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چکيده
استويا با نام علمي  Stevia rebaudiana Bertoniداراي منبع گليکوزيدهاي ديترپن از جمله استويوزيد و گليکوزيد بوده كه
حدود  100تا  300برابر شيرينتر از شکر ميباشد .به علت درصد جوانهزني پايين بذور استويا ،ميتوان از تکنيك كشت بافت،
براي تکثير اين گياه با ارزش كمك گرفت .پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثير تنظيم كنندههاي رشد گياهي اكسين و سيتوكينين
بر كالوسزايي و باززايي گياه استويا به صورت آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كامال تصادفي در سال  1393-94به اجرا در آمد.
تيمارهاي آزمايش القاي كالوس شامل سه اكسين  IBA ،2,4-Dو  NAAبه همراه سيتوكينين  BAPبود .تيمارهاي آزمايش
باززايي مبتني بر كالوس شامل سه سيتوكينين  Kin ،BAPو  TDZبه همراه اكسين  NAAبود .نتايج نشان داد كه تركيب،
نسبت و غلظت تنظيم كنندههاي رشد روي صفات مختلف در كالوسزايي و باززايي گياه استويا موثر است .همچنين نتايج اين
تحقيق نشان داد كه صفات مختلف كالوسزايي و باززايي مانند درصد القاي كالوس ،وزن تر كالوس ،قطر كالوس ،درصد باززايي
و تعداد نوساقه توليد شده در هر ريزنمونه ،ميتوانند متاثر از تنظيم كنندههاي رشد گياهي باشند.
واژه هاي كليدي :استويا ،اكسين ،باززايي ،سيتوكينين ،كالوس

 -*1استاديار گروه زيست شناسي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايرانnasr_na2002@yahoo.com ،

 - 2دانشجوي كارشناسي ارشد گروه زيست شناسي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران.
 - 3دانشيار گروه اصالح نباتات و بيوتکنولوژي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ايران.
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مقدمه
امروزه در سرتاسر جهان تمايل افراد براي استفاده از
محصوالت طبيعي در حال افزايش است .همچنين امروزه
سبك زندگي نيز تغيير نموده و در چهار يا پنج دهه اخير
شيرين كنندهها (شيرين كنندههاي با كالري پايين و با
قدرت باال مثل آسپارتام و يا با كالري باالي طبيعي ناشي
از شکرها) و شيرينيها بخش عمده رژيم غذايي روزانه
و طبيعي ما را تشکيل ميدهند .از طرف ديگر طبق آمار
وزارت بهداشت دو ميليون نفر از افراد  25تا  65سال در
ايران دچار بيماري ديابت هستند .بر اساس اين گزارش،
سن ابتال به اين بيماري در ايران  10تا  15سال كمتر از
استاندارد جهاني بوده و بين  45تا  55سال است .در
حالي كه ديابت ششمين علت مرگ و مير در دنياست و
به ميزان  5تا  10سال از عمر افراد كم ميكند .بنابراين
امروزه بشر در پي جايگزين نمودن شکر با موادي است
كه سالمتي را همراه با برآورده نمودن نياز به ادامه رژيم
غذايي روزانه تامين نمايد و در اين ميان بيماراني كه با
اين مشکل دست و پنجه نرم ميكنند نيز در جستجوي
دارويي طبيعي براي رفع هميشگي اين مشکل مي باشند.
در اين ميان استفاده از تركيبات دارويي مشتق از
گياهان ،نه تنها قدمت زيادي دارد ،بلکه به دليل عوارض
جانبي بيشمار داروهاي شيميايي از يك سو و
نارساييهاي متعدد طب نوين در درمان برخي از
بيماريها با گذشت زمان ،بار ديگر پرورش و توليد
گياهان دارويي را با رشد قابل توجهي مواجه ساخته است
(اميد بيگي.)1379 ،
گياه استويا ( )Stevia rebaudianaيکي از  154تا
بيش از  200گونه گياهي متعلق به جنس  Steviaو از
گياهان بومي كشور پاراگوئه است .اين گياه به علت
ويژگي حائز اهميت خود كه داراي شيرين كنندههاي
طبيعي عاري از كالري است ،ميتواند ارائه دهنده راه
حل موثر در جهت برطرف نمودن مشکالت پيچيده
مبتاليان به بيماري ديابت و چاقي مفرط باشد .ازدياد
اين گياه در طبيعت عمدت ًا از طريق بذر صورت

ميگيرد .تحقيقات نشان داده كه مشکل جوانهزني بذر
استويا به علت پوكي بذر است .اجراي گرده افشاني
مصنوعي به عملکرد توليد بذر كمك ميكند .در صورت
در دست داشتن ارقام مرغوب ميتوان گياه را به صورت
قلمه يا ازدياد كلوني در شرايط درونشيشه )(in vitro
تکثير نمود (آذرپور و همکاران.)1392 ،
در پژوهشي Janarthanam ،و همکاران ( )2009به
باززايي گياه استويا از طريق كالوسهاي به دست آمده
از ريزنمونههاي برگ پرداختند .در مرحله نخست،
قطعات گره و برگ گياهان مادري به عنوان ريز نمونه در
محيط كشت  MSتيمار شده با غلظت هاي مختلف
 2,4-Dو نفتالين استيك اسيد در تركيب با 2/22
ميکروموالر -6بنزيل آمينوپورين جهت ارزيابي ميزان
كالوس زايي قرار داده شدند .نتايج نشان داد كه كاربرد
هر دو تنظيم كننده رشد مذكور در القاي تشکيل كالوس
مؤثر است .همچنين مشخص شد كه درصد كالوس زايي
از ريز نمونه هاي به دست آمده از برگ باالتر از ريز نمونه
هاي حاصل از قطعات گره است .لذا بهتر است جهت
كالوس زايي از ريز نمونههاي برگ گياه بهره گرفته شود.
طي آزمايشي Mehta ،و همکاران ( )2012غلظت
هاي مختلف هورمون هاي سيتوكينين (-6بنزيل
آمينوپورين و كينتين) و اكسين (ايندول بوتيريك اسيد
و  )2, 4-Dرا بر روي ريزازديادي گياه استويا از طريق
نمونه هاي تهيه شده از گره ساقه در محيط كشت MS
مورد ارزيابي قرار دادند .مقايسه ميانگين دادههاي
حاصل از آزمايش مربوط به اثر كاربرد هورمون هاي
سيتوكينين بر شاخساره زايي گياه استويا نشان داد كه
كاربرد  2ميليگرم در ليتر -6بنزيل آمينوپورين با
افزايش  80درصدي ميزان شاخساره زايي و حاصل
نمودن بيشترين تعداد شاخساره در ريز نمونه ها عملکرد
بهتري را در مقايسه با هورمون كينتين حاصل نمود .از
طرف ديگر اثر متقابل كاربرد هورمون هاي سيتوكينين
بر شاخساره زايي ريزنمونه هاي استويا پس از واكشت
نشان داد كه اثر متقابل كاربرد  0/5ميليگرم در ليتر -6
بنزيل آمينوپورين و  0/5ميليگرم در ليتر كينتين در
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مقايسه با ساير تيمارها برتر بود .با توجه به نتايج اين
آزمايش باالترين درصد ريشه زايي در ريز نمونه ها از
تيمار  0/5ميليگرم در ليتر ايندول بوتيريك اسيد به
دست آمد.
اگر چه تاكنون بيش از  50فرمول براي محيط كشت
گياهان ارائه شده است ولي عموما از محيط كشت MS
( )Murashige and Skoog, 1962براي كشت اكثر
گونهها استفاده ميشود و با اعمال تغييرات الزم و جزيي
در اين محيط كشت توانستهاند آن را براي دستيابي به
اهداف ريزازديادي ساير گياهان به كار ببرند .دو گروه
مهم شامل اكسينها و سيتوكنينها نقش اساسي را در
مراحل مختلف بر عهده دارند و از تركيبات مختلف اين
دو هورمون براي اعمال تغييرات مورد نظر در محيط
كشت استفاده ميگردد (.)Bajaj et al., 1998
مواد و روشها
اين پژوهش در آزمايشگاه اصالح نباتات دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي ساري از آبان ماه سال 1393
تا تير ماه سال  1394به اجرا در آمد .مواد گياهي مورد
استفاده در اين پژوهش شامل بوتههاي استوياي رشد
يافته در گلخانه آموزشي -پژوهشي دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي ساري بود .محيط كشت MS
شامل سه دسته مواد اصلي مواد غذايي پر مصرف مواد
غذايي كم مصرف و ويتامينها ميباشد .هر كدام از اين
سه دسته مواد به صورت محلول مادري و با غلظت خاص
آماده و جهت تهيه محيط كشت در يخچال نگهداري
شد.
آزمايش القاي كالوس به منظور بررسي و مقايسه
كالوسزايي در ريزنمونه ميانگره حاصل از گياه استويا
تحت تاثير سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشد
گياهي اكسين و سيتوكينين به صورت سه آزمايش
جداگانه در قالب طرح كامال تصادفي با سه تکرار اجرا
شد:

الف) تنظيم كننده رشد  2,4-Dدر سه غلظت 1 ،0/5
و  2ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با 0/5
ميليگرم در ليتر BAP
ب) تنظيم كننده رشد  IBAدر سه غلظت  1 ،0/5و
 2ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با 0/5
ميليگرم در ليتر BAP
ج) تنظيم كننده رشد  NAAدر سه غلظت  1 ،0/5و
 2ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با 0/5
ميليگرم در ليتر BAP
از محيط كشت  MSبدون تنظيم كننده رشد به
عنوان شاهد آزمايش استفاده شد .همچنين قابل ذكر
است كه آزمايش القاي كالوس در شرايط تاريکي انجام
شد .به همين منظور پتريديشها درون اتاقك رشد
داخل فويل آلومينيومي قرار داده شدند تا از نفوذ نور به
داخل آن جلوگيري شود .صفات مورد اندازه گيري در
آزمايش القاي كالوس شامل درصد القاي كالوس ،وزن
تر كالوس و قطر كالوس بودند .به منظور باززايي غير
مستقيم (از طريق كالوس) سه آزمايش مختلف در قالب
طرح پايه كامالً تصادفي با سه تکرار به صورت زير اجرا
شد:
الف) تنظيم كننده رشد  Kinدر سه غلظت  2 ،1و 4
ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با  1ميليگرم
در ليتر NAA
ب) تنظيم كننده رشد  BAPدر سه غلظت  2 ،1و 4
ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با  1ميليگرم
در ليتر NAA
ج) تنظيم كننده رشد  TDZدر سه غلظت  2 ،1و 4
ميليگرم در ليتر به تنهايي و در تركيب با  1ميليگرم
در ليتر NAA
از محيط كشت بدون هورمون نيز به عنوان شاهد در
آزمايش استفاده شد .صفات مورد بررسي در آزمايش
باززايي شامل درصد باززايي و تعداد نوساقه باززا شده
بودند.
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نتايج تجزيه واريانس صفات مرتبط با القاي كالوس تحت
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر گياه
استويا نشان داد كه اثر تركيب هورموني روي تمامي
صفات اندازه گيري شده شامل درصد القاي كالوس ،وزن
تر كالوس و قطر كالوس در سطح احتمال  1درصد
معنيدار بود (جدول .)1

قبل از انجام تجزيه واريانس ،ابتدا نرمال بودن توزيع
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه ( 19آزمون
كلوموگروف  -اسميرنوف) بررسي شد .سپس تجزيه
واريانس و مقايسه ميانگين به روش دانکن با استفاده از
نرمافزار  SASنسخه  9/1انجام شد.
نتايج
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو BAP

جدول  -1تجزيه واريانس صفات مرتبط با القاي كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

تيمار هورموني
خطا

6
14

درصد القاي كالوس

وزن تر كالوس

**

 CVضريب تغييرات ()%CV

قطر كالوس
**

**

2576/2
61/9

0/239
0/024

0/928
0/056

14/24

24/92

19/11

**  :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

نتايج مقايسه ميانگين صفت درصد القاي كالوس
تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر
گياه استويا در شکل ( )1نشان داده شده است .همانطور
كه در اين شکل ديده مي شود ،تنظيم كننده رشد 2,4-
 Dبه ميزان  2ميليگرم در ليتر به تنهايي يا در تركيب
a

با  BAPبه ترتيب با ميانگين  83/33و  90درصد ،داراي
حداكثر ميزان القاي كالوس بود كه اختالف آماري
معنيداري با هم نداشتند .همچنين كمترين ميزان اين
صفت در تيمار شاهد ( MSپايه) بود.
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c
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شکل  -1نمودار مقايسه ميانگين درصد القاي كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر گياه استويا
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مقايسه ميانگين وزن تر كالوس تحت تاثير تنظيم
كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر گياه استويا به صورت
نمودار در شکل شماره  2آورده شده است .همانطور كه
در اين شکل ديده ميشود ،تنظيم كننده رشد 2,4-D
به ميزان  2ميليگرم در ليتر با ميانگين  0/87گرم،
داراي حداكثر وزن تر كالوس بود كه با  1ميليگرم در

ab

ab

ليتر  0/5 ،2,4-Dميليگرم در ليتر 0/5 + 2,4-D
ميليگرم در ليتر  BAPو  2ميليگرم در ليتر + 2,4-D
 0/5ميليگرم در ليتر  BAPاختالف آماري معنيداري
نشان نداد .كمترين ميزان اين صفت در تيمار شاهد
( MSپايه) مشاهده شد.

a
ab

d

وزن تر کالوس (گرم)

bc
c
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0

شکل  -2نمودار مقايسه ميانگين وزن تر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  2,4-Dو  BAPدر گياه استويا

نتايج مقايسه ميانگين قطر كالوس تحت تاثير تنظيم
كننده رشد  2,4-Dبه ميزان  2ميليگرم در ليتر با
ميانگين  1/93سانتي متر ،داراي بيشترين قطر كالوس
بود كه با  2ميليگرم در ليتر  0/5 + 2,4-Dميليگرم
در ليتر  BAPاختالف آماري معنيداري نشان نداد.
كمترين ميزان قطر كالوس در تيمار شاهد ( MSپايه)
مشاهده شد كه با بقيه تيمارها اختالف آماري نشان داد.
كاربرد اكسين  2,4-Dتاثير مثبتي روي ايجاد كالوس و
حتي وزن تر و قطر كالوس نشان داد .تا جايي كه با
افزايش غلظت اين اكسين ،درصد القاي كالوس و حتي
وزن تر و قطر كالوس نيز افزايش مييافت .در اين رابطه
 Gauchanو همکاران ( )2014گزارش كردند كه از بين
غلظت هاي  1تا  6ميليگرم در ليتر ،درصد القاي كالوس
از غلظت  1تا  3افزايش يافت و سپس رو به كاهش

گذاشت كه با نتايج اين پژوهش همخواني دارد .با توجه
به نتايج پژوهش حاضر به نظر مي رسد كه سيتوكينين
 BAPتاثير اكسين  2,4-Dرا در برخي موارد كاهش داده
است .علت اين پديده ميتواند وجود سيتوكينين داخلي
گياه باشد.
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  IBAو BAP

نتايج تجزيه واريانس صفات درصد القاي كالوس ،وزن
تر كالوس و قطر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي
رشد اكسين ( )IBAو سيتوكينين ( )BAPدر گياه
استويا در جدول  2نشان داده شده است .همانطور كه
در جدول ديده مي شود ،اثر تركيب هورموني روي
تمامي صفات اندازهگيري شده در سطح احتمال 1
درصد معنيدار بود.

 / 54زیست فناوری گیاهان دارویی  /سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1395

جدول  -2تجزيه واريانس صفات مرتبط با القاي كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  IBAو  BAPدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

تيمار هورموني
خطا

6
14

وزن تر كالوس

درصد القاي كالوس
**

 CVضريب تغييرات ()%CV

**

قطر كالوس

2860/3
47/61

0/223
0/015

**

1/01
0/023

10/97

22/34

12/75

**  :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

نتايج مقايسه ميانگين درصد القاي كالوس تحت تاثير
تنظيم كننده رشد  IBAبه ميزان  2ميليگرم در ليتر
به تنهايي يا در تركيب با  BAPبا ميانگين  90درصد،
داراي حداكثر ميزان القاي كالوس بود كه اختالف آماري
معنيداري با ساير تيمارها داشتند .همچنين در تيمار
شاهد ( MSپايه) هيچگونه كالوسي مشاهده نشد .به
عالوه ،با افزايش ميزان  IBAبه همراه يا بدون BAP
ميزان القاي كالوس افزايش يافت .مقايسه ميانگين وزن
تر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  IBAو
 BAPدر گياه استويا در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور كه در اين شکل ديده ميشود ،تنظيم كننده
رشد  IBAبه ميزان  2ميليگرم در ليتر بدون يا به همراه
 BAPبا ميانگين  0/8گرم ،داراي حداكثر وزن تر كالوس
a
bc

بود كه با  1ميليگرم در ليتر  IBAو  1ميليگرم در ليتر
 0/5 IBA +ميليگرم در ليتر  BAPاختالف آماري
معنيداري نشان نداد .كمترين ميزان اين صفت در
تيمار شاهد ( MSپايه) مشاهده شد.
نتايج مقايسه ميانگين صفت قطر كالوس تحت تاثير
تنظيم كنندههاي رشد  IBAو  BAPدر گياه استويا در
شکل شماره  3آورده شده است .همان گونه كه در اين
شکل ديده ميشود ،تنظيم كننده رشد  IBAبه ميزان
 2ميليگرم در ليتر با ميانگين  1/7سانتيمتر ،داراي
بيشترين قطر كالوس بود كه با  1ميليگرم در ليتر IBA
اختالف آماري معنيداري نداشت .افزودن سيتوكينين
 BAPبه غلظتهاي مختلف  IBAموجب كاهش قطر
كالوس نسبت به حالت بدون سيتوكينين شد.
1/8

ab

1/6

bc

1/2

d

1
0/8
0/6
0/4
e

قطر کالوس (سانتی متر)

c

1/4

0/2
0

شکل  -3نمودار مقايسه ميانگين قطر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPدر گياه استويا

استفاده از  IBAبه عنوان يك اكسين تاثير مثبت و
معنيداري روي درصد القاي كالوس و وزن تر كالوس
داشت .به طوري كه با افزايش غلظت اين اكسين ،درصد

القاي كالوس و وزن تر نيز افزايش يافت .در حالي كه
افزودن  BAPبه غلظتهاي مختلف  IBAموجب كاهش
قطر كالوس نسبت به حالت بدون سيتوكينين شد كه
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تنظيم كننده رشد را ميرساند.

موجب كالوسهايي با وزن تر باال و قطر كمتر شد .يعني
كالوسهاي متراكمتر كه به نظر ميرسد براي اهداف
باززايي مناسبتر باشد .زيرا در كالوسهاي غير متراكم
به دليل وجود غلظت باالي اكسين دروني ،معموال
باززايي كمتري رخ ميدهد .همچنين نتايج نشان داد
كه  BAPتاثيري بر درصد القاي كالوس و وزن تر آن
تحت تاثير غلظت هاي مختلف اكسين  IBAبر خالف
اكسين  2,4-Dنداشت كه اين امر ميتواند نشان از
واكنش بافت گياه به نوع اكسين باشد و اهميت نوع

تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو BAP

تجزيه واريانس صفات درصد القاي كالوس ،وزن تر
كالوس و قطر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد
اكسين ( )NAAو سيتوكينين ( )BAPدر گياه استويا
نشان داد كه تركيب تنظيم كننده رشد روي تمامي
صفات اندازه گيري شده در سطح احتمال  1درصد
معنيدار بود (جدول .)3

جدول  -3تجزيه واريانس صفات مرتبط با القاي كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

تيمار هورموني
خطا

6
14

درصد القاي كالوس
**

 CVضريب تغييرات ()%CV

وزن تر كالوس
**

قطر كالوس

1726/9
26/09

0/131
0/010

**

1/44
0/042

11/66

23/57

13/14

**  :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

نتايج مقايسه ميانگين صفت درصد القاي كالوس
تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPدر
گياه استويا در شکل  4نشان داده شده است .همانطور
كه در اين شکل ديده ميشود ،تنظيم كننده رشد NAA
به ميزان  2ميليگرم در ليتر با ميانگين  72درصد،
داراي حداكثر ميزان القاي كالوس بود كه اختالف آماري

معنيداري با ساير تيمارها داشت .همچنين محيط
كشت حاوي  1و  2ميليگرم در ليتر  NAAدرصد
كالوس بيشتري نسبت به اضافه نمودن مقدار 0/5
ميليگرم در ليتر  BAPتوليد نمود .هرچند در تيمار
 0/5ميليگرم در ليتر  NAAتفاوتي بين افزودن 0/5
ميليگرم در ليتر  BAPيا بدون  BAPوجود نداشت.
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شکل  -4نمودار مقايسه ميانگين درصد القاي كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPدر گياه استويا

افزايش ميزان  NAAميزان وزن كالوس نيز افزايش
يافت .شکل  5نمودار مقايسه ميانگين قطر كالوس تحت
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPرا در گياه
استويا نشان مي دهد .همانطور كه در اين شکل ديده
مي شود ،قطر كالوس در تمامي تيمارها به غير از شاهد
و  0/5ميليگرم در ليتر  0/5 + NAAميليگرم در ليتر
 BAPبه يك اندازه بود.

نتايج مقايسه ميانگين وزن تر كالوس تحت تاثير
تنظيم كننده رشد  NAAبه ميزان  2ميليگرم در ليتر
به تنهايي با ميانگين  0/64گرم ،داراي بيشترين وزن تر
كالوس بود كه اختالف آماري معنيداري با  1ميليگرم
در ليتر  1 ،NAAميليگرم در ليتر 0/5 + NAA
ميليگرم در ليتر  BAPو  2ميليگرم در ليتر + NAA
 0/5ميليگرم در ليتر  BAPنداشتند .به عالوه ،با

2/5
a

a

a

a

2

b
1/5
1

قطر کالوس (سانتی متر)

a

0/5
c
0

شکل  -5نمودار مقايسه ميانگين قطر كالوس تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  NAAو  BAPدر گياه استويا
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به غير از حداكثر غلظت  NAAيعني  2ميليگرم در
ليتر در بقيه غلظتها ،افزودن  BAPتاثيري بر درصد
القاي كالوس نداشت .بنابراين عالوه بر نوع اكسين،
غلظت آن نيز جهت دستيابي به حداكثر درصد كالوس،
از اهميت خاصي برخوردار است .در محيط كشت حاوي
تنظيم كننده رشد  NAAكالوسهاي با قطر تقريبا
يکساني توليد شد كه مي تواند دليل احتمالي آن انتشار
بهتر و يکنواخت تر اين اكسين در بافت هاي اين گياه
باشد .ميرنيام ( )1389از تيمار هورموني  BAPبا
غلظتهاي  1/5 ،1 ،0/5و  2ميليگرم در ليتر در تركيب
با دو نوع اكسين  2,4-Dو  NAAبا غلظت هاي ،1 ،0/5
 2/5 ،2 ،1/5و  3ميليگرم در ليتر جهت القاي كالوس
در استويا استفاده نمود و گزارش كرد كه از بين
تيمارهاي مورد استفاده باالترين ميزان كالوس در تيمار
 0/5ميليگرم در ليتر  BAPو  1/5ميليگرم در ليتر
 NAAبه دست آمد .در اين تيمار درصد كالوسزايي
 100درصد و ميانگين نسبي وزن كالوس در آن 5856
ميليگرم بود .اما كالوسهاي حاصل داراي باززايي
مناسبي نبودند .همچنين طاهريان مقدم ( )1391بيان
كردند كه ريزنمونه ريشه و برگ استويا در محيط كشت
 MSحاوي تركيبات هورموني  NAA+BAPبيشترين
توانمندي را نشان داد .در اين رابطه Patel and Shah

( )2009گزارش كردند كه محيط كشت  MSبا غلظت
 2ميليگرم در ليتر  NAAبه همره  BAPدر غلظت 1
ميليگرم در ليتر نسبت به غلظت  2ميليگرم در ليتر
 NAAبه همراه  2ميليگرم در ليتر  BAPكالوس
بيشتري را توليد كرد كه با نتايج پژوهش حاضر
همخواني داشت .فيلهو و هاتوري ( )1997ادعا كردند
كه كالوسهاي جنين زا در محيط كشت ،به رنگ سبز
روشن يا زرد روشن قابل تشخيص بودند .اين كالوسها
ساختاري فشرده داشتند و جنينهاي سوماتيك كروي
شکل روي سطح آنها قابل مشاهده بود .آنها در نتايج
از حاصل بررسيهاي خود بيان نمودند كه سير تکاملي
و نمو جنينهاي سوماتيك استويا زماني آغاز ميشود
كه يك تك سلول جنينزا تقسيم ميشود تا يك پيش
جنين رشتهاي شکل را تشکيل دهد .سلولهاي قاعدهاي
اين پيش جنين تشکيل ساختار آويز شکل را ميدهند
در حالي كه سلولهاي فوقاني آن موجب به وجود آمدن
جنين كروي شکل ميشوند .شکل  6نمونهاي از
كالوسهاي توليد شده در آزمايش حاضر را نشان
ميدهد .با توجه به مطالب فوق ،همانگونه كه در اين
شکل ديده ميشود ،ميتوان گفت كه كالوسهاي توليد
شده در آزمايش حاضر توانايي توليد جنينهاي
سوماتيکي را دارند.

شکل  -6نمونهاي از كالوس توليد شده گياه استويا
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تشکيل كالوس نقطه آغاز بسياري از مسيرهاي كشت
بافت از جمله ساقهزايي مبتني بر كالوس و جنينزايي
رويشي غيرمستقيم ميباشد (ابراهيمي.)1386 ،
بنابراين مطالعه القاي كالوس در گياهان مختلف تحت
تاثير شرايط مختلف ضروري است .در شرايط درون
شيشهاي عوامل متعددي بر القاي كالوس تاثيرگذار
هستند كه تنظيم كنندههاي رشد از مهمترين اين
عوامل به حساب ميآيند .به همين منظور ،در اين بخش
از آزمايش تاثير تركيبات مختلف اكسين و سيتوكينين
بر صفات مرتبط با القاي كالوس در گياه استويا ارزيابي
شد  (Patel and Shahو همکاران  .)2009قطعات گره
و برگ گياهان مادري به عنوان ريز نمونه در محيط
كشت  MSتيمار شده با غلظت هاي مختلف  2,4-Dو
 NAAدر تركيب با  2/22ميکروموالر  BAPجهت
ارزيابي ميزان كالوس زايي قرار دادند و گزارش كردند
كه كاربرد هر دو تنظيم كننده رشد مذكور در القاي
كالوس مؤثر است .همچنين مشخص شد كه درصد
كالوس زايي از ريز نمونههاي به دست آمده از برگ باالتر
از ريز نمونههاي حاصل از قطعات گره است .لذا پيشنهاد
كردند كه جهت كالوسزايي از برگ گياه به عنوان
ريزنمونه استفاده شود.

مطالعه باززايي در استويا
باززايي از طريق كالوس يکي از روشهاي تکثير با
تعداد باال در بسياري از گياهان است .در اين پژوهش اثر
تركيبات مختلف تنظيم كنندههاي رشد روي كالوس
گياه استويا مورد بررسي قرار گرفت .هم غلظت و هم
نسبت تركيبات محيط كشت بر مسيرهاي مختلف
ريختزايي تاثيرگذار است يعني احتمال دارد كه دو
گونه گياهي در يك نسبت از سيتوكينين به اكسين
(مثال  1به  )2باززا شوند اما يکي از آنها در غلظت باال
و ديگري در غلظت پايينتري وارد مرحله باززايي شود.
به همين منظور در كنار تركيب ،از غلظتهاي مختلف
تنظيم كنندههاي رشد استفاده ميكنند.
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  Kinو  NAAروي باززايي
نتايج تجزيه واريانس صفات درصد باززايي و تعداد
نوساقه تشکيل شده تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد
 Kinetinو  NAAدر گياه استويا نشان داد كه تركيب
هورموني روي صفات اندازه گيري شده فوق در سطح
احتمال  1درصد معنيدار بود (جدول .)4

جدول  -4تجزيه واريانس صفات مرتبط با باززايي از طريق كالوس با استفاده از تنظيم كنندههاي رشد  Kinو  NAAدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

درصد باززايي

تعداد نوساقه

تيمار هورموني

6

**1519/04

خطا

14

47/62

**8/43
0/286

16/85

18/70

 CVضريب تغييرات ()%CV

** :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

نتايج مقايسه ميانگين درصد باززايي تحت تاثير
تنظيم كنندههاي رشد  Kinو  NAAدر گياه استويا در
شکل  7نشان داده شده است .همانطور كه در اين شکل
ديده ميشود ،تنظيم كننده رشد  Kinبه ميزان 4
ميليگرم در ليتر در تركيب با  1ميليگرم در ليتر NAA
داراي حداكثر ميزان باززايي ( 63/33درصد) در بين

تيمارها بود كه اختالف آماري معنيداري با  2ميليگرم
در ليتر  1 Kin +ميليگرم در ليتر  NAAو  4ميليگرم
در ليتر  Kinنداشت .به طور كلي در بيشتر تيمارها،
افزودن مقدار  1ميليگرم در ليتر  NAAبه محيط كشت
حاوي كاينتين موجب افزايش درصد باززايي شد.
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شکل  - 7نمودار مقايسه ميانگين درصد باززايي تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  Kinو  NAAدر گياه استويا

در مقايسه ميانگين تعداد نوساقه توليد شده تحت
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  Kinو  NAAدر گياه
استويا تركيب هورموني  2ميليگرم در ليتر 1 + Kin
ميليگرم در ليتر  NAAداراي بيشترين تعداد نوساقه
توليد شده ( 4/67نوساقه) در بين تيمارها بود كه
اختالف آماري معنيداري با  4ميليگرم در ليتر Kin
 1 +ميليگرم در ليتر  NAAنداشت .به طور كلي روند
مشخصي در بين تيمارها براي تعداد نوساقه توليد شده
مشاهده نشد .در كل ،كاربرد اكسين نفتالين استيك

اسيد ( )NAAدر كنار كاينتين تاثير مثبتي روي درصد
باززايي و نيز تعداد نوساقه توليد شده گذاشت.
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  BAPو NAA

تجزيه واريانس صفات درصد باززايي و تعداد نوساقه
تشکيل شده در گياه استويا تحت تاثير تنظيم
كنندههاي رشد سيتوكينين ( )BAPو اكسين ()NAA
در گياه استويا نشان داد كه تركيب تنظيم كننده رشد
روي صفات اندازه گيري شده در سطح احتمال  1درصد
معنيدار بود (جدول .)5

جدول  -5تجزيه واريانس صفات مرتبط با باززايي از طريق كالوس با استفاده از تنظيم كنندههاي رشد  BAPو  NAAدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

درصد باززايي

تعداد نوساقه

6
14

**1998/41
61/90
15/29

**13/93
0/523
18/31

تيمار هورموني
خطا
 CVضريب تغييرات ()%CV

**  :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

نتايج مقايسه ميانگين درصد باززايي تحت تاثير
تنظيم كنندههاي رشد  BAPو  NAAرا در گياه استويا
نشان داد تنظيم كننده رشد  BAPبه ميزان  2ميليگرم
در ليتر داراي حداكثر ميزان باززايي ( 86/67درصد) در
بين تيمارها بود كه اختالف آماري معنيداري با 4
ميليگرم در ليتر  2 ،BAPميليگرم در ليتر 1 + BAP
ميليگرم در ليتر  NAAو  4ميليگرم در ليتر + BAP

 1ميليگرم در ليتر  NAAنداشت .به طور كلي محيط
كشت حاوي غلظت هاي باالي كاينتين يعني  2و 4
ميليگرم در ليتر داراي درصد باززايي بيشتري نسبت به
غلظتهاي پايين بودند .مقايسه ميانگين تعداد نوساقه
توليد شده تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  BAPو
 NAAدر گياه استويا در شکل  8نشان داده شده است.
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تنظيم كننده رشد گياهي  2ميليگرم در ليتر BAP

داراي بيشترين تعداد نوساقه توليد شده ( 5/33نوساقه)

در بين تيمارها بود كه اختالف آماري معنيداري با
تيمار  4ميليگرم در ليتر  BAPنداشت.
6

a
ab

b
b

4

b

3

تعداد نوساقه

b

5

2
1
c
0

شکل  -8نمودار مقايسه ميانگين تعداد نوساقه تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  BAPو  NAAدر گياه استويا

محيط كشت حاوي غلظت  2ميليگرم در ليتر Kin

داراي درصد باززايي و تعداد نوساقه بيشتري بود.
بنابراين به نظر ميرسد كه  BAPدر غلظتهاي پايين
و باال (يعني  1و  4ميليگرم در ليتر) با كاهش درصد
باززايي و تعداد نوساقه مواجه استPatel and Shah .
( )2009گزارش كردند كه حداكثر باززايي در غلظت
باالي  BAPو غلظت پايين  NAAيعني  2ميليگرم در
ليتر  0/2 + BAPميليگرم در ليتر  NAAرخ داد كه با
نتايج اين تحقيق مطابقت دارد .نتايج برخي تحقيقات
گذشته با يافتهاي پژوهش حاضر مطابقت نداشت .مثال
 Tadhaniو همکاران ( )2006گزارش كردند كه محيط
كشت  MSهمراه با  0/6ميليگرم در ليتر  BAحداكثر

تعداد نوساقه را توليد نمود .دليل احتمالي اين پديده را
منبع ريزنمونه و سطوح هورموني استفاده شده جهت
توليد كالوس ذكر كردهاند (.)Patel and Shah, 2009
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  TDZو NAA

نتايج تجزيه واريانس صفات درصد باززايي و تعداد
نوساقه تشکيل شده تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد
سيتوكينين ( )TDZو اكسين ( )NAAدر گياه استويا
در جدول  6نشان داده شده است .همانطور كه در اين
جدول ديده ميشود ،اثر تركيب هورموني روي تمامي
صفات اندازه گيري شده در سطح احتمال  1درصد
معنيدار بود.

جدول  -6تجزيه واريانس صفات مرتبط با باززايي از طريق كالوس با استفاده از تنظيم كنندههاي رشد  TDZو  NAAدر گياه استويا
منابع تغييرات

درجه آزادي

درصد باززايي

تعداد نوساقه

تيمار هورموني
خطا

6
14

**1519/04
47/62

**8/43
0/286

16/85

18/70

 CVضريب تغييرات ()%CV

**  :معنيدار در سطح احتمال  1درصد
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نتايج مقايسه ميانگين درصد باززايي تحت تاثير
تنظيم كنندههاي رشد  TDZو  NAAدر گياه استويا
در شکل  9نشان داده شده است .طبق نتايج اين نمودار،
تنظيم كننده رشد  TDZبه ميزان  1ميليگرم در ليتر

در تركيب با  1ميليگرم در ليتر  NAAداراي حداكثر
ميزان باززايي ( 80درصد) در بين تيمارها بود كه
اختالف آماري معنيداري با  4ميليگرم در ليتر TDZ
نداشت.
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شکل  -9نمودار مقايسه ميانگين درصد باززايي تحت تاثير تنظيم كنندههاي رشد  TDZو  NAAدر گياه استويا

در مقايسه ميانگين تعداد نوساقه توليد شده تحت
تاثير تنظيم كنندههاي رشد  TDZو  NAAدر گياه
استويا تنظيم كننده رشد  TDZبه ميزان  2ميليگرم
در ليتر داراي بيشترين تعداد نوساقه توليد شده (6/33

نوساقه) در بين تيمارها بود كه اختالف آماري
معنيداري با  4ميليگرم در ليتر  TDZو  4ميليگرم
در ليتر  TDZ + 1ميليگرم در ليتر  NAAنداشت.
نمونههايي از نوساقههاي توليد شده در شکل  10نشان
داده شده است.

شکل  -10نمونهاي از نوساقههاي توليد شده گياه استويا
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كاربرد سيتوكينين  NAAدر تركيب با  TDZبر ميزان
باززايي و توليد تعداد نوساقه موثر بود .بنابراين نتيجه
گرفته ميشود كه تنظيم كننده رشد  TDZنيز ميتواند
در كنار ساير تنظيم كنندهها در جهت باززايي مبتني
بر كالوس در گياه استويا به كار گرفته شود Lata .و
نتيجهگيري كلي
نتايج پژوهش حاضر به طور كلي نشان داد كه
تركيب ،نسبت و غلظت تنظيم كنندههاي رشد روي
صفات مختلف در كالوسزايي و باززايي گياه استويا
رباديانا تاثيرگذار است .همچنين اين تحقيق نشان داد
كه صفات مختلف كالوسزايي و باززايي مانند درصد
القاي كالوس ،وزن تر كالوس ،قطر كالوس ،درصد
باززايي و تعداد نوساقه توليد شده در هر ريزنمونه،
ميتوانند تاثيرات متفاوتي از تنظيم كنندههاي رشد
گياهي بگيرند .كاربرد اكسين  2,4-Dتاثير مثبتي روي
ايجاد كالوس و حتي وزن تر و قطر كالوس نشان داد .تا
جايي كه با افزايش غلظت اين اكسين ،درصد القاي
كالوس و حتي وزن تر و قطر كالوس نيز افزايش
مييافت .استفاده از  IBAبه عنوان يك اكسين تاثير
مثبت و معنيداري روي درصد القاي كالوس و وزن تر
كالوس داشت .به طوري كه با افزايش غلظت اين
اكسين ،درصد القاي كالوس و وزن تر نيز افزايش يافت.

همکاران ( )2013از تنظيم كنندههاي رشد BA ،TDZ

و  Knبا غلظت  1تا  9ميکروموالر جهت باززايي مستقيم
استويا استفاده نمودند و گزارش كردند كه  TDZدر
غلظت  1ميکروموالر بيشترين درصد باززايي (96
درصد) را نشان داد.
در حالي كه افزودن  BAPبه غلظتهاي مختلف IBA
موجب كاهش قطر كالوس نسبت به حالت بدون
سيتوكينين شد كه موجب كالوسهايي با وزن تر باال و
قطر كمتر شد .در محيط كشت حاوي تنظيم كننده
رشد  NAAكالوسهايي با قطر تقريبا يکساني توليد
شد كه مي تواند دليل احتمالي آن انتشار بهتر و
يکنواخت تر اين اكسين در بافت هاي اين گياه باشد.
كاربرد اكسين نفتالين استيك اسيد ( )NAAدر كنار
كاينتين تاثير مثبتي روي درصد باززايي و نيز تعداد
نوساقه توليد شده گذاشت .به نظر ميرسد كه BAP
در غلظتهاي پايين و باال (يعني  1و  4ميليگرم در
ليتر) با كاهش درصد باززايي و تعداد نوساقه مواجه
است .كاربرد سيتوكينين  NAAدر تركيب با  TDZبر
ميزان باززايي و توليد تعداد نوساقه موثر بود .بنابراين
نتيجه گرفته ميشود كه تنظيم كننده رشد  TDZنيز
ميتواند در كنار ساير تنظيم كنندهها در جهت باززايي
مبتني بر كالوس در گياه استويا به كار گرفته شود
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