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چکیده
امروزه استفاده از گیاهان برگ زینتی در فضای آپارتمان برای زیباسازی فضا و طراحی فضای داخلی امری رایج است .بنابراین ،تعیین بهتررین رو
تکثیر با هدف تولید تعداد زیاد گیاه در مدت زمان کوتاه ،در این گیاهان امری ضروری است .بدین منظور آزمایشری بررای ریفاففایری گیراه بررگزینتری
سینگونیوم طراحی و اجرا گردید .در راستای درصد باززایی ریفنمونههای گره با طول یک سانتیمتر در محیطکشت نیمهجامد  MSحراوی للظرتهرای
مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی  BAو  Kinقرار داده شدند .به منظور بررسی درصد پرآوری ریفنمونهها آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طررح
کامالً تصادفی با پنج تکرار انجام شد .عامل اول شامل نوع محیط کشت ( MSو  )B5و عامل دوم للظتهای مختلرف آن ( 0/5و  )1برود .در آزمرای
سوم ،به بررسی سازگاری گیاهچه ها با استفاده از بسترهای کشت مختلف پرداخته شد .این آزمای به صورت طرح کامالً تصادفی انجام شد .با توجه به
نتایج آزمای  ،مشخص گردید که استفاده از سیتوکینین در محیط کشت پایه  MSبر باززایی گیاه موثر است .بیشترین تعداد گیاهچه باززاشده در محیط
کشت حاوی  4میلیگرم بر لیتر  BAبه همراه  0/2میلیگرم بر لیتر  IAAمشاهده شد .همچنین ،با اففای للظت  BAدر محیط کشت ،از ارتفاع گیاه
کاسته شد اما تعداد گیاهچه تولیدی در آن اففای یافت .در مقایسه دو محیط کشت  MSو  ،B5مشخص گردید کره اسرتفاده از محریط کشرت نصرف
للظت  MSدر مرحله پرآوری در این گیاه به دلیل بهبود صفات رشدی مانند ارتفاع گیاهچه و طول ریشه مناسب است .در مرحله سرازگاری اسرتفاده از
بستر کشت ورمی کوالیت  +پیت ماس منجر به سازگاری صد درصدی گیاهان و بهبود صفات رشدی در گیاه گردید.
واژههای کلیدی :باززایی ،بستر کشت ،پرآوری ،سازگاری ،سینگونیوم

مقدمه

1

اففای گیاهان زینتی به رو سنتی بره دلیرل عملکررد پرایین،
محدودیت فصلی تکثیر تعداد زیادی از گیاهان ،احتمال براالی انتقرال
آلررودگی و بیمرراری توسررط پایررههررای مررادری اسررتفاده شررده و عرردم
یکنواختی در گیاهان تولید شده ،روشی مناسب و کارآمد بررای تولیرد
تجاری نمیباشد .در مقابل تکثیر گیاهان با استفاده از رو های نوین
از جمله کشت در شرایط درون شیشهای مسائل و مشکالت ناشری از
تکثیر به رو سنتی را نداشته و عالوه بر این نگهداری ژرمپالسرم و
 4 ،2 ،1و  -5استادیار ،مربیان و استادیار گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی،
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 -3دانشجوی مقطع دکتری ،گروه علوم بالبانی و مهندسی فضای سبف ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: ma_kh230@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.68818.1021

مبادالت بین المللری را تسرهیل مریکنرد ( .)22گیراه سرینگونیوم یرا
پنجرهلرازی برا نرام علمری  Syngonium podophyllum L.و نرام
انگلیسی  The goose foot plantو  Syngoniumبرومی آمریکرای
جنوبی و مرکفی است .این گیاه به خاطر برگهای زیبا و چشمنواز آن
به عنوان گیاه برگزینتی و آپارتمرانی مرورد توجره اسرت ( .)11گیراه
زینتی سینگونیوم در تصفیه هوا موثر است ،از اینررو نگهرداری آن در
اتاق خواب امکانپذیر است ( .)32تکثیر این گیاه در فصل بهرار و بره
وسیله قلمه انتهایی ساقه انجام میگیرد کره اسرتفاده از ایرن رو در
سطح وسیع و تجاری و مقیاس باال بسریار زمرانبر مریباشرد ( .)12در
نتیجه تکثیر این گیاه به وسیله کشت بافت در مرحله گیاهچره بسریار
مورد توجه واقع شده است .در این رو در مدت زمان کوتراه ،تعرداد
گیاه بیشتری تولید شده و عالوه بر آن ،امکان تولیرد ارقرام جدیرد در
طی فرآیند تولید نیف وجود دارد .ایرن ارقرام ممکرن اسرت سرودآوری
اقتصادی باالیی داشته باشند ( .)33پژوه های متفاوتی در این زمینه
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صررورت گرفترره اسررت .برررای القررا جنررینزایرری سرروماتیکی در گیرراه
سرینگونیوم ،ریفنمونرره دمبرررگ در محرریط کشررت پایرره  MS1حرراوی
و  NAA3و همچنررین  TDZو  2,4-D4قرررار داده شرردند .مشررخص
گردید که  55درصد ریفنمونهها جنینزا شده و  50درصد آنها جوانره
زدند .در انتها مشخص گردید که هر ریفنمونه قابلیت تولید  40تا 150
گیاهچه را داشت ( .)35در پژوهشی مشرخص گردیرد کره اسرتفاده از
ریفنمونه گره گیاه سینگونیوم و کشت آن در محیط کشت  MSحاوی
 0/404میلیگرم بر لیتر  BA5و  200میلیگررم در لیترر NaH2PO44
برای ریفازیادی ایرن گیراه مروثر اسرت ( .)15در گیراه Syngonium
 cannifoliumشاخهزایی به شردت تحرت تراثیر نروع سریتوکینین و
للظت آن قرار گرفت .بیشترین شراخهزایری در ایرن گیراه در محریط
کشت حاوی  1/524میلیگرم بر لیتر  BAو  0/225میلیگرم بر لیترر
 IBA7مشاهده و گفار شد .همچنین ،بهترین محیط کشرت بهینره
برای شاخهزایی در این رقم محیط کشت  MSحاوی  30گرم در لیترر
ساکارز بود ( .)7این پژوه با هدف بهینهسازی نروع ترکیرب تنظریم
کننده رشد گیاهی و نمرکهرای محریط کشرت در ریفازدیرادی گیراه
سرینگونیوم ( )Syngonium podophyllumطراحری و اجررا شرد ترا
بتوان گیاهچههایی با کیفیت را به بخر خصوصری عرضره نمرود و
گامی موثر در بومیسازی تولبد انبروه و توسرعه کشرت و پررور آن
برداشت.

مواد و روشها
مواد گیاهی در این پژوه پایههای گیاه سینگونیوم بودند کره از
گلخانهای واقع در  35کیلومتری شهرستان مشرهد خریرداری شرده و
پس از آن به گلخانه تحقیقاتی منتقل گردیدند .ابتدا گیاهران شراداب،
عاری از بیماری و در مرحله رشد فعال انتخاب و ریفنمونههای گره برا
طول یک سانتیمتر از آنها تهیه و بررای کشرت آمراده شردند .جهرت
ضدعفونی ابتدا ریفنمونهها به مدت  30دقیقه زیرر آب جراری و چنرد
قطره مایعشوینده رایج شستشو داده شدند تا گررد و لبرار و همچنرین
مواد زائد دیگر از سطح آن برطرف گردد .پس از این مرحله ،از اترانول
 70درصد به مدت یک دقیقه برای از بین بردن آلودگیهای باکتریایی
استفاده شد و پس از انتقال بشر حاوی نمونههای گیاهی به زیرر هرود
المینار و آبکشی با آب مقطر استریل ،برای از بین بردن آلودگیهرای
قارچی از محلول  1/5درصد هیپوکلریت سردیم بره مردت  15دقیقره
1- Murashige and Skoog medium
2- Thidiazuron
3- 1-Naphthaleneacetic acid
4- 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid
5- benzyl adenine
6- Monosodium phosphate
7- Indole-3-butyric acid

استفاده شد .به دلیل کاه کش سطحی و افرفای سرطح تمراس
گیاه و ماده گندزدا ،بسته به حجم محلول گندزدا  2تا  3قطرره ترویین
 20به محلول ضدعفونی اضافه شد .طی مدت ضدعفونی و بره دلیرل
بهبود تماس گیاه با ماده گندزدا ،محلول با دست تکان داده شده است.
در پایان مدت ضدعفونی ،ریفنمونهها تحت شرایط استریل در زیر هود
المینار  3مرتبه در بازههرای زمرانی  10 ،5و  15دقیقره برا آبمقطرر
استریل آبکشی شدند .این پژوه در سه مرحلره مختلرف طراحری و
اجرا گردید.
آزمای اول :در این آزمای اثر تنظیم کنندههرای رشرد گیراهی
مختلف رشد گیاهی بر باززایی ریفنمونه گره مورد ارزیابی قرار گرفرت.
ابتدا ریفنمونههای گره برا طرول یرک سرانتی مترر در محریطکشرت
نیمهجامد ( MSموراشری و اسرکوگ) حراوی للظرتهرای مختلرف
تنظیم کننده رشد گیاهی  BAو  3 ،2 ،1 ،0( Kin5و  4میلریگررم در
لیتر) در ترکیب با  0/2میلریگررم در لیترر  IAA2قررار داده شردند .از
محیط کشت پایه  MSحراوی  %3سراکارز و  5گررم برر لیترر آگرار و
 pH=5/7استفاده گردید .محیط کشتها در ویالهایی بره میرفان 15
میلیلیتر توزیع گردیرده و بره مردت  15دقیقره در دمرای  121درجره
سرانتیگرراد و فشرار  1/5اتمسررفر اوتروکالو گردیدنرد .پرس از کشررت
ریفنمونررههررا برره شرررایط نرروری  14سرراعت روشررنایی (2500-3000
لوکس) و  5ساعت تاریکی ،در دمای  25±1درجه سانتیگرراد منتقرل
شدند .در انتهای آزمای تعداد گیاهچه ،ارتفاع گیاهچه باززاشده ،وزن
خشک گیاهچه باززاشده ،درصد ریشهزایی ،وزن خشک ریشره ،طرول
ریشه ،تعداد ریشه و تعداد ریشه ثانویه ،ارزیابی شد .ایرن آزمرای بره
صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با چهار تکرار طراحری و
اجرا شد .عامل اول شامل انواع مختلرف سریتوکینین ( BAو  )KINو
عامل دوم للظتهای مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی 3 ،2 ،1 ،0و 4
میلیگرم در لیتر بود.
در آزمای دوم اثر انرواع مختلرف محریط کشرت و للظرتهرای
مختلف آن بر میفان پرآوری گیاهچه بررسی شد .این آزمای در قالب
طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با پرنج تکررار انجرام شرد.
عامل اول شامل نوع محیط کشت ( MSو  )B510و عامل دوم للظت-
های مختلف محیط کشت (نصف للظت ،للظت کامل) بود .از محیط
کشت پایه  MSحاوی  1میلیگرم بر لیتر  BAو  0/2میلیگرم بر لیتر
 3 ،IAAدرصد ساکارز و  5گرم بر لیتر آگار با  pH=5/7استفاده شرد.
شرایط ضدعفونی محیط و قرارگیری نمونهها همانند آزمای قبل بود.
در این آزمای  ،نمونهها هرر چهرار هفتره یکبرار واکشرت شرده و در
انتهای آزمای ویژگیهایی مانند :ارتفاع گیاهچه ،درصد ریشرهزایری،
8- Kinetin
9- Indole-3-acetic acid
10- Gamborg Medium
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تعداد ریشه تولیدی ،طول ریشره تولیردی و تعرداد گیاهچره باززاشرده
اندازهگیری و ثبت شد.
در آزمای سوم سازگاری گیاهچرههرای رشرد یافتره در شررایط
کشت درون شیشهای بررسی شرد .ایرن آزمرای بره صرورت کرامالً
تصادفی و با سه تکرار اجرا شرد .تیمارهرای آزمرای شرامل  2بسرتر
کشت از جمله :ورمیکوالیت ،پیتماس ،ورمیکوالیت  +پیرتمراس،
پرلیت  +پیتماس ،پرلیت ،کوکوپیت  +ورمریکوالیرت ،کوکوپیرت +
پرلیت ،کوکوپیت و راکوول بود .پس از آنکره شاخسرارههرا ریشرهدار
شده و به اندازه کافی رشد کردند تا بتوانند آب و امالح کافی را جرذب
کنند ،به گلدان منتقل شدند .در این مرحله ،گیاهچههرای ریشرهدار از
محیط کشت ریشهزایی خارج و پس از شستشروی ریشرههرا و حرذف
تمام آگار از سطح ریشهها و احیانراً سرطح بررگهرا ،گیاهچرههرا بره
گلدانهای کوچک حاوی بستر کشتهرای مختلرف منتقرل شردند .از
آنجا که گیاهچرههرا در مراحرل اولیره انتقرال بره گلردان نسربت بره
آلودگیهای باکتریرایی و قرارچی حسراس هسرتند ،بسرترهای کشرت
مختلف قبل از کشت کامالً ضدعفونی (اتوکالو) شدند .پس از انتقرال
گیاهچهها به گلدان برای حفظ رطوبت و کمرک بره سرازگاری آنهرا،
لیوانهای پلی اتیلن شفاف (یک بار مصرف) به صورت وارونه بر روی
گلدانها قرار داده شد .سپس در اتاقک رشد در دمرای  24-22درجره
سانتیگراد در روز و  15درجه سانتیگراد در شرب و در شررایط نروری
 14ساعت روشنایی و  5ساعت تاریکی و قرار گرفتند .پس از گذشرت
چند روز برای سازگاری تدریجی گیاهان بره رطوبرت محریط هرر روز
سوراخی با قطر تقریبی  2تا  3میلی متر در لیوان ایجاد شد .این کار به
مدت  2هفته ادامه پیدا کرد و به تدریج سوراخها به طرف قاعده لیوان
نفدیک شدند .پس از دو هفته از کشرت ،لیروانهرا ابتردا بره مردت 1
ساعت در روز از روی گلدانها برداشته شدند و در روزهرای بعرد ایرن
زمان اففای پیدا کرد و باالخره در هفته سوم لیوانها کرامالً از روی
گلدانها برداشته شدند .برای جلوگیری از پوسیدگی طوقره ،آبیراری و
تغذیه گیاهان از زیر گلدانها انجام شد .برای تغذیه گیاهان محلول از
½ MSهفتهای یکبار اسرتفاده شرد .آمراده سرازی دادههرا در برنامره
 Excelو تجفیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرماففار  JMP-8انجرام
شد .مقایسه میانگین تیمارها با آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد
انجام گرفت و نمودارها نیف با استفاده از برنامه  Excelرسم گردیدند.

نتایج
آزمای اول :با توجه به نتایج تجفیه واریانس داده های آزمرای
مشخص گردید که انواع مختلف تنظیم کنندههای رشد و للظتهرای
مختلف آن ها بر صفات مورد بررسی موثر بودند .وزن خشرک ریشره،
تعداد ریشه ،طول ریشه ،تعداد ریشه ثانویه ،درصد ریشهزایری و تعرداد
گیاهچه باززاشده تحت تاثیر اثر متقابل تنظیم کننرده رشرد گیراهی و
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للظت آن قرار گرفتند و در سرطح احتمرال  1درصرد معنریدار شردند
(جدول  .)1یکی از پارامترهرای بسریار مهرم در شررایط کشرت درون
شیشه ای ،تعداد گیاهچه تولیدی می باشد .در تمرامی سرطوح کراربرد
تنظیم کننده رشد گیاهی مرورد اسرتفاده ،کراربرد  BAدر مقایسره برا
 ،KINباعث تولید تعداد گیاهچه بیشتری گردید .همچنین در رابطه با
هر دو نوع سیتوکنین مورد استفاده در آزمای  ،اففای للظرت آنهرا
تاثیر مثبتی بر تعداد گیاهچه باززا شده داشت .بیشترین تعداد گیاهچره
باززا شده در محیط کشت حاوی  4میلیگرم در لیتر  BAمشاهده شد
که در مقایسه با محیط کشت فاقد تنظیم کننده رشرد گیراهی ،باعرث
اففای  5برابری تعداد گیاهچه باززا شرده گردیرد .در محریط کشرت
حاوی  KINنیف کاربرد للظت  4میلیگرم در لیتر آن باعرث افرفای
 3/5برابری تعداد گیاهچه باززا شده در مقایسه با محیط کشرت فاقرد
تنظیم کننده رشد گیاهی (شاهد) گردید (جدول  .)2در رابطه با هرر دو
نوع سیتوکنین مورد استفاده در آزمای  ،مشاهده گردید که با افرفای
للظت آنها ،تعداد ریشه تولیدی کاه یافت ولی با این حال حضرور
 BAدر محیط کشت در مقایسه با  KINتاثیر منفی شدیدتری بر ایرن
پارامتر داشت ،به طوریکه در محیط کشت های حاوی للظرت هرای
باالی این تنظریم کننرده رشرد گیراهی ( 3و  4میلریگررم برر لیترر)،
هیچگونه ریشهای تولید نگردید ،در حالی که در محیط کشرت حراوی
باالترین للظت  ،KINتعداد ریشه تولیدی  3برابر محیط کشت حاوی
 BAبود .با این حال بیشترین تعداد ریشه تولیردی ،در محریط کشرت
فاقد سیتوکینین با میانگین  5/75عدد مشاهده شد کره نشران دهنرده
تاثیر منفی حضور تنظیم کننده رشد گیاهی سیتوکنین در محیط کشت
بر فرایند ریشهزایی گیاه می باشد (جدول .)2
نتایج اندازه گیری طول ریشه تولیدی نشان داد که این صفت نیرف
تحت تاثیر نوع و للظت تنظیم کننده رشد گیراهی در محریط کشرت
قرار گرفت .در محیط کشت بدون سریتوکنین بیشرترین طرول ریشره
تولیدی با میانگین  14/50سانتیمتر مشاهده شد و با اففای للظرت
آن در محیط ،میفان این پارامتر کاه یافت .کراربرد  BAدر محریط
کشت در مقایسه با  KINتاثیر منفی شدیدتری بر این پارامتر داشرت،
به طوریکه با کاربرد  4میلیگرم در لیترر  ،BAهری گونره ریشرهای
تولید نگردید ،درحالی که کاربرد للظت مشرابه از  KINباعرث تولیرد
ریشههایی با طول  7سانتیمتر گردید (جدول  .)2حضور سیتوکنین در
محیط کشت و همچنین اففای للظت آن منجرر بره کراه تعرداد
ریشرره ثانویرره تولیرردی گردیررد .همانگونرره کرره در جرردول  2مشرراهده
میگردد ،در هی کدام از للظتهای مختلف  BAدر محریط کشرت،
ریشه ثانویه تولید نگردید ،در حالی که در للظتهای  1تا  3میلیگرم
در لیتر  KINریشههای ثانویه تولید گردیرد و تنهرا کراربرد للظرت 4
میلیگرم در لیتر  KINمنجرر بره عردم تولیرد ریشره ثانویره گردیرد.
بیشترین تعداد ریشه ثانویه تولیدی با میانگین  37/50عدد ،در محریط
کشت فاقرد سریتوکنین (شراهد) مشراهده شرد کره برا سرایر محریط
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نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،53شماره  ،4زمستان 0411

کشتهای مورد استفاده از این لحاظ تفاوت معنیداری را ایجاد نمرود
(جدول  .)2در رابطه با هر دو نوع سیتوکنین مورد استفاده در آزمرای
مشخص گردید که اففای للظت آنها باعرث کراه وزن خشرک
ریشههای تولیدی گردید که در ایرن رابطره کراربرد  BAتراثیر منفری
شدیدتری برر ایرن پرارامتر داشرت ،بره طروریکره در گیاهچرههرای
کشتشرده در محریط کشرت حراوی  3و  4میلریگررم در لیترر BA
هیچگونه ریشهای تولید نگردید .بیشترین وزن خشک ریشره تولیردی
در محیط کشت فاقد سیتوکنین و با میانگین  0/113گرم مشاهده شد
که اختالف معنیداری با سایر تیمارهای مورد بررسی داشت .در رابطه
با  KINنیف بین للظتهای  1تا  3میلیگرم در لیتر ،تفاوت معنیداری
از لحاظ وزن خشک ریشره تولیردی مشراهده نگردیرد (جردول  .)2در
رابطه با تمامی للظتهای مورد استفاده از  ،KINریشهزایی بصرورت
 100درصد اتفاق افتاد ،در حرالیکره برا افرفای للظرت  BAدرصرد
ریشهزایی گیاهچههای باززا شده به شدت کاه یافت .در رابطره برا
محیط کشت حاوی تنظیم کننده رشرد گیراهی  ،BAپرس از محریط
کشت فاقد تنظیم کننده رشد گیاهی ،بیشترین درصرد ریشرهزایری در
محیط کشت حاوی  ،BAدر للظت  1میلیگرم در لیتر آن با میانگین

 23/75درصد مشاهده شد و در للظتهای  3و  4میلیگرم در لیتر آن
هیچگونه عالئرم ریشرهزایری مشراهده نگردیرد (جردول  .)2بررسری
سیتوکنینهای مورد استفاده در ایرن آزمرای نشران داد کره کراربرد
تنظیم کننده رشد گیاهی  KINدر مقایسه با تنظیم کننده رشد گیاهی
 BAباعث اففای ارتفاع گیاهچه های باززا شده سینگونیوم گردید .از
سوی دیگر اففای للظت تنظیم کننده رشد گیاهی سیتوکنین باعرث
کاه ارتفاع گیاهچههای باززا شده سینگونیوم گردید ،به طروریکره
بیشترین ارتفاع گیاهچه باززا شده در محیط کشت فاقد تنظریم کننرده
رشد گیاهی سیتوکنین با ارتفاع  5/75سانتیمتر و کمتررین میرفان آن
در محیط کشتهای حاوی  3میلیگرم در لیتر ( 2/17سانتیمترر) و 4
میلیگرم در لیتر ( 2/25سانتیمتر) تنظیم کننده رشد گیاهی سیتوکنین
مشاهده شد که با یکردیگر اخرتالف معنریداری نداشرتند (شرکل .)2
گیاهچههای کشت شده در محیط کشت حراوی تنظریم کننرده رشرد
گیاهی  BAدر مقایسه با تنظیم کننده رشد گیاهی  KINوزن خشرک
بیشتری را به خود اختصاص داده بودند که از لحراظ آمراری اخرتالف
معنیداری با محیط کشت حراوی تنظریم کننرده رشرد گیراهی KIN
داشتند (شکل .)2

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیری شده گیاه سینگونیوم تحت تاثیر نوع و غلظت تنظیم کننده رشد گیاهی سیتوکنین
Table 1- Analysis of variance (mean squares) for measured traits of Syngonium under the influence of cytokinin type and
concentration
وزن
وزن خشک
تعداد ریشه
تعداد گیاهچه
طول
تعداد
ارتفاع
خشک
گیاهچه
درجه
ثانویه
منبع تغییرات
ریشهزایی
باززاشده
ریشه
ریشه
گیاهچه
ریشه
باززاشده
آزادی

Plantlet
height

Regenerated
shoot dry
weight

Root
dry
weight

Root
number

Root
lenght

Secondary
root
number

Rooting

Regenerated
shoot number

df

**3.90

* 0.016

**0.02

**27.22

**168.10

**250.00

**21390.6

**12.10

1

**13.99

0.001ns

**0.01

**27.90

**167.35

**1943.75

**4984.3

**12.85

4

0.31ns

0.001ns

**0.001

**30.47

**21.85

**68.75

**4984.3

**0.85

4

0.15

0.0009

0.0001

0.50

0.83

11.66

15.63

0.16

30

S.O.V

تنظیم کننده رشد
گیاهی
PGR

للظت
Concentration

تنظیم کننده رشد
گیاهی×للظت
C× PGR
خطا
Error

 :nsعدم معنیداری ** ،و * به ترتیب معنی داری در سطح احتمال  1درصد و  5درصد.
ns: Non-significant, ** and * significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

آزمای دوم :با توجه به نتایج تجفیه واریانس دادههای مرتبط بره
پرآوری ،مشخص گردید که انواع مختلرف محریط کشرت برر ارتفراع
گیاهچه ،تعداد ریشه ،طول ریشه و تعداد گیاهچه تولید شده در سرطح
احتمال یک درصد معنیدار بود .همچنین ارتفاع گیاهچه ،طول ریشره
و تعداد گیاهچه تولیدی تحت تراثیر اثرر سراده للظرتهرای مختلرف
محیط کشت قرار گرفت .تنها پارامتر تعداد گیاهچره تحرت تراثیر اثرر

متقابل انواع مختلف محریط کشرت و للظرتهرای مختلرف آن قررار
گرفت و در سطح احتمال یک درصد معنریدار گردیرد (جردول  .)3برا
توجه به بررسی پارامتر ارتفاع گیاهچه ،مشخص گردید که ارتفاع گیاه
در محیط کشت  MSدر مقایسه با محیط کشت  B5بیشتر بود (جدول
 .)4همچنین ،کاه للظرت نمرکهرای محریط بره نصرف ،ارتفراع
گیاهچه رشد کرده در این محیط کشت را نسربت بره گیاهچره رشرد

شریفي و همکاران ،بهینهسازي نوع تركیب تنظیم كننده رشد گیاهي و نمکهاي محیط كشت در ریزازدیادي گیاه سینگونیوم...

کرده در محیط کشت با للظت کامل به طور معنریداری افرفای داد
(جدول  .)5با توجه به نتایج بررسری طرول ریشره تولیردی در محریط
کشت مشخص گردید که طول ریشه تولید شرده توسرط گیاهچره در
محیط کشت  MSدر مقایسه با محیط کشت  ،B5به طور معنریداری
اففای یافرت (جردول  .)4همچنرین ،قرارگیرری گیاهچره در محریط
کشتی که للظت نمکهای موجود در آن به نصف کاه یافته برود،
منجر به تولید ریشههای طویلتری در مقایسره برا محریط کشرت برا
للظت کامل نمک گردید (جدول  .)5با توجه به نتایج مشخص گردید
که کاربرد انواع مختلف محیط کشت بر تعداد ریشه تولید شده توسرط
گیاهچه موثر بوده است .بدین صورت کره بیشرترین تعرداد ریشره در
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محیط کشت  MSتولید شد .تولید ریشه در این محیط کشرت نسربت
به محیط کشت  ،B5اففای دو برابرری را نشران داد (جردول  .)4برا
توجه به تجفیه واریانس دادههای مرتبط با تعرداد گیاهچره مشرخص
گردید که تعداد گیاهچه باززاشده تنها در محیط کشت نصرف للظرت
 B5نسبت به سایر تیمارهای آزمای کمتر بود .تعداد گیاهچه باززاشده
در سایر تیمارهای آزمای اففای یافت اما از لحراظ آمراری تفراوتی
بین آنها وجود نداشت (شکل  .)3این نکته قابرل ککرر اسرت کره در
تمامی تیمارهای آزمای ریشهزایی ریفنمونه به صرورت  100درصرد
انجام شد.

جدول  -2برهمکنش نوع تنظیم کننده رشد گیاهی × غلظت آن بر تعداد گیاهچه باززاشده ،ریشهزایی ،تعداد ریشه ثانویه ،طول ،تعداد و وزن خشک
ریشه گیاه سینگونیوم
Table 2- The interaction effect of cytokinin type × its concentration on regenerated shoot number, rooting, secondary root
number, root lenght, root number and root dry weight of Syngonium
تعداد گیاهچه
تعداد ریشه
تعداد
وزن خشک ریشه
غلظت
ریشهزایی
طول ریشه
سیتوکینین
باززاشده
ثانویه
ریشه
Root dry
Concentration
Rooting
Root lenght
Cytokinin
weight
)(g
0.11 a
0.03c
0.01d
0.00d
0.00d
0.11 a
0.08b
0.07b
0.06 b
0.04 c

Root
number
5.75 a
4.00bc
2.50 d
0.00 e
0.00 e
5.75 a
5.00 ab
3.75 c
3.00 cd
3.00 cd

()cm
14.50 a
8.30 c
4.00 e
0.00 f
0.00 f
14.50 a
10.00 b
8.30 c
7.50 cd
7.00 d

Secondary
root number
37.50 a
0.00 c
0.00 c
0.00 c
0.00 c
37.50 a
12.50 b
10.00 b
2.50 c
0.00 c

()%
100. 0 a
93.75 b
75.00 c
0.00 d
0.00 d
100.0 a
100.0 a
100.0 a
100.0 a
100.0 a

Regenerated
shoot number
1.00 g
3.00 de
4.00 bc
4.50 ab
5.00 a
1.00 g
2.00 f
2.50 ef
3.00 de
3.50 cd

()mg.l-1
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشند.
Same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level based on LSD test.

شکل  -1گیاهچههای سینگونیوم تکثیر شده در محیط کشت دارای ( BAراست) و ( Kinچپ)
)Figure 1- The propagated plantlets of Syngonium in medium containing BA (right) and Kin (left

BA

KIN

0411  زمستان،4  شماره،53  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي
b-ب
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a - الف
a

a

c-پ
a

 اثر انواع مختلف سیتوکینین بر ارتفاع گیاهچه (الف) و وزن خشک گیاهچه باززاشده (ب) و تاثیر غلظتهای مختلف سیتوکینین بر ارتفاع-2 شکل
)گیاهچه (پ
Figure 2- The effect of different types of cytokinin on a) plantlet height and b) regenerated shoot dry weight, and different
concentrations of cytokinin on c) plantlet height. (LSD, p≤0.05)

 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیری شده گیاه سینگونیوم تحت تاثیر نوع و غلظت نمک محیط کشت-3 جدول
Table 3- Analysis of variance (mean squares) for measured traits of Syngonium under the influence of type and
concentration of culture medium
تعداد گیاهچه
طول ریشه

منبع تغییرات

درجه آزادی

تعداد ریشه

ارتفاع گیاهچه

S.O.V

df

Shoot number

Root lenght

Root number

Plantlet height

محیط کشت

1

1.25 **

31.25**

24.20**

1.01**

1

1.25**

22.05**

0.80 ns

2.81**

1

1.25**

0.05 ns

0.00 ns

0.11 ns

0.18

0.60

0.42

0.09

Medium

للظت
Concentration

محیط کشت×للظت
C×M
Error خطا

16

. درصد5  درصد و1  ** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال، عدم معنیداری:ns
ns: Non-significant, ** and * significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

شریفي و همکاران ،بهینهسازي نوع تركیب تنظیم كننده رشد گیاهي و نمکهاي محیط كشت در ریزازدیادي گیاه سینگونیوم...
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جدول  -4تاثیر انواع مختلف محیط کشت بر ارتفاع گیاهچههای باززاشده ،طول ریشه تولیدی و تعداد ریشه در گیاه سینگونیوم
Table 4- The effect of different media on plantlet height, root number and root lenght of Syngonium

ارتفاع گیاهچه

تعداد ریشه

طول ریشه

محیط کشت

Plantlet height
3.85 a
3.40 b

Root number
4.00 a
1.80 b

Root lenght
7.80 a
5.30 b

Medium
MS
B5

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشند.
Same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level based on LSD test.

جدول  -5تاثیر غلظتهای مختلف محیط کشت بر ارتفاع گیاهچه باززاشده و طول ریشه تولیدی در گیاه سینگونیوم
Table 5- The effect of different concentration of medium on plantlet height and root lenght of Syngonium

ارتفاع گیاهچه

طول ریشه

غلظت محیط کشت

Plantlet height
4.00 a
3.25 b

Root height
7.60 a
5.50 b

Concentration of medium
0.5
1

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشند.
Same letter in each column are not significantly different at 5% of probability levels based on LSD test.

شکل -3اثر متقابل نوع محیط کشت × غلظتهای مختلف آن بر تعداد گیاهچه باززاشده گیاه سینگونیوم
)Figure 3- The interaction effect of medium type ×concentration on number of regenerated shoot of Syngonium. (LSD, p≤0.05

آزمای سوم :با توجه به نتایج حاصل از پژوه مشخص گردید
کرره ترراثیر کرراربرد بسررترهای کشررت مختلررف بررر میررفان سررازگاری
گیاهچههای تولید شده در شرایط درون شیشرهای در سرطح احتمرال
یک درصد معنیدار بود (جدول  .)4با توجه به نتایج مشرخص گردیرد
که  100درصد سازگاری گیاهچه تولید شرده در شررایط کشرت درون
شیشهای در بسترهای کشت ورمیکوالیت به تنهایی ،ورمی کوالیرت
 +کوکوپیت ،ورمی کوالیرت  +پیرت مراس و بسرتر کشرت پرلیرت +
پیتماس مشاهده و ثبت شد .همچنین بیشرتر از  %50گیاهچرههرای
کشت شده در بستر کشت پیت ماس به تنهرایی ،نیرف سرازگار شردند.
یاآوری میشود کره سرازگاری گیاهچره سرینگونیوم در بسرتر کشرت

راکوول صفر درصد ثبرت شرد (شرکل  .)4اسرتفاده از بسرتر کشرت
ورمیکوالیت در ترکیب با پیت ماس منجر به تولید بیشرترین وزنترر
گیاهچه ،وزن تر و خشک برگ ،ارتفاع گیاهچه و تعداد برگهای سالم
در گیاه شده اسرت .همچنرین اسرتفاده از بسرتر کشرت کوکوپیرت در
ترکیب با ورمیکوالیت رشرد ریشره در گیاهچره را بهبرود بخشرید و
بیشترین وزن تر و خشک گیاهچه را به خود اختصاص داد (جدول .)7
به طور کلی میتوان بیان کرد که استفاده از بستر کشت ورمیکوالیت
در ترکیب با پیتماس با توجه به سازگاری  100درصد گیاهچرههرای
سینگونیوم و بهبود صفات رشدی گیاهچه در مقایسه با سایر بسترهای
کشت گفینه مناسبی برای سازگاری گیاهچههای سینگونیوم است.
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جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیری شده گیاه سینگونیوم تحت تاثیر بستر کشت مختلف
Table 6- Analysis of variance (mean squares) for measured traits of Syngonium under the influence of different media

درصد سازگاری

وزن

وزن

خشک

خشک

برگ

ریشه

Leaf dry
weight

Root dry
weight

تعداد برگ
ارتفاع

سبز

تعداد برگ

نسبت وزن تر گیاهچه در انتها

قهوهای

به ابتدا آزمایش

درجه

منبع

آزادی

تغییرات
S.O.V

بستر کشت

Height

Green leaf
number

Brown
leaf
number

Seedling fresh weight ratio
at the end to the beginning
of the experiment

df

**4025.12

**0.11

** 0.01

**36.47

**70.25

**21.14

**5.51

8

123.63

0.0006

0.0001

0.007

0.006

0.002

0.001

18

Accumulation

Medium

خطا
Error

 :nsعدم معنیداری ** ،و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1درصد و  5درصد.
ns: Non-significant, ** and * significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

جدول  -7تاثیر بسترهای کشت مختلف بر صفات رشدی گیاهچهها سینگونیوم تولیدی در شرایط کشت درون شیشهای
Table 7- The effect of different media on growth traits of Syngonium seedlings produced under in vitro conditions
تعداد برگ
نسبت وزن تر گیاهچه در انتها
تعداد برگ
وزن خشک
سالم
به ابتدای آزمایش
بستر کشت
ارتفاع
وزن خشک برگ
قهوهای
ریشه
Height

Green
leaf
number

Brown leaf
number

Seedling fresh weight ratio at
the end to the beginning of the
experiment
4.22 b

0.63 a

2.06 b

11.35 a

14.52 a

3.90 g

3.92 c

0.64 a

2.67 a

10.97 b

11.62 c

6.52 d

4.42 a

0.52 b

1.79 d

10.52 c

14.31 b

6.69 c

3.37 d

0.46 c

2.04 b

10.33 d

10.00 d

4.93 e

3.13 e

0.35 d

1.93 c

8.85 f

6.36 f

9.43 a

2.36 f

0.44 c

1.91 c

10.01 e

8.62 e

4.63 f

2.32 f

0.45 c

1.08 f

10.27 d

5.00 g

7.01 b

2.37 f

0.32 d

1.62 e

8.72 f

4.42 h

7.01 b

0.00 g

0.00 e

0.00 g

0.00 g

0.00 i

0.00 h

Leaf dry weight

Root dry
weight

Medium

ورمی کوالیت  +پیت
ماس
Vermiculite + Peat
moss

کوکوپیت  +ورمیکوالیت
Coco peat +
Vermiculite

پرلیت +پیتماس
Perlite + Peat moss

ورمی کوالیت
Vermiculite

کوکوپیت
Coco peat

پیت ماس
Peat moss

پرلیت
Perlite

کوکوپیت  +پرلیت
Coco peat + perlite

راکوول
Rockwool

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشند.
Same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level based on LSD test.

بحث
فاکتورهای گوناگونی مانند ژنتیک گیاه ،مقدار تنظیم کننردههرای
رشد گیاهی درونزای ریفنمونه ،انداز ریفنمونه و للظتهرای مختلرف
تنظیم کننده رشد گیاهی در محیط کشت ،برر فرآینرد بسریار پیچیرده
باززایی گیاه در شرایط کشتدرون شیشرهای ،مروثر مریباشرند (.)23
استفاده از تنظیم کننردههرای رشرد گیراهی بره خصروص اسرتفاده از
سرریتوکینینهررا ،از عوامررل مهررم و ضررروری در شرررایط کشررت درون
شیشهای میباشد ( .)3سیتوکینین های گوناگونی ماننرد BAP ،TDZ

و  KINدر ترکیب با للظتهای خیلی کم از انواع مختلف اکسینهرا،
همچون  IAAو  NAAبا هردف تولیرد شاخسراره در شررایط کشرت
درون شیشهای در تعداد بیشماری از گیاهان استفاده میشرود (،27 ،5
 .)37 ،31در این پژوه  ،استفاده از  BAدر محریط کشرت توانسرت
تعداد گیاهچه باززا شده را اففای دهرد و پررآوری در گیراه را بهبرود
بخشد .بنفیل آمینوپورین ( ،)BAPبره عنروان مهمتررین و مروثرترین
سیتوکینین در انگیف و اففای شاخهزایی در گیاهران معرفری شرده
است (.)10

شریفي و همکاران ،بهینهسازي نوع تركیب تنظیم كننده رشد گیاهي و نمکهاي محیط كشت در ریزازدیادي گیاه سینگونیوم...
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شکل  -4تاثیر بسترهای کشت مختلف بر درصد سازگاری گیاهچههای کشت بافتی سینگونیوم
Figure 4- The effect of different media on acclimation of Singonium plantlets

شکل  -5گیاهچه سینگونیوم سازگار شده در بستر کشت پیت ماس  +پرلیت (راست) و بستر کشت راک وول (چپ)
)Figure 5- Adapted plantlet of Syngonium in peat moss + perlite medium (right) and rock wool medium (left

پژوه ها نشان دادهاند کره کراربرد بررونزای بنفیرل آدنرین از
طریق تاثیر بر سلولهای گیاهی و یا به وسیله کنترل تجمع یکسرری
ترکیبات سیتوکینینی تاثیر خود را بر رشد گیراه مریگرذارد .در نتیجره
استفاده از سریتوکینینهرا در محریط کشرت در شررایط کشرت درون
شیشهای به منظور القا و اففای تقسیم سلولی ضروری میباشد (.)34
در باززایی شاخساره ،ژنوتیپ گیاهی بر مقدار بهینه تنظیم کننده رشرد
گیاهی تاثیرگذار است ( .)2وجود للظت مناسب سیتوکینین در محریط
کشت ،آلاز سرآلازه شاخه در ریفنمونه را در شررایط کشرت درون

شیشهای القا میکند ( .)22اففون بر این ،تسهیل جذب و انتقال مرواد
لذایی از دیگر مفایای کاربرد سیتوکینینها در محیط کشت مریباشرد
که در پی آن سوخت و ساز گیاهی اففای یافته و در نهایرت زیسرت
توده گیاهچههای باززاشده نیف اففای مییابرد ( .)14کراه ارتفراع
شاخساره در پی اففای تعداد آن ،به دلیل توزیع مرواد لرذایی جرذب
شده بین شاخسارهها میباشد ( .)13استفاده از  BAدر محریط کشرت،
کاه اثرات لالبیت انتهایی و تحریک رشرد شراخه جدیرد را در پری
دارد .عالوه بر این استفاده از این نوع سریتوکینین در محریط کشرت،
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رشد ریشه را نیف کاه میدهد ( .)24اثررات مثبرت  BAدر افرفای
تعداد شاخه در محیط کشت تایید شده است ( .)25در گیاه پونرهسرای
بیکرک ( )Nepeta nuda L.استفاده از  1میلیگرم در لیترر  BAبره
همراه  0/25میلیگرم در لیتر  IBAدر محیط کشت ،منجر بره تولیرد
بیشترین وزن تر و تعداد شاخه در مرحله پرآوری گردید .همچنرین در
این پژوه بیان شد کره مفیردترین تنظریم کننرده رشرد گیراهی در
ریفازدیادی این گیاه تیمار  1میلریگررم در لیترر  BAبره همرراه 0/5
میلیگرم در لیتر  IBAو  NAAدر محیط کشت پایره  MSمریباشرد
( .)42در گیاه اطلسی بیشترین براززایی شاخسراره ،وزنترر و خشرک
شاخساره در محیط کشت حاوی  4میلیگرم بر لیتر  BAPبره همرراه
 0/111میلیگرم بر لیتر  IBAبه دست آمرد ( .)17عرالوه برر ایرن در
مرحله پرآوری استفاده از تنظریم کننرده رشرد گیراهی  BAPکرارایی
باالیی داشت ( .)71همچنین در گیاه کرانوال افرفای للظرت بنفیرل
آدنین به همراه ایندول بوتریک اسید در محیط کشت ،تولید کرالوس و
شاخهزایی را اففای داد ( .)4استفاده از بنفیل آدنین در محیط کشرت
جوانرهزنری و شراخهزایری در گیراه  Dentate Lavandulaرا بهبرود
بخشید ( .)2در پژوه انجام شده توسط محققین مشرخص گردیرد
که بیشترین درصد باززایی در گیاه بابونه آلمرانی ژنوتیرپ اصرفهان در
محیط کشت پایره  MSحراوی  0/221میلریگررم برر لیترر  BAPدر
ترکیب با  0/355میلیگرم بر لیترر  IAAمشراهده و ثبرت شرد (.)23
همچنین در پژوهشی دیگر کاربرد  BAدر محریط کشرت ،مروثرترین
تنظیم کننده رشد گیاهی در پرآوری دو گونه مرزه بیران شرد .در ایرن
پژوه کاربرد  2میلیگرم بر لیتر  BAبیشرترین تراثیر را در افرفای
پرآوری در گیاه داشت ( .)1نتایج این آزمای نشان داد که اسرتفاده از
 KINدر محیط کشت در مقایسه با  ،BAتاثیر کمترری برر براززایی و
اففای تعداد گیاهچه در شرایط کشت درون شیشرهای داشرت .تراثیر
کم  KINدر پرآوری و براززایی گیراه نیرف توسرط سرایر پژوهشرگران
گفار شده است ( 1و  .)24در مقابل کاربرد  KINدر محریط کشرت
توانست ارتفاع گیاهچه را به طور معنیداری در مقایسه با  BAاففای
دهد .در بررسی اثر تنظیم کننده رشد گیاهی در ریفاففایری گرل آهرار
مشخص گردید که استفاده از  KINدر محیط کشت بر اففای ارتفاع
گیاهرران مرروثر برروده اسررت ( .)21در کشررت درون شیشررهای گیرراه
 Vanasushava pedataاستفاده از  BAPدر مقایسه با  KINو 2iP
موثرتر عمل کرد ( .)14از سوی دیگر ،کاربرد محریط کشرت بهینره و
مناسب در موفقیت ریفازدیادی گیاهان بسیار تاثیر گذار است (.)24
در پژوه حاضر ،استفاده از محریط کشرت  MSدر مقایسره برا
محیط کشت  ،B5کارایی بهتری داشت .مقدار مناسب و اجفای مناسب
تشکیلدهنده آن ،توان یونی بهتر و مواد معدنی بیشتر در این محریط
کشت در مقایسه با محیط کشت  B5احتماال از عوامل موثر در برتری
آن در کشت درونشیشهای میباشد( .)35 ،25 ،15گیاهان تولید شرده

در شرایط کشت درون شیشرهای برا گیاهران تولیرد شرده در شررایط
طبیعی از جنبههای مختلفری تفراوت دارنرد .افرفای رطوبرت نسربی
( )% 20-100در شرایط کشت درون شیشهای منجر به تولید گیاهران
با الیه کوتیکول نازک در مقایسه برا گیاهران رشرد یافتره در شررایط
طبیعی میشود .در نتیجه با انتقال گیاه بره گلردان و کراه رطوبرت
نسبی محیط خارجی ،از دستدهی آب توسط گیاه اففای مرییابرد و
به دنبال آن پژمردگی در گیاه صورت میگیررد ( .)30در برین مراحرل
مختلررف ریفادیررادی در گیاهرران ،مرحلرره سررازگاری مهمترررین و
حساسترین مرحله میباشرد .در مرحلره سرازگاری تغییرر در شررایط
محیطی به صورت تدریجی صورت گرفته و با نفدیک شدن به شرایط
گلخانه پایان مییابد ( .)12عوامرل مختلفری از جملره :افرفای نرور،
کاه رطوبت ،نوسانات دمایی و آلودگی محیط در این مرحله از رشد
گیاه موثر میباشند ( 4و  .)20در نتیجه ،انتخاب هوشمندانه و صرحیح
بستر کشت گیاه بر زندهمانی و خوگیری گیراه در ایرن شررایط بسریار
موثر است ( .)5بستر کشت وظیفه حمایت مکرانیکی گیراه و افرفای
بهبود جذب آب و مواد لذایی توسرط ریشره گیراه را دارد ( .)34بسرتر
کشت مناسرب گیراه برا کراه آلرودگی ،بهبرود هروادهی ،افرفای
نفوکپذیری و اسیدیته مناسب اسرتقرار و رشرد اولیره گیراه را تضرمین
میکند ( .)5طبیعت متخلخل پرلیت به آنها تروان نگرهداشرتن آب را
میدهد؛ عالوه بر این اندازه کوچک این مواد در بستر کشت منجر بره
بهبود تهویه و اففای زهکشی میگردد .همچنین ورمریکوالیرت بره
دلیررل وزن سرربک ،ظرفیررت نگررهداشررت برراالی آب ،بهبررود تهویرره و
زهکشی ،ظرفیت براالی تبرادل کراتیونی ،ظرفیرت براالی نگهرداری
عناصر لذایی ،وزن مخصوص ظاهری کم بستر کشت مناسرب بررای
اکثر گیاهان مریباشرد ( .)11احتمراال تمرامی عوامرل گفتره شرده در
سازگاری  100درصد گیاه سینگونیوم در بسترهای کشت حراوی ایرن
مواد موثر بودهاند.

نتیجهگیری
دستاوردهای این پژوه نشان داد که نوع و للظرت سریتوکنین
تاثیر معنیداری بر اکثر پارامترهای مورد ارزیرابی در گیراه سرینگونیوم
داشت .با اففای للظت سیتوکنین در محیط کشرت ،تعرداد گیاهچره
باززا شده اففای یافت اما از سوی دیگر کاه ارتفاع گیاهچره براززا
شده نیف مشاهده شد .کاربرد محیط کشت حراوی  BAدر مقایسره برا
 KINتاثیر بارزتری در افرفای تعرداد گیاهچره براززا شرده داشرت و
بیشترین تعداد گیاهچه باززا شده در للظت  4میلیگررم در لیترر BA
مشاهده شد .ارزیابی پارامترهای مرتبط برا ریشرهزایری نشران داد کره
اففای للظت سیتوکنین در محیط کشت تاثیر منفی برر پارامترهرای
ریشهزایی داشت که اثر منفی کاربرد  BAدر محیط کشت در مقایسره
با  KINمشهودتر بود؛ به طوریکه در للظتهای  3و  4میلیگررم در

856

... بهینهسازي نوع تركیب تنظیم كننده رشد گیاهي و نمکهاي محیط كشت در ریزازدیادي گیاه سینگونیوم،شریفي و همکاران

 توصریهMS از تکثیر این گیاه کراربرد محریط کشرت نصرف للظرت
 ورمی کوالیت، استفاده از ورمیکوالیت به تنهایی، همچنین.میگردد
+  پیرت مراس و بسرتر کشرت پرلیرت+  ورمی کوالیرت، کوکوپیت+
پیتماس به عنوان بستر کشت با هدف سازگاری گیاهچههای تولیدی
.در شرایط دورنشیشهای نیف توصیه میگردد

 هیچگونه نشانههرای ریشرهزایری مشراهده، در محیط کشتBA لیتر
 در،B5  در مقایسه با محریط کشرتMS  کاربرد محیط کشت.نگردید
 تعداد ریشه و تعداد گیاهچه تولیرد، طول ریشه،اففای ارتفاع گیاهچه
 منجر،MS  کاربرد محیط کشت نصف للظت، همچنین.شده موثر بود
 در این مرحله، بنابراین.به اففای ارتفاع گیاهچه و طول ریشه گردید
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Introduction: Ornamental foliage plants are commonly used for beautifying indoor spaces. Consequently,
determining the best method of mass propagation in a short time, is necessary for these plants. For this purpose,
an experiment was designed and performed to micropropagate the Singonium ornamental plant.
Materials and Methods: For the first stage, the effect of different plant growth plant growth regulators on
the regeneration of nodule explants was evaluated. In this experiment, 1 cm nodal explants were placed in semisolid MS culture medium containing different concentrations of BA and Kin (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l) in
combination with 0.2 mg/l IAA. This experiment was performed as a factorial based on a completely
randomized design with four replications. The first factor included different types of cytokinin (BA and Kin) and
the second factor included different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l). In the second stage, the effect of
different types of culture medium and its different concentrations on plantlet proliferation was investigated. This
study was performed as a factorial experiment based on a completely randomized design with five replications.
The first factor included the type of culture medium (MS and B 5) and the second factor was the different
concentrations of culture medium (0.5 and 1). In the third stage of the experiment, the acclimation of in vitro
plantlet was investigated. This experiment was performed as a completely randomized design with three
replications. The experimental treatments included different culture media: vermiculite, peat moss, vermiculite +
peat moss, perlite + peat moss, perlite, coco peat + vermiculite, coco peat + perlite, coco peat and rock wool.
Results and Discussion: According to the results of the first experiment, it was found that the use of
cytokinin in MS culture medium is effective on plant regeneration. The highest number of regenerated plantlet
was observed in culture medium containing 4 mg/l BA with 0.2 mg/l IAA. It is noteworthy that with increasing
BA concentration in the culture medium, the plant height decreased, but in contrast, the number of produced
plantlets increased. Benzyl aminopurine (BAP) has been introduced as the most important and effective
cytokinin in inducing and increasing branching in plants. Research has shown that the use of external benzyl
adenine affects plant growth by affecting plant cells or by controlling the accumulation of a number of cytokinin
compounds. As a result, the use of cytokinins in culture medium under in vitro culture conditions is necessary to
induce and increase cell division. According to the second experimental results, produced plantlets in MS culture
medium had higher height, number of roots and root length compared to B5 culture medium. Results also
demonstrated that the use of ½ MS in the propagation stage of this plant is appropriate due to the improvement
of growth traits such as plantlet height and root length. The use of optimal and suitable culture medium is very
effective in the success of plant micropropagation. In the present study, the use of MS culture medium showed
better performance compared to B5 culture medium. The appropriate amount of components, better ion strength
and more minerals in this culture medium compared to B5 culture medium are probably the factors influencing
its superiority in in vitro culture. In the acclimation stage, the use of vermiculite + peat moss culture medium led
to 100% adaptation of plants and improvement of growth traits in the plant.
Conclusion: The results showed that the type and concentration of cytokinin had a significant effect on the
most of the evaluated parameters. With increasing the concentration of cytokinin in the culture medium, the
number of regenerated plantlet was increased, but on the other hand, the height of regenerated plantlet also
decreased. The use of culture medium containing BA compared to KIN had a more pronounced effect on
increasing the number of regenerated plantlets. Application of MS medium compared to B5 medium was more
effective in increasing plantlet height, root length, number of roots and number of produced plantlets. Also, half1, 2, 4 and 5- Assistant Professor, Instructors and Assistant Professor, Research Group of Ornamntal Plants
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strength MS medium, increased plantlet height and root length. Therefore, at this stage of propagation, the
application of ½ MS culture medium is recommended. In the acclimation stage, it can be stated that the use of
vermiculite substrate in combination with peat moss is a suitable option considering 100% compatibility of
syngonium plantlets and improvement of growth traits in comparison with other substrates.
Keywords: Adaptation, Culture medium, Regeneration, Reproduction, Syngonium

