میـزان ایــن صفــت در تیــار
میانگــره حاصــل از گیــاه اســتویا تحــت تاثیــر ســطوح مختلــف تنظیــم کننــده هــای شــاهد ( MSپایــه) بــود.
رشــد گیاهــی اکســین و ســیتوکینین بــه صــورت ســه آزمایــش جداگانــه در قالــب مقایســه میانگیــن وزن تــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد D-2,4
طــرح کامــا تصادفــی بــا ســه تک ـرار اج ـرا شــد:
و  BAPدر گیــاه اســتویا بــه صــورت منــودار در شــکل شــاره  2آورده شــده اســت.
الــف) تنظیــم کننــده رشــد  D-2,4در ســه غلظــت  1 ،0/5و  2میلیگــرم در لیــر بــه هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده میشــود ،تنظیــم کننــده رشــد  D-2,4بــه میـزان
تنهایــی و در ترکیــب بــا  0/5میلیگــرم در لیــر BAP
 2میلیگــرم در لیــر بــا میانگیــن  0/87گــرم ،دارای حداکــر وزن تــر کالــوس بــود کــه
ب) تنظیــم کننــده رشــد  IBAدر ســه غلظــت  1 ،0/5و  2میلیگــرم در لیــر بــه  2mg/l 2,4-D + 0.5 mg/lBAPو 1mg/l 2,4-D, 0.5mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAP
تنهایــی و در ترکیــب بــا  0/5میلیگــرم در لیــر BAP
بــا اختــاف آمــاری معنــی داری نشــان نــداد .کمرتیــن میـزان ایــن صفــت در تیــار
بــه
لیــر
در
گــرم
ی
میل
2
و
1
ج) تنظیــم کننــده رشــد  NAAدر ســه غلظــت ،0/5
شــاهد ( MSپایــه) مشــاهده شــد.
تنهایــی و در ترکیــب بــا  0/5میلیگــرم در لیــر BAP
نتایــج مقایســه میانگیــن قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننــده رشــد  2,4-Dبــه
ـتفاده
ـ
اس
ـش
ـ
آزمای
ـاهد
ـ
ش
ـوان
ـ
از محیــط کشــت  MSبــدون تنظیــم کننــده رشــد بــه عن
میــزان  2میلیگــرم در لیــر بــا میانگیــن  1/93ســانتی مــر ،دارای بیشــرین قطــر
شــد .همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه آزمایــش القــای کالــوس در رشایــط تاریکــی کالــوس بــود کــه بــا  2mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAPاختــاف آمــاری معن ـیداری
انجــام شــد .بــه همیــن منظــور پرتیدیشهــا درون اتاقــک رشــد داخــل فویــل نشــان نــداد .کمرتیــن میـزان قطــر کالــوس در تیــار شــاهد ( MSپایــه) مشــاهده شــد
آلومینیومــی ق ـرار داده شــدند تــا از نفــوذ نــور بــه داخــل آن جلوگیــری شــود.
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کــه بــا بقیــه تیامرهــا اختــاف آمــاری نشــان داد.
کاربــرد اکســین  D-2,4تاثیــر مثبتــی روی ایجــاد کالــوس و حتــی وزن تــر و قطــر
کالــوس نشــان داد .تــا جایــی کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن اکســین ،درصــد القــای
کالــوس و حتــی وزن تــر و قطــر کالــوس نیــز افزایــش مییافــت .در ایــن رابطــه
گوچــان و همــکاران( )Gauchan et al)(2014گــزارش کردنــد کــه از بیــن غلظــت
هــای  1تــا  6میلیگــرم در لیــر ،درصــد القــای کالــوس از غلظــت  1تــا  3افزایــش

یافــت و ســپس رو بــه کاهــش گذاشــت کــه بــا نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حــارض بــه نظــر مــی رســد کــه ســیتوکینین  BAPتاثیــر
اکســین  D-2,4را در برخــی مــوارد کاهــش داده اســت .علــت ایــن پدیــده میتوانــد
وجــود ســیتوکینین داخلــی گیــاه باشــد.
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نتایــج تجزیــه واریانــس صفــات درصــد القــای کالــوس ،وزن تــر کالــوس و قطــر
کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد اکســین ( )IBAو ســیتوکینین ()BAP
در گیــاه اســتویا در جــدول  2نشــان داده شــده اســت .هامنطــور کــه در جــدول
دیــده مــی شــود ،ترکیــب هورمونــی روی متامــی صفــات اندازهگیــری شــده در ســطح
احتــال  1درصــد معن ـیدار بــود.
نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننــده رشــد IBA
بــه می ـزان  2میلیگــرم در لیــر بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا  BAPبــا میانگیــن 90
درصــد ،دارای حداکــر می ـزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری
بــا ســایر تیامرهــا داشــتند .همچنیــن در تیــار شــاهد ( MSپایــه) هیچگونــه کالوســی
مشــاهده نشــد .بــه عــاوه ،بــا افزایــش میـزان  IBAبــه همـراه یــا بــدون  BAPمیـزان
القــای کالــوس افزایــش یافــت.
مقایســه میانگیــن وزن تــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد  IBAو
 BAPدر گیــاه اســتویا در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .هامنطــور کــه در ایــن
شــکل دیــده میشــود ،تنظیــم کننــده رشــد  IBAبــه میــزان  2میلیگــرم در لیــر
بــدون یــا بــه همـراه  BAPبــا میانگیــن  0/8گــرم ،دارای حداکــر وزن تــر کالــوس بــود
کــه بــا  1mg/l IBAو  1mg/l IBA + 0.5mg/l BAPاختــاف آمــاری معنــی داری
نشــان نــداد .کمرتیــن میـزان ایــن صفــت در تیــار شــاهد ( MSپایــه) مشــاهده شــد.
نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد

 IBAو  BAPدر گیــاه اســتویا در شــکل شــاره  3آورده شــده اســت .هــان گونــه
کــه در ایــن شــکل دیــده میشــود ،تنظیــم کننــده رشــد  IBAبــه میـزان  2میلیگــرم
در لیــر بــا میانگیــن  1/7ســانتیمرت ،دارای بیشــرین قطــر کالــوس بــود کــه بــا 1
 mg/l IBAاختــاف آمــاری معنــیداری نداشــت .افــزودن ســیتوکینین  BAPبــه
غلظتهــای مختلــف  IBAموجــب کاهــش قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت بــدون
ســیتوکینین شــد.
اســتفاده از  IBAبــه عنــوان یــک اکســین تاثیــر مثبــت و معنــی داری روی درصــد
القــای کالــوس و وزن تــر کالــوس داشــت .بــه طــوری کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن
اکســین ،درصــد القــای کالــوس و وزن تــر نیــز افزایــش یافــت .در حالــی کــه افــزودن
 BAPبــه غلظتهــای مختلــف  IBAموجــب کاهــش قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت
بــدون ســیتوکینین شــد کــه موجــب کالوسهایــی بــا وزن تــر بــاال و قطــر کمــر
شــد .یعنــی کالوسهــای مرتاکمتــر کــه بــه نظــر میرســد بــرای اهــداف باززایــی
مناس ـبتر باشــد .زی ـرا در کالوسهــای غیــر مرتاکــم بــه دلیــل وجــود غلظــت بــاالی
اکســین درونــی ،معمــوال باززایــی کمــری رخ میدهــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد
کــه  BAPتاثیــری بــر درصــد القــای کالــوس و وزن تــر آن تحــت تاثیــر غلظــت هــای
مختلــف اکســین  IBAبــر خــاف اکســین  D-2,4نداشــت کــه ایــن امــر میتوانــد
نشــان از واکنــش بافــت گیــاه بــه نــوع اکســین باشــد و اهمیــت نــوع تنظیــم کننــده
رشــد را میرســاند.
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تجزیــه واریانــس صفــات درصــد القــای کالــوس ،وزن تــر کالــوس و قطــر کالــوس تحــت
تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد اکســین ( )NAAو ســیتوکینین ( )BAPدر گیــاه اســتویا
نشــان داد کــه ترکیــب تنظیــم کننــده رشــد روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده در
ســطح احتــال  1درصــد معنــی دار بــود (جــدول .)3
نتایــج مقایســه میانگیــن صفــت درصــد القــای کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای
رشــد  NAAو  BAPدر گیــاه اســتویا در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .هامنطــور
کــه در ایــن شــکل دیــده میشــود ،تنظیــم کننــده رشــد  NAAبــه می ـزان  2میلیگــرم
در لیــر بــا میانگیــن  72درصــد ،دارای حداکــر می ـزان القــای کالــوس بــود کــه اختــاف
آمــاری معنــی داری بــا ســایر تیامرهــا داشــت .همچنیــن محیــط کشــت حــاوی  1و 2
میلیگــرم در لیــر  NAAدرصــد کالــوس بیشــری نســبت بــه اضافــه منــودن مقــدار 0/5
میلیگــرم در لیــر  BAPتولیــد منــود .هرچنــد در تیــار  0/5میلیگــرم در لیــر NAA
تفاوتــی بیــن افــزودن  0/5میلیگــرم در لیــر  BAPیــا بــدون  BAPوجــود نداشــت.
نتایــج مقایســه میانگیــن وزن تــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کننــده رشــد  NAAبــه
میــزان  2میلیگــرم در لیــر بــه تنهایــی بــا میانگیــن  0/64گــرم ،دارای بیشــرین وزن
تــر کالــوس بــود کــه اختــاف آمــاری معنـیداری بــا +1mg/l NAA، 1mg/l NAA 0.5
 mg/l BAPو  2mg/l NAA + 0.5 mg/l BAPنداشــتند .بــه عــاوه ،بــا افزایــش میـزان
 NAAمی ـزان وزن کالــوس نیــز افزایــش یافــت.
شــکل  5منــودار مقایســه میانگیــن قطــر کالــوس تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد
 NAAو  BAPرا در گیــاه اســتویا نشــان مــی دهــد .هامنطــور کــه در ایــن شــکل دیــده
مــی شــود ،قطــر کالــوس در متامــی تیامرهــا بــه غیــر از شــاهد و
 0.5mg/l NAA + 0.5 mg/l BAPبه یک اندازه بود.
بــه غیــر از حداکــر غلظــت  NAAیعنــی  2mg/lدر بقیــه غلظتهــا ،افــزودن BAP
تاثیــری بــر درصــد القــای کالــوس نداشــت .بنابرایــن عــاوه بــر نــوع اکســین ،غلظــت آن
نیــز جهــت دســتیابی بــه حداکــر درصــد کالــوس ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .در
محیــط کشــت حــاوی تنظیــم کننــده رشــد  NAAکالوسهــای بــا قطــر تقریبــا یکســانی

تولیــد شــد کــه مــی توانــد دلیــل احتاملــی آن انتشــار بهــر و یکنواخت تــر این اکســین در
بافــت هــای ایــن گیــاه باشــد .میرنیــام ( )1389از تیــار هورمونــی  BAPبــا غلظتهــای
 1/5 ،1 ،0/5و  2میلیگــرم در لیــر در ترکیــب بــا دو نــوع اکســین  D-2,4و  NAAبــا
غلظــت هــای  2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5و  3میلیگــرم در لیــر جهــت القــای کالــوس در اســتویا
اســتفاده منــود و گ ـزارش کــرد کــه از بیــن تیامرهــای مــورد اســتفاده باالتریــن می ـزان
کالــوس در تیــار  0.5mg/l BAPو  1.5mg/l NAAبــه دســت آمــد .در ایــن تیــار درصد
کالــوس زایــی  100درصــد و میانگیــن نســبی وزن کالــوس در آن  5856میلــی گــرم بود .اما
کالوسهــای حاصــل دارای باززایــی مناســبی نبودنــد .همچنیــن طاهریــان مقــدم ()1391
بیــان کردنــد کــه ریزمنونــه ریشــه و بــرگ اســتویا در محیــط کشــت  MSحــاوی ترکیبــات
هورمونــی  NAA+BAPبیشــرین توامننــدی را نشــان داد .در ایــن رابطــه پاتــل و شــاه
( )2009()Patel and Shahگ ـزارش کردنــد کــه محیــط کشــت  MSبــا غلظــت 2mg/l
 NAAبــه همــره  BAPدر غلظــت  1mg/lنســبت بــه غلظــت  2mg/l NAAبــه همـراه
 2mg/l BAPکالــوس بیشــری را تولیــد کــرد کــه بــا نتایــج پژوهــش حــارض همخوانــی
داشــت .فیلهــو و هاتــوری ( )1997ادعــا کردنــد کــه کالوسهــای جنیــن زا در محیــط
کش ـت ،بــه رنــگ ســبز روشــن یــا زرد روشــن قابــل تشــخیص بودنــد .ایــن کالوسهــا
ســاختاری فــرده داشــتند و جنینهــای ســوماتیک کــروی شــکل روی ســطح آنهــا
قابــل مشــاهده بــود .آنهــا در نتایــج از حاصــل بررس ـیهای خــود بیــان منودنــد کــه
ســیر تکاملــی و منــو جنینهــای ســوماتیک اســتویا زمانــی آغــاز میشــود کــه یــک
تــک ســلول جنی ـنزا تقســیم میشــود تــا یــک پیــش جنیــن رشــتهای شــکل را تشــکیل
دهــد .ســلولهای قاعــدهای ایــن پیــش جنیــن تشــکیل ســاختار آویــز شــکل را میدهنــد
در حالــی کــه ســلولهای فوقانــی آن موجــب بــه وجــود آمــدن جنیــن کــروی شــکل
میشــوند.
شــکل  6منونــهای از کالوسهــای تولیــد شــده در آزمایــش حــارض را نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،هامنگونــه کــه در ایــن شــکل دیــده میشــود ،میتــوان
گفــت کــه کالوسهــای تولیــد شــده در آزمایــش حــارض توانایــی تولیــد جنیــن هــای
ســوماتیکی را دارنــد.
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تشــکیل کالــوس نقطــه آغــاز بســیاری از مســیرهای کشــت بافــت از جملــه ســاقهزایی مطالعه باززایی در استویا

مبتنــی بــر کالــوس و جنی نزایــی رویشــی غیرمســتقیم میباشــد (ابراهیمــی.)1386 ،
بنابرایــن مطالعــه القــای کالــوس در گیاهــان مختلــف تحــت تاثیــر رشایــط مختلــف
مفیــد بــه نظــر میرســد.
در رشایــط درون شیشـهای عوامــل متعــددی بــر القــای کالــوس تاثیرگــذار هســتند کــه
تنظیــم کنندههــای رشــد از مهمتریــن ایــن عوامــل بــه حســاب میآینــد .بــه همیــن
منظــور ،در ایــن بخــش از آزمایــش تاثیــر ترکیبــات مختلــف اکســین و ســیتوکینین
بــر صفــات مرتبــط بــا القــای کالــوس در گیــاه اســتویا ارزیابــی شــد .جانارتانــام و
همــکاران ( )Janarthanam et al) (2009قطعــات گــره و بــرگ گیاهــان مــادری بــه
عنــوان ریــز منونــه در محیــط کشــت  MSتیــار شــده بــا غلظــت هــای مختلــف -2,4
 Dو  NAAدر ترکیــب بــا  2/22میکرومــوالر  BAPجهــت ارزیابــی می ـزان کالــوس
زایــی قـرار دادنــد و گـزارش کردنــد کــه کاربــرد هــر دو تنظیــم کننــده رشــد مذکــور
در القــای کالــوس مؤثــر اســت .همچنیــن مشــخص شــد کــه درصــد کالــوس زایــی
از ریــز منونــه هــای بــه دســت آمــده از بــرگ باالتــر از ریــز منونــه هــای حاصــل از
قطعــات گــره اســت .لــذا پیشــنهاد کردنــد کــه جهــت کالوسزایــی از بــر گیــاه بــه
عنــوان ریزمنونــه اســتفاده شــود.

باززایــی از طریــق کالــوس یکــی از روشهــای تکثیــر بــا تعــداد بــاال در بســیاری از
گیاهــان اســت .در ایــن پژوهــش اثــر ترکیبــات مختلــف تنظیــم کنندههــای رشــد
روی کالــوس گیــاه اســتویا مــورد بررســی ق ـرار گرفــت.
تزایــی
هــم غلظــت و هــم نســبت محیــط کشــت بــر مســیرهای مختلــف ریخ 
تاثیرگــذار اســت یعنــی احتــال دارد کــه دو گونــه گیاهــی در یــک نســبت از
ســیتوکینین بــه اکســین (مثــا  1بــه  )2بــاززا شــوند امــا یکــی از آنهــا در غلظــت بــاال
و دیگــری در غلظــت پایینتــری وارد مرحلــه باززایــی شــود .بــه همیــن منظــور در
کنــار ترکیــب ،از غلظتهــای مختلــف تنظیــم کنندههــای رشــد اســتفاده میکننــد.

تاثیر تنظیم کنندههای رشد  Kinو  NAAروی باززایی

نتایــج تجزیــه واریانــس صفــات درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تشــکیل شــده
تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد  Kinetinو  NAAدر گیــاه اســتویا نشــان داد
کــه ترکیــب هورمونــی روی صفــات انــدازه گیــری شــده فــوق در ســطح احتــال 1
درصــد معنــی دار بــود (جــدول .)4
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نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد Kin
و  NAAدر گیــاه اســتویا در شــکل  7نشــان داده شــده اســت .هامنطــور کــه در
ایــن شــکل دیــده میشــود ،تنظیــم کننــده رشــد  Kinبــه می ـزان  4mg/lدر ترکیــب
بــا  1mg/l NAAدارای حداکــر میــزان باززایــی ( 63/33درصــد) در بیــن تیامرهــا
بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا  2mg/l Kin + 1mg/l NAAو 4mg/l
 Kinنداشــت .بــه طــور کلــی در بیشــر تیامرهــا ،افــزودن مقــدار  1میلیگــرم در
لیــر  NAAبــه محیــط کشــت حــاوی کاینتیــن موجــب افزایــش درصــد باززایــی شــد.
در مقایســه میانگیــن تعــداد نوســاقه تولیــد شــده تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای

رشــد  Kinو  NAAدر گیــاه اســتویا ترکیــب هورمونــی 2mg/l Kin + 1mg/l NAA
دارای بیشــرین تعــداد نوســاقه تولیــد شــده ( 4/67نوســاقه) در بیــن تیامرهــا بــود
کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا  4mg/l Kin + 1mg/l NAAنداشــت .بــه طــور
کلــی رونــد مشــخصی در بیــن تیامرهــا بـرای تعــداد نوســاقه تولیــد شــده مشــاهده
نشــد.
در کل ،کاربــرد اکســین نفتالیــن اســتیک اســید ( )NAAدر کنــار کاینتیــن تاثیــر
مثبتــی روی درصــد باززایــی و نیــز تعــداد نوســاقه تولیــد شــده گذاشــت.

تاثیر تنظیم کنندههای رشد  BAPو NAA

کننــده رشــد گیاهــی  2mg/l BAPدارای بیشــرین تعــداد نوســاقه تولیــد شــده (5/33
نوســاقه) در بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف آمــاری معنــی داری بــا تیــار 4mg/l
 BAPنداشــت.
محیــط کشــت حــاوی غلظــت  2میلیگــرم در لیــر  Kinدارای درصــد باززایــی و
تعــداد نوســاقه بیشــری بــود .بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه  BAPدر غلظتهــای
پاییــن و بــاال (یعنــی  1و  4میلیگــرم در لیــر) بــا کاهــش درصــد باززایــی و تعــداد
نوســاقه مواجــه اســت .پاتــل و شــاه ( )2009گ ـزارش کردنــد کــه حداکــر باززایــی
در غلظــت بــاالی  BAPو غلظــت پاییــن  NAAیعنــی 2mg/l BAP + 0.2mg/l
 NAAرخ داد کــه بــا نتایــج ایــن تحقیــق مطابقــت دارد .نتایــج برخــی تحقیقــات
گذشــته بــا یافتهــای پژوهــش حــارض مطابقــت نداشــت .مثــا تادهانــی وهمــکاران
( )Tadhani et al) (2006گـزارش کردنــد کــه محیــط کشــت  MSهمـراه بــا 0.6mg/l
 BAحداکــر تعــداد نوســاقه را تولیــد منــود .دلیــل احتاملــی ایــن پدیــده را منبــع
ریزمنونــه و ســطوح هورمونــی اســتفاده شــده جهــت تولیــد کالــوس ذکــر کردهانــد
(پاتــل و شــاه)2009 ،

تجزیــه واریانــس صفــات درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تشــکیل شــده در گیــاه
اســتویا تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد ســیتوکینین ( )BAPو اکســین ()NAA
در گیــاه اســتویا نشــان داد کــه ترکیــب تنظیــم کننــده رشــد روی صفــات انــدازه گیــری
شــده در ســطح احتــال  1درصــد معنــی دار بــود (جــدول .)5
نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد BAP
و  NAAرا در گیــاه اســتویا نشــان داد تنظیــم کننــده رشــد  BAPبــه می ـزان 2mg/l
دارای حداکــر می ـزان باززایــی ( 86/67درصــد) در بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف
آمــاری معنــی داری بــا  4mg/l BAP، 2mg/l BAP + 1mg/l NAAو +4mg/l BAP
 1mg/l NAAنداشــت .بــه طــور کلــی محیــط کشــت حــاوی غلظــت هــای بــاالی
کاینتیــن یعنــی  2و  4میلیگــرم در لیــر دارای درصــد باززایــی بیشــری نســبت بــه
غلظتهــای پاییــن بودنــد .
مقایســه میانگیــن تعــداد نوســاقه تولیــد شــده تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای
رشــد  BAPو  NAAدر گیــاه اســتویا در شــکل  8نشــان داده شــده اســت .تنظیــم
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نتایــج تجزیــه واریانــس صفــات درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تشــکیل شــده
تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد ســیتوکینین ( )TDZو اکســین ( )NAAدر
گیــاه اســتویا در جــدول  6نشــان داده شــده اســت .هامنطــور کــه در ایــن جــدول
دیــده میشــود ،ترکیــب هورمونــی روی متامــی صفــات انــدازه گیــری شــده در ســطح
احتــال  1درصــد معنــی دار بــود.
نتایــج مقایســه میانگیــن درصــد باززایــی تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای رشــد TDZ
و  NAAدر گیــاه اســتویا در شــکل  9نشــان داده شــده اســت .طبــق نتایــج ایــن
منــودار ،تنظیــم کننــده رشــد  TDZبــه می ـزان  1mg/lدر ترکیــب بــا 1mg/l NAA
دارای حداکــر میـزان باززایــی ( 80درصــد) در بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف آمــاری
معن ـیداری بــا  4mg/l TDZنداشــت.
درمقایســه میانگیــن تعــداد نوســاقه تولیــد شــده تحــت تاثیــر تنظیــم کنندههــای
رشــد  TDZو  NAAدر گیــاه اســتویا تنظیــم کننــده رشــد  TDZبــه میــزان 2
میلیگــرم در لیــر دارای بیشــرین تعــداد نوســاقه تولیــد شــده ( 6/33نوســاقه) در

بیــن تیامرهــا بــود کــه اختــاف آمــاری معنـیداری بــا  4mg/l TDZو +4mg/l TDZ
 1mg/l NAAنداشــت.منونههایی از نوســاقههای تولیــد شــده در شــکل  10نشــان
داده شــده اســت.
کاربــرد ســیتوکینین  NAAدر ترکیــب بــا  TDZبــر می ـزان باززایــی و تولیــد تعــداد
نوســاقه موثــر بــود .بنابرایــن نتیجــه گرفتــه میشــود کــه تنظیــم کننــده رشــد TDZ
نیــز میتوانــد در کنــار ســایر تنظیــم کنندههــا در جهــت باززایــی مبتنــی بــر کالــوس
در گیــاه اســتویا بــه کار گرفتــه شــود.
التــا و همــکاران( )2013( )Lata et alاز تنظیــم کنندههــای رشــد  TDZ، BAو Kn
بــا غلظــت  1تــا  9میکرومــوالر جهــت باززایــی مســتقیم اســتویا اســتفاده منودنــد و
گ ـزارش کردنــد کــه  TDZدر غلظــت  1میکرومــوالر بیشــرین درصــد باززایــی (96
درصــد) را نشــان داد.
همچنیــن ســینگ و دویــودی ( )2014گ ـزارش کردنــد کــه تنظیــم کنندههــای رشــد
 TDZبــا غلظــت  0/5میلــی گــرم در لیــر از بیــن تنظیــم کنندههــای رشــد مــورد
اســتفاده یعنــی  TDZ، BAو  Knبیشــرین درصــد باززایــی را نشــان داد.

زیست فناوری گیاهان داروئی

جلد ،4شامره  ،3سال 2015

نتیجهگیری

Journal of Medicinal Plants, 4(3): 311-318: Summer 2015
DOI: doi/code

نتایــج پژوهــش حــارض بــه طــور کلــی نشــان داد کــه ترکیــب ،نســبت و غلظــت
تنظیــم کنندههــای رشــد روی صفــات مختلــف در کالوسزایــی و باززایــی گیــاه
اســتویا ربادیانــا تاثیرگــذار اســت .همچنیــن ایــن تحقیــق نشــان داد کــه صفــات
سزایــی و باززایــی ماننــد درصــد القــای کالــوس ،وزن تــر کالــوس ،قطــر
مختلــف کالو 
کالــوس ،درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه تولیــد شــده در هــر ریزمنونــه ،میتواننــد
تاثی ـرات متفاوتــی از تنظیــم کنندههــای رشــد گیاهــی بگیرنــد .کاربــرد اکســین -2,4
 Dتاثیــر مثبتــی روی ایجــاد کالــوس و حتــی وزن تــر و قطــر کالــوس نشــان داد .تــا
جایــی کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن اکســین ،درصــد القــای کالــوس و حتــی وزن تــر و
قطــر کالــوس نیــز افزایــش مییافــت .اســتفاده از  IBAبــه عنــوان یــک اکســین تاثیــر
مثبــت و معنــی داری روی درصــد القــای کالــوس و وزن تــر کالــوس داشــت .بــه طوری
کــه بــا افزایــش غلظــت ایــن اکســین ،درصــد القــای کالــوس و وزن تــر نیــز افزایــش
یافــت .در حالــی کــه افــزودن  BAPبــه غلظتهــای مختلــف  IBAموجــب کاهــش

قطــر کالــوس نســبت بــه حالــت بــدون ســیتوکینین شــد کــه موجــب کالوسهایــی بــا
وزن تــر بــاال و قطــر کمــر شــد .یعنــی کالوسهــای مرتاکمتــر کــه بــه نظــر میرســد
ب ـرای اهــداف باززایــی مناس ـبتر باشــد .در محیــط کشــت حــاوی تنظیــم کننــده
رشــد  NAAکالوسهــای بــا قطــر تقریبــا یکســانی تولیــد شــد کــه مــی توانــد دلیــل
احتاملــی آن انتشــار بهــر و یکنواخــت تــر ایــن اکســین در بافــت هــای ایــن گیــاه
باشــد .کاربــرد اکســین نفتالیــن اســتیک اســید ( )NAAدر کنــار کاینتیــن تاثیــر مثبتــی
روی درصــد باززایــی و نیــز تعــداد نوســاقه تولیــد شــده گذاشــت .بــه نظــر میرســد
کــه  BAPدر غلظتهــای پاییــن و بــاال (یعنــی  1و  4میلیگــرم در لیــر) بــا کاهــش
درصــد باززایــی و تعــداد نوســاقه مواجــه اســت .کاربــرد ســیتوکینین  NAAدر ترکیــب
بــا  TDZبــر می ـزان باززایــی و تولیــد تعــداد نوســاقه موثــر بــود .بنابرایــن نتیجــه
گرفتــه میشــود کــه تنظیــم کننــده رشــد  TDZنیــز میتوانــد در کنــار ســایر تنظیــم
کنندههــا در جهــت باززایــی مبتنــی بــر کالــوس در گیــاه اســتویا بــه کار گرفتــه شــود.
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منابع

 بــرريس برخــي فاكتورهــاي آغازكننــده مســرهاي مختلــف ريخــت.1386 . ا،ابراهیمــی
 رســاله دکـرای اصــاح نباتــات گرایــش ژنتیــک.)زايــي درون شيشـهاي (كشــت بافــت
. پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهـران.مولکولــی و مهندســی ژنتیــک
 انتشــارات،  زراعــت و ترویــج اســتویا.1392 . بزرگــی ح، معتمــد م، آذرپــور ا.2
. چــاپ اول،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد الهیجــان
. روشهــای آمــاری در پژوهــش هــای درون شیشــه ای.1385 . آزادی پ،باقــری ه
. همــدان،انتشــارات دانشــگاه بوعلــی ســینا
 مطالعــه نقــش محیــط کشــت بــر می ـزان کالــوس زایــی.1391 .طاهریــان مقــدم ز
 پایاننامــه.)Stevia rebaudiana( و برخــی متابولیتهــای ثانویــه گیــاه اســتویا
. دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان.کارشناســی ارشــد باغبانــی
 بررســی تنظیــم برخــی تنظیــم کنندههــای رشــد بــر اندامزایــی.1389 . ا،میرنیــام
 پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته.)Stevia rebaudiana Bertoni( گیــاه اســتویا
. دانشــگاه شــهرکرد.فیزیولــوژی گیاهــی
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