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میترا قائدی ،1مریم دهستانی اردکانی ،*2کاظم کمالی علیآباد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان ،یزد
 .2استادیار گروه علوم باغبانی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان یزد
 .3استادیار گروه علوم خاکشناسی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
تاریخ دریافت  ،7931/72/22تاریخ پذیرش7931/29/71 :

چکیده
سرو ابرکوه ( )Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gordاز قدیمیترین سروها در سراسرر هارا
است .یکی از باترین روشهای نگاداری ،حفظ و ازدیاد گیاها در حال انقراض و کمیابی همچو این گیاه کشت بافت آ
است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر انواع تنظیمکنندههای رشد سیتوکنینی ،اکسین و شیرۀ نارگیل بهتنارایی و برهصرور
ترکیبی بر میزا شاخهزایی گیاه بود .آزمایشها در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تکرار به اهرا درآمد .ریزنمونهها پس از

ضدعفونی بهمنظور شاخهزایی در محیط کشت  WPMتحت سه آزمایش بررسی شد .1 :تنظیمکنندههرای رشرد (،BA ،Kin
 TDZو  )2ipدر پنج سطح ( 1 ،0/5 ،0/1 ،0و  2میلیگرم در لیتر)؛  .2اثر متقابل غلظت  0/1میلیگرم در لیترر سریتوکنینهرا
( TDZ ،BA ،Kinو  )2ipبا ( IBAصفر و  0/01میلیگرم در لیتر)؛  .3شیرۀ نارگیل (صفر و  50میلیلیتر  0/05 +میلیگررم
در لیتر  .)IBAبراساس نتایج ،تعداد شاخه در محیط کشتهای حاوی  1میلیگرم در لیتر  BAو نیز  0/1و  1میلری گررم در
لیتر  2ipافزایش یافت .افزود  0/01میلیگرم در لیتر  IBAبه محیط کشتهای حاوی  TDZ ،Kinو  BAتعرداد شراخه را
افزایش داد ،درحالی که سبب کاهش طول شاخساره شد .استفاده از شیرۀ نارگیل بهطور معنیداری تعداد شاخه را افرزایش و
طول آ را کاهش داد .برای ریشهزایی از محیط کشتهای  LS ،SH ،WPMبا تیمارهای مختلف اسرتفاده شرد کره تنارا در
محیط کشت  WPMحاوی  2میلیگرم در لیتر  Kinریشه حاصل شد.
واژههایکلیدی :بنزیل آدنین ،تکثیر ،تیدیازورو  ،درو شیشهای ،ریزازدیادی ،کینتین.





میشود .درختا کانسال بهعنوا مامتررین ذخرایر ژنتیکری

مقدمه 
Cupressus sempervirens L. var.

هر کشور از ابعاد مختلفری ماننرد رونرد تکراملی گیاهرا و

 horizontalis (Mill) Gordیکرری از گونررههررای هررنس

همچنین تحوال

اقلیمی و بیوشریمیایی محیط زیست خرود

 Cupressusاز خررانوادۀ سررروها  Cupressaceaeواقررع در

شایا بررسیاند [ .]2در کنار مطالعا

شارستا ابرکوه استا یزد است [ .]1این سرو حدود 0000

تکثیرر ایرن درختررا  ،ایررا قررادر خواهرررد بررود در عرصرۀ

سررال دارد و از قرردیمیترررین سررروهای هاررا محسررو

بینالمللی خود را کشوری با سرمایۀ ذخایر ژنتیکی ارزشمند

سرو ابرکوه با نام علمی

 * نویسندۀ مسئول ،تلفن همراه23799111171 :
Email: mdehestani@ardakan.ac.ir

زیربنایی شناسرایی و

در مورد محیط زیست و هنگل معرفی کند [ .]2سرو زربین
یک گونۀ بسیار مام هنگلی است که بهعلت توانایی رشد و
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نمو در منطقۀ مدیترانه و در محریطهرایی ماننرد خرا هرای

کردند .آنا بیشترین میرانگین تعرداد شراخه را در محریط

آهکی ،خاکستری ،خشک و ضعیف و اهمیت آ در فضرای

کشت  MSدارای  0/009میلیگرم در لیترر (تیردیازورو )

سبز ،اقتصراد محلری ،فرهنر

و نمرادگرایی ،دارای اهمیرت

 TDZ5بهدست آوردند .در کشت بافت ارس (

Juniperus

است [ .]3با توهه به اهمیت سررو کانسرال ابرکروه و لرزوم

 )excelsa L.بررا ریزنمونررۀ هوانررۀ هررانبی در شرررایط

تولید نتاج مشابه پایۀ مادری ،استفاده از کشت بافت باتررین

درو شیشهای ،بیشترین میرانگین کرالوسزایری در محریط

راه ازدیاد این گیاه ارزشمند است .توسعۀ سیستم های کشت

کشررت  WPM8حرراوی  3میلرریگرررم در لیتررر  2,4-Dدر

بافت به طور مؤثر می تواند ابزار مفیدی برای تکثیر باشد کره

ترکیب با  0/2میلیگرم در لیتر  Kinبهدست آمد [.]9

هم برای تولید انبوه کلو و هم برای انتقال ژ صفا

مارم

در پرورش و توسعۀ هنگلها کارامد است [.]0

رحمتری و همکرارا [ ]10نشرا دادنرد کره بیشرترین
درصد کالوسزایی ( 57درصد) ریزنمونههای ساقه دو گونۀ

کاپونا و هیانینی [ ]5بهمنظور ریزازدیادی پایههای هوا
و مسررن گونررۀ سرررو ( )Cupressus sempervirens L.از

سرخدار  T. baccata L.و  T. brevifolia Nutt.در محریط
کشرت  WPMحراوی  2میلریگررم در لیترر  2,4-Dو

0/2

ریزنمونههای هوانۀ هانبی پایرههرای برا سرنین مختلرف در

میلیگرم در لیتر  Kinصور

محیط کشت های مختلف برای رشد و ریشره زایری اسرتفاده

غلظتهای کم تنظیمکنندههای رشد نسبت به غلظرتهرای

SH

بیشتر ،تأثیر بیشتری بر متغیر کالوسزایی در ریزنمونههرای

کردند .القای هوانه های درخت سرو در محیط کشرت

1

حاوی  1/12میلیگرم در لیتر  BA2و  1/68میلیگرم در لیتر
 NAA3صور

گرفت .همچنرین اسرتفاده از

ساقۀ دو گونۀ سرخدار داشت.

گرفت .در این ترکیب بیشترین تعداد شاخه

ازآنجا که تکثیر سرو  0000سالۀ ابرکوه برا روشهرای

( 0/5عدد) حاصل شد .سریتوکنین بررای القرای هوانرهزنری

سنتی مانند بذر و قلمه زما بر بوده و نیازمند مرواد گیراهی

هوانههرای هرانبی ضرروری برود .چانر
گزارش کردند که گونۀ

و همکرارا []8

زیادی است و در صرور

تکثیرر برا برذر برهدلیرل تفرر

)Taxus mairei (Lemée & H.Lév.

صفا  ،گیاها حاصل از نظر ژنتیکری مشرابه والرد خرود

 S.Y.Huدر محیط کشرت  ½ MSحراوی غلظرتهرای کرم

نخواهند بود ،استفاده از روشهای هدیرد زیسرتفنراوری

تنظیمکنندههای رشد ،شاخههای بلندتری ایجاد کردند .آنرا

مانند کشت بافت کمرک شرایا تروهای خواهرد کررد .از

همچنین بیا کردند که  1میلیگرم در لیترر  BAP0در تولیرد

اینرو در این پژوهش اثر تنظیمکنندههای رشد گیراهی برر

شاخههای هدید این گیاه تأثیر زیادی دارد.

شاخهزایی هوانه گیاه بررسی شد.

اگرچه تکثیر از طریر هنرینزایری رویشری در تعرداد
زیادی از سوزنیبرگا گزارش شده است ،ازدیاد از طریر
اندامزایی تناا در تعداد معدودی از سوزنی برگا بهدسرت
آمررده اسررت [ .]7خوشررحال سرمسررت و همکررارا []6
ریزازدیررادی کرراج مطب ر ( (Araucaria excels R.را بررا
استفاده از قطعههای  9میلیمترری سراقۀ عمرودی بررسری
1. Shenck and Hildebrandt, 1972
2. Benzyl adenine
3. Naphthyl Acetic Acid
4. 6-Benzylaminopurine

روشها 
موادو 
سرررو ابرکرروه در بخررش هنرروبی شارسررتا ابرکرروه در
مختصا

هغرافیایی  52درهره و  56دقیقرۀ شررقی و 30

درهه و  08دقیقۀ شرمالی در اسرتا یرزد و در کنرار یرک
قنا

قدیمی واقع شده است .ارتفاع کنرونی ایرن درخرت

حدود  25متر ،ارتفاع ناحیۀ فعلری تشرکیل تراج از سرطح
5. Thidiazoron
6. Woody Plant Medium
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زمین  2/10متر ،محیط یقه (تنرۀ روی سرطح زمرین) 9/82

دورۀ تاریکی و شد نور  2500ترا  3000لروکس نگارداری

متر ،قطر تنۀ برابرسینه  3/10متر ،قطر متوسرط تراج 16/50

شدند .پس از استقرار نمونرههرا در شررایط درو شیشرهای و

متر و سطح تاجپوشش آ  210متر مربع است [.]1

تشکیل شاخهها به طرول  2/5ترا  3سرانتیمترر ،از آنارا بررای

مواد گیاهی پژوهش شامل هوانرههرای هرانبی و انتارایی
هداشده از سرشاخههای تازهرشدیافته و قسمت میانی شراخۀ

شاخهزایی استفاده شد (شکل  .) -0در این مرحله طری سره
آزمایش هداگانه ،میزا شاخهزایی ریزنمونهها بررسی شد.

درخت سرو ابرکوه (به طول  15ترا  20سرانتیمترر) واقرع در

آزمایش اول :در ایرن قسرمت ریزنمونره هرا طری سره

شارستا ابرکوه استا یرزد برا اخرذ مجروز از ادارۀ حفاظرت

آزمایش هداگانه در محیط کشت  WPMحاوی سره نروع

محرریط زیسررت در اواخررر اردیباشررت تایرره شررد و داخررل

سیتوکنین  TDZ ،BAPو  2ipدر پنج غلظرت ،0/5 ،0/1 ،0

کیسههای نرایلونی و درو یرب بره آزمایشرگاه کشرت بافرت

 1و  2میلیگررم در لیترر و شرش تکررار برا  16ریزنمونره

دانشگاه اردکا انتقرال یافرت .بررای کشرت ،ریزنمونرههرایی

کشت شدند .نمونه ها پرس از کشرت در اتاقرک رشرد برا

بهاندازۀ  1/5تا  2سانتیمتر آماده شدند .بررای سرترو سرازی،

شرایط ذکرشده در باال نگاداری شدند .چاار هفته پرس از

نمونهها ابتدا در محلول اسیدسریتریک  0/05درصرد و سرسس

کشت ،تعرداد و طرول شاخسراره ارزیرابی شرد .دادههرای

محلول اسیدسیتریک 0/05درصد  +کلرید هیروه  0/1درصرد

به دستآمده براساس طرح پایۀ کامالً تصادفی (شش تکرار

قرار داده شد و در ناایت دوبراره بره محلرول اسریدسریتریک

و سه ریزنمونه در هر تکرار) تجزیهوتحلیل شرد .مقایسرۀ

 0/05درصد منتقل شده و در هر مرحله بهمد  3تا  0دقیقره

میانگین دادهها با استفاده از آزمو  LSDدر سطح احتمرال
گرفت .تجزیهوتحلیرل دادههرا و آزمرو

ضدعفونی شد .مرحلۀ ناایی سه مرتبره تکررار شرد .برهدلیرل

 5درصد صور

آلررودگی زیرراد ریزنمونررههررا و تولیررد فنررل توسررط آناررا از

نرمالیتی با استفاده از نرمافزار  SAS 9.2انجام گرفت.

آنتیاکسیدا اسیدسیتریک استفاده شرد .در زمرا ضردعفونی،

آزمایش دوم :در این مرحله طی چاار آزمرایش هداگانره

محلول بهخوبی تکا داده شد تا کامالً با ریزنمونرههرا تمراس

اثر متقابل  0/1میلیگرم برر لیترر سریتوکنینهرای ،TDZ ،BA

در محریط کشرت MS

 2ipو  Kinبررا دو سررطح (صررفر و  0/ 01میلرریگرررم در لیتررر

[ ]11بدو هورمو قرار گرفتند .پس از تایرۀ محریط کشرت،

 )IBA1بررسی شرد .در ایرن آزمرایش نیرز از محریط کشرت

 7/5گرم در لیتر باکتوآگار و  30گررم در لیترر سراکارز بره آ

 WPMاسررتفاده شررد .نرروع ،ترکیبررا  ،نحرروۀ تایرره و شرررایط

افزوده شد .سسس  pHمحیط کشت روی  5/7تنظیم و بهمد

نگاداری محیط کشت مانند آزمایش اول بود.

برقرار کند .برای استقرار ،ریزنمونههرا

 15دقیقه در اتوکالو با دمای  121درهه سرانتیگرراد اسرتریل

آزمایش سوم :در این آزمایش اثر  50میلریلیترر شریرۀ

شد .برای کشت نمونهها از شیشههای مربایی به ارتفراع  10و

نارگیل  0/05 +میلی گررم در لیترر  IBAدر محریط کشرت

قطر  8سانتیمتر اسرتفاده شرد و درو هرر شیشره سره عردد

 WPMبه منظور شاخه زایی بررسی شد و این محیط کشت

ریزنمونه قرار گرفت (شکل -0الف) .واکشت نمونهها هر 26

با محیط فاقد تنظیمکنندههای رشد گیاهی و شریرۀ نارگیرل

روز یکبار انجام گرفت تا هوا سازی صور گیررد و پرس

بهعنوا شاهد مقایسه شد.

از واکشت ششم ،نمونهها به محریطهرای شراخهزایری انتقرال

چاار هفته پس از کشت ،تعداد و طرول شاخسرارههرا

یافتند .نمونهها پس از کشت در اتاقرک رشرد برا دورۀ نروری

ارزیابی شد .دادههای بهدستآمده براساس طرح پایۀ کامالً

 18/6سررراعت تررراریکی /روشرررنایی ،دمرررای  25±2درهرررۀ
سانتیگراد در دورۀ روشنایی و  16±2درهرۀ سرانتیگرراد در

1. Indole-3-Butyric Acid
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تصررادفی (شررش تکرررار و سرره ریزنمونرره در هررر تکرررار)

نتایجوبحث 

تجزیهوتحلیل شد .در ناایت ،نتایج آزمایشگاهی دادههرای

آزمایشاول 

آزمررایش دوم و سرروم در نرررم افررزار SPSSنسررخۀ 18

نتایج تجزیۀ واریانس نشا

تجزیهوتحلیل شد .قبل از تجزیهوتحلیل آماری ،دادههرا از

( 1 ،0/5 ،0/1 ،0و  2میلیگرم برلیتر) بر تعداد شراخه در سرطح

کنترل

احتمررال  5درصررد معن ریدار بررود ،ولرری بررر طررول شرراخه اث رر

شده و نرمال بود آناا در سطح احتمال  5درصرد بررسری

معنریداری نشررا نررداد (هرردول  .)1یکرری از وظررایف اصررلی

شد .سسس میانگینها با اسرتفاده از آزمرو تری مسرتقل در

سرریتوکنین در کشررت بافررت ،تحریررک شرراخههررای نابجاسررت.

نظر نبود ناهنجاریهایی مانند مقادیر انتاایی و پر

سطح معنیداری

 1درصد مقایسه شد.

داد که اثر غلطتهای مختلرف BA

سیتوکنینها برای آزاد کرد هوانههای هانبی از تسرلط انتارایی

در ناایت نمونههای گیاهی برای رشرد طرولی بره محریط

که سبب آغاز شاخهزایی شاخه میشود ،بهکرار مریرونرد [.]12

کشت  WPMکامل حاوی  0/1میلیگررم در لیترر  BAمنتقرل

عمل مام سیتوکنینها در گیاها  ،تحریک تقسیم سرلولی اسرت

شدند تا رشد طولی شاخههرا کامرل شرود و بررای انتقرال بره

و در واقع مواد افزایندۀ تقسیم سلولی محسو میشروند؛ آنارا

مرحلۀ ریشهزایی آماده شوند .طول هر گیاهچه در این مرحلره

همچنین بر توسعه و بزرگ شد سلولها نیز تأثیرگذارند .تغییرر

حدود  3/5سانتیمتر بود .برای ریشهزایی از محیط کشتهرای

در نوع و مقدار سریتوکنینهرا در محریط کشرت مریتوانرد برر

 SH ،WPMو  LSاسررتفاده شررد .پررس از کشررت ،محرریط

باززایی شاخسارهها تأثیر بگذارد .نترایج مقایسرۀ میرانگین نشرا

کشتهای حاوی نمونه برهطرور کامرل برا فویرل آلومینیرومی

داد که بیشترین تعرداد شراخه برا میرانگین  2/5عردد شراخه در

پوشانده شده و بهمد یک هفتره بره داخرل یرک کرارتن در

محیط کشت  WPMحاوی  1میلیگرم بر لیتر  BAحاصل شرد

تاریکی درو اتاقک رشد با شررایط ذکرشرده در براال منتقرل

و با سطح  2میلیگرم بر لیتر با تعرداد  1/63شراخه از ایرن نظرر

شدند .در مرحلۀ ریشهزایی نیرز از تیمارهرای مختلرف شرامل

اختالف معنیداری نداشتند .کمترین تعداد شاخه نیز در شراهد،

 IBAدر چاررار سررطح ( 2/5 ،2 ،0و  3میلرریگرررم در لیتررر)،

 0/1و  0/5میلیگرم در لیتر  BAحاصل شرد (شرکل  .)1نترایج

 NAAدر چاار سرطح ( 2/5 ،2 ،0و  3میلریگررم در لیترر) و

بهدستآمده با یافتههرای اسرسانوس و همکرارا [ ]13مطابقرت

 Kinدر چاار سطح ( 1 ،0/5 ،0و  2میلیگرم در لیتر) با شرش

داشت .آناا گزارش کردند که شاخهزایری شاخسراره در محریط

تکرار استفاده شد .پرس از کشرت نمونرههرا در محریطهرای

فاقد  BAصور گرفت و افزود  0/001تا  1میلیگرم در لیترر

ریشهزایی برخی از آناا ،کالوس با ساختار پفکری و اسرفنجی

 BAبه طور معنیداری تعداد شراخه را افرزایش داد .عباسریا و

ایجاد کردند .بهدلیل کم بود تعداد نمونههرای ریشرهدارشرده

همکررارا

[ ]10نیررز بررا اسررتفاده از  2میل ریگرررم در لیتررر BAP

آنالیز آماری صور نگرفت.

بیشترین شراخهزایری ریزنمونرههرای  T. baccataرا برهدسرت
آوردند.

جدول  .8تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف  BAبر تعداد و طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ( Cupressus semprvirens var.

منابع تغییرات
غلظت BA
خطای آزمایشی
کل

 )horizontalisدر شرایط درونشیشهای
میانگین مربعات
درجۀ آزادی
تعداد شاخه
*2/74
4
2/21
21
23
71/11
-

C.V
*معنیداری در سطح  1درصد؛  :nsغیرمعنیدار

طول شاخه
2/222 ns
2/2714
3/22
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شکل  .8مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف  BAبر تعداد شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ()Cupressus semprvirens var. horizontalis
در شرایط درونشیشهای
)حروف یکسان ،نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  8درصد است(

نتایج تجزیۀ واریانس نشا داد که اثر غلطتهای مختلرف

را باترین هورمو گزارش کردند.

 1 ،0/5 ،0/1 ،0( 2ipو  2میلیگرم برلیتر) بر تعرداد شراخه در

نتایج تجزیۀ واریانس نشرا داد کره سرطوح مختلرف

سطح احتمال  5درصد معنیدار بود ،ولی بر طرول شراخه اثرر

 TDZبررر طررول شاخسرراره در سررطح احتمررال  5درصررد

معنریداری نشررا نررداد (هرردول  .)2نتررایج مقایسررۀ میررانگین

معنیدار بود ،ولی بر تعداد شاخساره اثر معنریداری نشرا

بررسی سطوح مختلف  2ipبر میزا شاخهزایی گیاه نشرا داد

نداد (هدول .)3

که بیشترین تعرداد شراخه برا میرانگین  2/5در محریط کشرت

نتایج مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف  TDZبر طرول

 WPMحاوی  0/1و  1میلیگرم بر لیتر  2ipحاصل شد که برا

شاخساره نشا داد که بیشترین طول شاخه با میرانگین 2/17

سطح  0/5و  2میلیگرم بر لیتر  2ipبهترتیب با تعرداد  2و 1/5

سانتیمتر در محیط کشت  WPMحاوی  0/1میلریگررم برر

شاخه ،اختالف معنیداری نشا نرداد و در یرک گرروه قررار

لیتر  TDZحاصل شدکه با سطح  2میلیگرم بر لیتر  TDZبه

گرفتند .کمترین تعداد شاخهدهی  1/33بود که در تیمار شراهد

میزا  1/59سانتیمتر از این نظر اختالف معنریداری نشرا

(بدو  )2ipحاصرل شرد (شرکل  .)2خوشرحال سرمسرت و

نداد و در یک گروه قرار گرفتند .سایر تیمارهای اعمالشرده

Araucaria excelsa

از نظر طول شاخه در گرروه بعردی قررار گرفتنرد و برا هرم

همکارا [ ]6در کشرت درو شیشرهای

 R.در محرریط کشررت  ،MSنشررا دادنررد کرره ریزنمونررههررای

اختالف معنیداری نداشتند (شکل  .)3الرامامنره و همکرارا

گرفتهشده از بخش باالیی ساقه در مقایسه با بخش پرایینی آ

[ ]18نیز گزارش کردند که استفاده از  0/1میلیگررم در لیترر

در محریط کشررت حرراوی  2ipبیشرترین تعررداد شاخسرراره در

 TDZطول شاخسارۀ  J. phoeniceaرا برهطرور معنریداری

ریزنمونه ( 3/07عدد) و بیشترین طول شاخساره در ریزنمونره

افزایش داد .استفاده از  0/01میلیگرم در لیتر  TDZهمراه با

( 8/27میلیمتر) را داشتند .همچنین تقیپور و همکرارا []15

 200میلیگرم در لیتر اسرسرمیدین ،سربب بیشرترین افرزایش

برای القای هوانههای هرانبی در 2ip ،Araucaria excelsa R.

طول شاخسارههای  T. baccataشد [.]17

جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف  2ipبر تعداد و طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ( Cupressus semprvirens var.

منابع تغییرات
غلظت 2ip
خطای آزمایشی
کل

 )horizontalisدر شرایط درونشیشهای
میانگین مربعات
درجۀ آزادی
تعداد شاخه
*2/71
4
2/21
21
23
71/23
-

C.V
*معنیداری در سطح  5درصد؛  :nsغیرمعنیدار

طول شاخه
2/29 ns
2/29
72/21
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شکل  .2مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف  2ipبر تعداد شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ()Cupressus semprvirens var. horizontalis
در شرایط درونشیشهای
)حروف یکسان ،نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  8درصد است(

جدول  .3تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف  TDZبر تعداد و طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ( Cupressus semprvirens var.

 )horizontalisدر شرایط درونشیشهای
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

غلظت TDZ

4
21
23
-

خطای آزمایشی
کل
C.V

میانگین مربعات
تعداد شاخه

طول شاخه

2/21 ns
2/21

*2/21
2/29

71/47

72/22

*معنیداری در سطح  5درصد؛  :nsغیرمعنیدار

شکل  .3مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف  TDZبر طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ()Cupressus semprvirens var. horizontalis
در شرایط درونشیشهای
)حروف یکسان ،نشاندهندۀ نبود تفاوت معنی دار در سطح احتمال  8درصد است(

آزمایشدوم 

شاخساره را از  2/50بره  1/63عردد و طرول شاخسراره را از

 :2ipنتایج هدول  2نشرا داد کره  IBAبرهطرور معنریداری

 2/03به  1/07سانتیمتر کاهش داد (هدول .)0

( )P˂0/05بر طول و تعداد شاخساره اثر گذاشت (هدول .)0

 :Kinبررراسرراس نتررایج هرردول  ،2افررزود  IBAبرره

افزود  0/01میلیگرم در لیتر  IBAبره ریزنمونرههرای درو

ریزنمونه های کشتشده در محریط کشرت  WPMحراوی

محیط کشت  WPMحاوی  0/1میلیگرم بر لیترر  ،2ipتعرداد

 0/1میلیگرم بر لیترر  Kinبره طرور معنریداری ()P˂0/05
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طول شاخساره را از  1/86به  0/96سرانتیمترر کراهش داد

میشوند [ BA .]12در غلظت های کم موهب طویل شد

(هدول  .)0با اینکه  IBAتعرداد شاخسراره را از  1/63بره

شاخهها میشود و در غلظتهای زیاد برا توهره بره اینکره

 2/18عرردد افررزایش داد ،ایررن افررزایش معنرریدار نبررود

نسبت به مقدار اکسین داخل گیاهچۀ غالب خواهد شد ،از

(( )P˃0/05هدول .)0

غلبۀ انتاایی هلوگیری میکنرد و در ناایرت ،رشرد طرولی

 :TDZنتایج هدول  2بیرانگر ایرن اسرت کره افرزود

کاهش مییابد و شاخههای هانبی تولید میشوند .بنرابراین

 IBAبه محیط کشت  WPMحاوی  0/1میلیگرم برر لیترر

مریتروا گفرت در تیمارهرایی کره تعرداد شراخههرای

 TDZبهطور معنریداری ( )P˂0/05طرول شاخسراره را از

باززاییشده بیشتر است ،بهدلیل استفادۀ آناا از هورمو ها و

 2/17به  0/63سانتیمتر کاهش داد (هدول  .)0همینطرور

مواد غذایی موهود در محیط کشت ،شاخههای باززاییشده

تعداد شاخساره از  1/50به  1/63عدد افرزایش یافرت کره

در این محیطها ،رشد کمتری دارند؛ بنابراین میتروا ادعرا

معنر ریدار نبرررود (( )P˃0/05هررردول  .)0اسرررتفاده از 8

عناصر غذایی در

میکرومررول  TDZسرربب بیشررترین سرراقهزایرری در

Pinus

 strobus L.شد [.]16

کرد که در این محیط رقابت برای هذ

یک محدوده افرزایش و در نتیجره ،رشرد کراهش خواهرد
یافت .بدیای است براساس نتایج بهدستآمرده ،زمرانیکره

 :BAنترایج هردول  2نشررا داد کره برا افررزود 0/01

ریزقلمه های تولیدشده در مرحلرۀ شراخه زایری هردا و در

میلیگرم در لیتر  IBAبه محیط کشرت  WPMحراوی 0/1

محیط مستقل واکشت شوند ،دوباره رشد افرزایش خواهرد

میلیگرم بر لیتر  BAتعداد شاخسراره برهطرور معنریداری

یافت که نتایج این تحقی نیز چنین بود.

( )P˂0/05از  1/5به  2/88عدد افزایش یافت (هردول .)0
درحالی که در محیط کشت  WPMدارای  0/1میلیگرم در
لیتر  BAبا افزود  ،IBAطول شاخساره از  1/50بره 1/10
سررانتیمتررر کرراهش یافررت (هرردول  BA .)0در شکسررتن
غالبیت انتاایی و تحریک رشد شاخسارههای هدید نقرش
دارد [ ،]12بنابراین با افزایش غلظت  BAدر محیط کشرت
 WPMبه میزا  0/1میلیگرم بر لیتر ،شاخههای بیشتر امرا
کوتاه تری تولید شد BA .بر رشد و نمو و افرزایش تعرداد
شاخساره های هانبی اثر گذاشت و مقادیر کمتر آ باترین
اثر در نمو شاخساره ها داشت .طب نترایج تحقیر حاضرر
مرریترروا گفررت  BAمررؤثرترین تنظرریمکننرردۀ رشررد در
شاخهزایی گیاه سرو ابرکوه بوده و حتی غلظتهای نراچیز
آ برررای القررای رشررد در هوانررههررا ضررروری اسررت.
سیتوکنینها اغلب برای افزایش رشد و نمو بهکار میرونرد
[ ،]12در بیشتر موارد ذکرشده این هورمو ها بهویژه اگر با
یک اکسین ترکیب شوند ،سربب تحریرک تقسریم سرلولی

آزمایشسوم 
نتایج هدول  3نشا دهندۀ آ است که شیرۀ نارگیل بهطور
معنیداری ( )P˂0/05بر طول و تعداد شاخساره اثر داشت
(هدول  .)5با افزود شیرۀ نارگیل به محیط کشت ،تعرداد
شاخساره از  1/33به  2/33عدد افزایش یافت (هردول .)3
اما طول شاخساره از  1/05به  0/90کاهش یافت (هردول
 .)5ممقانی قاضیهاانی و همکارا [ ]19گرزارش کردنرد
که شیرۀ نارگیل در افزایش وز کالوسهرای نرارو ترأثیر
زیادی داشت .در واقع شریرۀ نارگیرل دارای فعالیرت هرای
سیتوکنینی است .یکی از اثرهای سیتوکنینها افزایش تعداد
شاخههای هانبی و از بین برد غالبیت انتاایی است که برا
نتایج حاصل همخوانی داشت .این محصوال

با دارا بود

منبع نیتروژ احیا میشوند و شماری از ترکیبرا

پیچیردۀ

شیمیایی ،میتوانند رشرد و انردامزایری را تحریرک کننرد
[.]19
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جدول  .4نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ اثر ترکیب انواع سیتوکنینها با  IBAبر تعداد و طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه
( )Cupressus semprvirens var. horizontalisدر شرایط درونشیشهای
متغیر

( IBAمیلی گرم در لیتر)

درجه آزادی

میانگین

انحراف استاندارد

( 2ipتعداد شاخساره)

2
2/27
2
2/27
2

72

2/12
7/19
2/29
7/21
7/11

7/24
2/42
2/21
2/42
2/19

2/31

2/71

7/19

2/11

2/71

2/42

7/12

2/14

7/19

2/42

2/71

2/12

2/19

2/27

7/12

2/14

2/11

2/17

7/17

2/41

7/72

2/27

( 2ipطول شاخساره (سانتیمتر))
( Kinطول شاخساره (سانتیمتر))

72
72

2/27
2

( Kinتعداد شاخساره)

72

2/27
2

( TDZتعداد شاخساره)

72

2/27
2

( TDZطول شاخساره (سانتیمتر))

72

2/27
2

( BAتعداد شاخساره)

72

2/27
2

( BAطول شاخساره (سانتیمتر))

72

2/27

t
*

7/41

*2/39
*7/33
ns

-2/31

ns

-7/73

*

4/49

**

-9/13

*

7/39

** معنیداری در سطح  1درصد؛ * معنیداری در سطح  5درصد؛  nsغیرمعنیدار
جدول  .5نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ اثر شیرۀ نارگیل بر تعداد و طول شاخسارۀ گیاهچۀ سرو ابرکوه ( Cupressus semprvirens

 )var. horizontalisدر شرایط درونشیشهای
متغیر

شیره نارگیل

درجه آزادی

میانگین

انحراف استاندارد

t

تعداد شاخساره

2
12
2
12

72

7/99
2/99
7/41
2/34

2/17
2/17
2/41
2/72

**-9/91

طول شاخساره (سانتیمتر)

72

*2/12

** معنیداری در سطح  1درصد؛ * معنیداری در سطح  5درصد؛  nsغیرمعنیدار

با توهه به اینکه سررو ابرکروه ،نروعی درختچرۀ چروبی

گیاه در حد کافی است که با سیتوکنین خارهی اضرافهشرده،

سخت ریشهزا و دارای قدمت زیادی است ،با وهود استفاده

سبب همافزایی شده و گیاه ریشه داده است .زمانی که قلمره

از محیطهای کشرت و تیمارهرای مختلرف ،ریشرهزایری آ

از وهود هوانۀ انتاایی و بهتبرع آ اکسرین درونری محرروم

چندا موفقیتآمیز نبود و تنارا در برخری تیمارهرا کرالوس

است ،تعداد سلول در پیشآغازندههای ریشه کاهش مییابرد

موف براززا نشردند.

و هر چقدر پیش آغازندۀ ریشه مسنتر بروده و دارای تعرداد

ریشررهزایرری محرردود در محرریط کشررت  WPMحرراوی 2

سلول بیشتری باشد ،اثر اکسین درونی نیز کماهمیت میشرود

میلیگرم در لیتر  Kinحاصرل شرد (شرکل -0و) کره نشرا

[ .]20برای موفقیت در ریشهزایی ،سن بیولوژیک عامل مارم

میدهد این گیاه در غلظتهای کرم اکسرینی ممکرن اسرت

است ،نه سن تقویمی مرواد رویشری [ .]20از طررف دیگرر،

دیگرر مقردار اکسرین موهرود در

میزا تمایزیابی یاختهها در قلمههای انتارایی کمترر اسرت و

تشکیل شد (شکل  -0د) که بهصور

ایجاد ریشه کند .بهعبار

اثر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر میزان شاخهزایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه
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بیشتر یاختهها در حالرت مریسرتمیک هسرتند [ .]20کراهش

عواملی مانند سن گیاه ،ژنوتیپ و نوع ریزنمونره ،تیمارهرای

پتانسیل ریشهدهی ،همراه با سرالمند شرد گیاهرا  ،ممکرن

اکسین و شررایط محیطری برر ریشرهدهری اثرر دارنرد [.]18

است در نتیجۀ تشکیل و تکامل ساختار ثانویه در گیاه و نیرز

هرچند فرایندهای مولکولی مشابای در مخروطیا شناسرایی

سخت شد دیوارۀ سلولی و در نتیجه تمایزیابی کمتر باشرد

شده است ،تفاو های فیزیولوژیکی و تکراملی ریشرهزایری

[ .]20بسرریاری از مطالعررا

الف

پای رهای نشررا داده اسررت کرره

ب

ج

همچنا ناشناخته مانده است [.]18

د

و

شکل  .4مراحل مختلف ریزازدیادی گیاهچۀ سرو ابرکوه :الف) استقرار ریزنمونه در شیشۀ مربایی؛ ب) شاخهزایی؛ ج) افزایش رشد طولی
ریزنمونهها؛ د) ایجاد کالوس و) ایجاد ریشه در ریز نمونۀ موجود در محیط کشت  WPMبا  2میلیگرم در لیتر Kin

جهگیریکلی 
نتی 

افزود  0/01میلیگرم بر لیتر  IBAبه محیط کشت

بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشا داد که ترکیب ،نوع و

حاوی  TDZ ،Kinو  BAتعداد شاخه را افرزایش داد ،امرا

غلظت تنظیمکنندههای رشد بر صفا مختلف در اندامزایی

سبب کاهش طرول شاخسراره شرد .ریشره نیرز در محریط

گیاه سرو تأثیرگذار برود .تعرداد شراخه در محریط کشرت

کشت  WPMحاوی  2میلیگرم بر لیتر  Kinتشرکیل شرد.

 WPMحاوی  1میلیگرم بر لیتر  BAو نیز  0/1و  1میلری

با باینهسازی روش کار ،میتوا برای تولید انبوه این گیراه

گرم بر لیتر  2ipافزایش یافت .مقدار  0/1میلیگرم بر لیترر

ارزشمند گرام برداشرت ،البتره بررای ایرن کرار ،تحقیقرا

 TDZدر رشررد طررولی شاخسرراره تررأثیر بیشررتری داشررت.

تکمیلی ضرور

WPM

دارد.
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ABSTRACT
Abarkooh cypress (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord) is one of the oldest
cypresses in the world. Tissue culture is a method for saving and propagation of endangered and rare
plants such as this cypress. This study aims at investigating the effects of different cytokinins and
auxin plant growths regulators and coconut milk on micropropagation of plant. Experiments were
performed as completely randomized design with six replicates. After sterilization for proliferation,
explants were cultured in WPM medium culture by different treatments consisted of 1. Plant growth
regulators (Kin, BA, TDZ and 2ip) at concentrations of (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg/l) 2. Interaction effect
of 0.1 mg/l cytokinins (Kin, BA, TDZ and 2ip) with IBA (0 and 0.01 mg/l) and 3. Coconut milk (0 and
50 ml) + 0.05 mg/l IBA. According to the results the number of shoots in culture media contained 1
mg/l BA and 0.1 and 1 mg/l 2ip increased. Addition of 0.01 mg/l IBA on culture media contained kin,
TDZ and BA increased the number of shoots, but decreased the shoot length. Using coconut milk
significantly increased the number of shoots and decreased their length. For root induction different
media cultures of WPM, SH and LS with different hormonal treatments was used and only in WPM
medium culture contained 2 mg/l kin root was obtained.
Keywords: Benzyladenine, Propagation, Tidiazouron, Micropropagation, In vitro, Kinetin
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