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Abstract
The purpose of this study was to check the possibility of callus and somatic
embryogenesis in date palm cv. Khazravi using different explants including leaves,
green fruit, immature seed, endosperm and green fruit pericarp. In the culture of leaves
in the medium contains different plant growth regulators including 2,4-D, BAP and
TDZ, highest callus induction was achieved in medium supplemented with, 5 mg.L-1
2,4-D, 2 mg.L-1 BAP and 4 mg.L-1 TDZ, and in treatment with 5 mg.L-1 2,4-D, 1
mg.L-1 BAP and 4 mg.L-1 TDZ. By using explant of immature fruit, found that when
two growths regulative, TDZ and 2, 4-D in amount of 5 mg.L-1 are in the culture
medium callugenesis and embryogenesis was achieved. The endosperm cultivation with
pericarp and embryo in the same medium showed that the presence of two growth
regulators 2,4-D and TDZ have been useful for callus production. Also in endosperm
with zygotic embryo culture, embryo development and the root and shoot were formed
after three months. Endosperm culture, in the culture medium containing various auxins
and pericarp culture showed no any reactions. In general, these results showed that in
date palm cv. Khazravi, treating the explants of leave and immature fruits with
appropriate concentrations of plant growth regulators auxin and cytokinin, can induce
callus and embryo.
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القای کالوس و جنین سوماتیک در کشت درونشیشهای ریزنمونههای برگ،
میوۀ نارس و آندوسپرم نخل خرما ) (Phoenix dactylifera L.رقم خضراوی
فاطمه فرهادی کاله کج ،پیام پورمحمدی* ،محمد فرخاری ،خلیل عالمی سعید
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ايران

چکیده
در پژوهش حاضر ،امکان کالوسزايی و جنین زايی سوماتیک در نخل خرما )(Phoenix dactylifera L.
رقم خضراوی از ريزنمونة برگ بالغ و نارس ،میوة نارس ،بذر نارس ،آندوسپرم و پريکارپ میوة نارس
بررسی شد .در کشت برگ ،کالوس در محیطکشت حاوی تنظیمکنندههای رشد با ترکیب تیماری  2و 4
دی کلرو فنوکسی استیک اسید ) (2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين ) (BAPبا غلظت 2
میلیگرم بر لیتر و تیديازورون ) (TDZبا غلظت  4میلیگرم بر لیتر در لبة خارجی ريزنمونههای برگی؛ با
ترکیب تیماری  2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با غلظت  2میلیگرم بر لیتر و
تیديازورون با غلظت  4میلیگرم بر لیتر در لبة خارجی ريزنمونههای برگی و با ترکیب تیماری  2,4-Dبا
غلظت  5میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با غلظت  1میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت  4میلیگرم
در کنارههای رگبرگ ريزنمونه تشکیل شد .با ريزنمونة میوة نارس در محیطکشت مشابه ،زمانیکه دو
تنظیمکنندة رشد تیديازورون و  2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم بر لیتر در محیطکشت موجود باشند،
کالوسزايی و جنینزايی رخ میدهد .کشت ريزنمونههای آندوسپرم با جنین و پريکارپ رقم خضراوی در
محیطکشت مشابه نیز نشان داد وجود  2,4-Dو تیديازورون با غلظت  5میلیگرم بر لیتر برای کالوسزايی
مفید است .همچنین در کشت آندوسپرم با جنین ،جنینها رشد يافتند و ابتدا ريشهچه و پس از سه ماه
ساقه چه مشاهده شد؛ اما در کشت آندوسپرم و کشت پريکارپ میوه در اين محیطکشت هیچ واکنشی
مشاهده نشد .درمجموع ،نتايج نشان دادند با کشت ريزنمونههای برگ و میوة نارس و نیز استفاده از مقدار
مناسب تنظیمکننده های رشد اکسینی و سیتوکینینی ،کالوس و جنین سوماتیک نخل خرما رقم خضراوی به
دست میآيند.
واژههای کلیدی :اکسین ،جنینزايی سوماتیک ،سیتوکینین ،کالوسزايی ،نخل خرما
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در مقیاس وسیع ،ذخیرهکردن طوالنیمدت

مقدمه
نخل خرما ) (Phoenix dactylifera L.بهدلیل

(انجماد) ،بسته بندی ،صادرات آسان و سريع،

سازگاری و تحمل طبیعی زياد با شرايط نامساعد

دستکاری ژنتیکی ،کاهش مدت زمان تولید نهال،

محیطی مانند خشکی ،شوری و درجه حرارت زياد

تولید خارج از فصل و گیاهچههای عاری از

نقش اقتصادی و اجتماعی مهمی در مناطق بیابانی

آلودگی را فراهم میکند ) .(Eke, 2005در

خاور میانه و شمال آفريقا دارد (Bakheet et al,

کشتبافت خرما انتخاب منبع ريزنمونه حساسترين

)2008؛ به طوری که تقريباً  95درصد از خرمای

تصمیم است .در پژوهش های گذشته عالوهبر

جهان در خاور میانه تولید میشود (Aslam et al.,

مريستم رأس ساقه ،ريزن مونه های مختلفی ازجمله

) .2011تکثیر خرما با روشهای جنسی و رويشی

برگ های آغازين )،(Hegazy et al., 2009

است که تکثیر رويشی با پاجوش و تکثیر جنسی

برگ های جوان پاچوش

آن با بذر انجام می شود .در گیاهان تکثیرشده با

) ،Othmani et al., 2009جوانة جانبی (Sharma

مانند

) ،et al., 1984ريشه )(Zaid and Tisserat, 1983

بیماریهای باکتريايی ،قارچی ،ويروسی و

و گلآذين ماده ) (Hegazy, 2008برای

مايکوپالسمايی تجمع میيابد که بهره وری را

کشتبافت خرما استفاده شدهاند .در بسیاری از

کاهش میدهد ) .(Al-Khayri, 2001همچنین هر

آزمايشگاههای تجاری ،نخل خرما با جنینزايی از

درخت تعداد بسیار کمی پاجوش ( 3تا  8عدد) در

ريزنمونة رأس ساقه تولید میشود.

روش

رويشی،

بیماری های

متعددی

;(Fki et al., 2003

مدت زندگی خود تولید میکند و برخی از

عالوهبر نوع ريزنمونه ،تنظیم کنندههای رشد

ژنوتیپ ها پاجوش تولید نمی کنند و پاجوشها

بهويژه اکسینها و سیتوکنینها برای رشدونمو در

مشکالتی مانند تشکیل نشدن ريشه خواهند داشت.

شرايط کنترل شده بسیار حائز اهمیت هستند .بین

تکثیر با بذر نیز محدوديتهايی مانند سرعت کم

تنظیم کنندههای رشد 2 ،و  4دی کلرو فنوکسی

جوانه زنی ،تنوع در نتاج تولیدی ،نیاز به چندين

استیک اسید ) (2,4-Dبا غلظت  10تا  100میلیگرم

سال برای رسیدن به مرحلة باردهی و تمايزنیافتن

بر لیتر به تنهايی يا در ترکیب با سیتوکینین ( Kinو

درختان نر و ماده از هم تقريب اً تا  5سال پس از

 )2IPبه محیط کشتبافت نخل خرما اضافه

کشت دارد ) .(Chand et al, 2004برای غلبه بر

میشود .در بعضی مواقع  2,4-Dبا نفتالن استیک

مشکالت تکثیری ،حل مشکالت مربوط به

اسید ) (NAAجايگزين میشود ).(Jain, 2007

هیبريداسیون و حفظ ژرمپالسم ،ريز ازديادی در

استفاده

و

شرايط آزمايشگاهی (جنین زايی سوماتیک يا

محیطکشت های با اکسین زياد بسیاری از مشکالت

اندامزايی) روشی موفقیتآمیز است که تکثیر

تکنیکی را ازجمله آلودگیهای درونزای

سريع برای تولید تجاری ارقام برگزيده ،تکثیر

باکتريايی ،قهوهای شدن ،تنوع سوماکلونال و

گیاهان باکیفیت و يکسان از لحاظ ژنتیکی ،تکثیر

مدتزمان طوالنی (حدود  3سال) برای تولید باعث

از

ريزنمونة

مريستم

انتهايی
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می شود و اين در صورتی انجامپذير است که

استريلشدن با آب ج اری ،با چند قطره مايع شوينده

دستورالعمل شناختهشدهای وج ود داشته باشد

بهمدت  30دقیقه شستشو و سپس با اتانول  70درصد

). (Abul-Soad, 2011

اسپری شدند و زير هود المینار انتقال يافتند .برای
تأثیر

استريلکردن ريزنمونهها قطعات برگی در سديم

هدف

پژوهش

حاضر،

تعیین

تنظیم کنندههای رشد گیاهی مختلف و نوع

هیپوکلريت  5/25درصد بهمدت  10دقیقه قرار داده

ريزنمونه بر جنین زايی سوماتیک در خرما است.

شدند و پس از آن  3بار بهمدت  10دقیقه با آ ب

باتوجهبه اطالعات نگارندگان تاکنون هیچ مقالهای

مقطر اتوکالوشده شستشو داده شدند؛ سپس برای

دربارة کشت میوة نارس و بالغ در نخل خرما

حذف سلولهای مرده دوباره ابتدا و انتهای هر قطعه

گزارش نشده است و نتايج پژوهش حاضر برای

برش داده و در محیطکشتهای تهیهشده قرار داده

نخستین بار گزارش میشوند.

شدند (شکل  .)C -1برگچههای نخل از محل

مواد و روشها
مواد گیاهی و ریزنمونهها :در پژوهش حاضر،
ريزنمونه های مختلف مانند ريزنمونههای برگ ،میوة
نارس و آندوسپرم  P. dactyliferaرقم خضراوی
موجود در منبع نگهداری نخل دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استفاده شد.
برای تهیة ريزنمونه ،برگهای سبز درحالرشد
در مرکز پاجوش از ساقهچه جدا و استفاده شدند
(شکل )A -1؛ سپس  1سانتی متر از ابتدا و انتهای
برگچهها برش داده شد و در اندازة  1تا  2سانتیمتر
قطعهقطعه شدند (شکل .)B -1ريزنمونهها قبل از

رگبرگ میانی خود تا میخورند که قبل از کشت
باز شدند .ريزنمونهها بهصورت افقی و همه از سمت
پشت برگچه در سه تکرار کشت شدند .در هر
تکرار  2تا  3ريزنمونه کشت شدند و درب
شیشه های کشت شده با پارافیلم مسدود
شد تا احتمال آلودگی کاهش يابد و
کشت ها به اتاق رشد با دمای 25 ± 2
درجة سانتی گراد و تاريکی مطلق منتقل
شدند .در هر تکرار در هفتة يازدهم پس
از کشت ،تعداد ريزنمونه هايی که کالوس
تولید کرده بودند يادداشت شدند.

شکل -1تهیة برگ  P. dactyliferaرقم خضراوی از پاجوش ) ،(Aبرش برگها به قطعاتی با طول  1تا  2سانتی متر ) (Bو کشت آنها
در محیطکشت )(C
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در بخش ديگر ،آزمايش در دو مرحله با کشت

 5 / 25درصد قرار داده و پس از آن  3بار

ريزنمونة میوة نارس که مراحل رشد مختلفی داشتند

با آب مقطر ،استريل و هربار به مدت 10

انجام شد .در بخش اول ،گلآذين مادة تازه

دقیقه شستشو داده شدند .برای بررسی

لقاحيافته برداشت و به قطعاتی با  2تا  3میوة ريز

واکنش ريزنمونه ها روی محیط کشت،

تقسیم شد (شکل  )A -3و شستشو بهمدت  20دقیقه

آنها روی محیط کشت با تنظیم کننده های

با آب شهری و با چند قطره مايع شوينده انجام شد؛

رشد (جدول  ) 1قرار گرفتند ( شکل - 3

سپس میوهها بهمدت  15دقیقه در سديم هیپوکلريت

.) B

جدول  - 1ترکیب تنظیمکنندههای رشد  2و  4دی کلرو فنوکسی استیک اسید ) ،(2,4-Dبنزيل آمینوپورين ) (BAPو تیديازورون
) (TDZدر محیطکشت ريزنمونههای  P. dactyliferaرقم خضراوی
شمارة

3 2 1

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18

19

20

تیمار
2,4-D
)(mg/L
BAP
)(mg/L
TDZ
)(mg/L

10 5 0

0

5

10

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

10

0 0 0

0

0

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

0

5 5 5

10

10

10

2

2

2

4

4

4

2

2

2

4

4

4

0

0

در بخش دوم ،میوة نارس پس از گذشت يک

 8گرم بر لیتر تهیه شد .نوع محیطکشت و

ماه از زمان نمونهبرداری اول برداشت (شکل )A -5

تنظیم کنندههای

پژوهشهای

و پس از ضدعفونیکردن سطحی با روش ذکرشده،

 Othmaniو همکاران ( )2009و  Al-Khayriو Al-

آندوسپرم با ج نین در شرايط استريل جدا (شکل -5

 )2004( Bahranyانتخاب شدند pH .محیطهای

 )Bو در محیطکشت با تنظیمکنندههای رشد

کشت با سديم هیدروکسید و هیدروکلريک اسید

(جدول  )1کشت شدند .در هر تکرار تعداد

در حدود  5/7تنظیم شد؛ سپس محیطهای کشت

ريزنمونه هايی که کالوس تولید کرده بودند ،در

بهمدت  20دقیقه و در دمای  121درجة سانتیگراد

هفتة چهارم پس از کشت ريزنمونة میوه و

با اتوکالو (مدل  ،121 Aشرکت ايران تولید ،ايران)

آندوسپرم ،يادداشت شدند.

استريل شدند .در محیطکشت اولیه برای مقابله با

محیطکشت و ترکیبات تیماری :محیطکشت پاية

ترکیبات فنلی ،آنتی اکسیدانهای آسکوربیک اسید

 (Murashige and Skoog, 1962) MSبا ترکیب

و سیتريک اسید هريک با غلظت  75میلیگرم بر

مختلفی از تنظیم کنندههای رشد  2و  4دی کلرو

لیتر به محیطکشت اضافه شدند (Khan and Bi Bi,

فنوکسی استیک اسید ) ،(2,4-Dبنزيل آمینوپورين

) .2012ازآنجاکه تیديازورون و آنتیاکسیدانها

) (BAPو تیديازورون )( (TDZبراساس جدول )1؛

نسبت به حرارت حساس هستند با فیلتر با قطر منافذ

زغال فعال با غلظت  1گرم بر لیتر و آگار با غلظت

 0/22میکرومتر استريل شدند و پس از اتوکالو به

رشد

براساس
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مقايسة میانگین (شکل  )2با آزمون دانکن

محیطهای کشت اضافه شدند.
تحلیل آماری :همة آزمايشها بهصورت طرح

) (Duncan, 1955در سطح احتمال  5درصد نشان

کامالً تصادفی ) (CRDدر سه تکرار انجام شدند.

داد بین غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد

پس از انجام چندين واکشت در هر آزمايش ،نتايج

 ،2,4-Dبنزيل آمینوپورين و تیديازورون اختالف

بهدستآمده بررسی شدند .تغییرات مشاهدهشده

معنیداری وجود دارد و با افزايش  2,4-Dتا غلظت

بهصورت تعداد ريزنمونة واکنشداده به تعداد کل

 5میلیگرم بر لیتر تولید کالوس از ريزنمونة برگی

ريزنمونه ها برای هر تکرار از ترکیبات تیماری ثبت
شدند و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام شد.
مقايسة میانگین دادهها با آزمون چنددامنهای دانکن
) (LSRدر سطح احتمال  1و  5درصد انجام شد و
نمودارها با نرمافزار  Excelرسم شدند.

افزايش ولی با افزايش غلظت به  10میلیگرم بر لیتر
دوباره کاهش يافت .همچنین میزان کالوسزايی در
غلظت صفر  2,4-Dکاهش معنیداری در مقايسه با
ساير غلظتها نشان داد .عالوهبراين هنگامیکه
غلظت متوسطی از هردو سیتوکینین تیديازورون و
بنزيل آمینوپورين در محیطکشت وجود داشت

نتایج
بین همة ريزنمونههای استفادهشده تنها

میزان کالوسزايی تقويت شد.

کالوسزايی از ريزنمونة برگ و ريزنمونة میوة

در ترکیب تیماری  2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم

نارس مشاهده شد .در ريزنمونة برگ ،تجزية

بر لیتر  ،تیديازورون با غلظت  4میلیگرم بر لیتر و

تعداد

بنزيل آمینوپورين با غلظت  2میلیگرم بر لیتر که

ريزنمونه هايی که کالوس تولید کرده بودند در هر

بیشترين میزان کالوسزايی به دست آمد و تودة

تکرار نشان داد بین تیمارهای مختلف تنظیمکنندة

کالوس زردرنگ و مشخصی تشکیل شد،

دادههای

واريانس

بهدست آمده

از

رشد اختالف معنیداری وجود دارد ()P≤0/05

کالوسزايی بهصورت تورمهايی در لبة خارجی

(جدول .)2

ريزنمونه ها پديدار شد .همچنین همة ريزنمونههای

جدول  - 2تجزية واريانس تأثیر تنظیمکنندههای رشد ،2,4-D
تیديازورون و بنزيل آمینوپورين در کالوسزايی از ريزنمونة
درجة

میانگین مربعات

آزادی

)(MS

تنظیمکنندة رشد

19

٭ 3/876

خطای آزمايش

40

1/933

̶

32

ضريب تغییرات
(درصد)

* بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/05است.

تیديازورون با غلظت  4میلیگرم بر لیتر و بنزيل
آمینوپورين با غلظت  1میلیگرم بر لیتر،

برگ  P. dactyliferaرقم خضراوی
منبع تغییر

ترکیب تیماری  2,4-Dباغلظت  5میلیگرم بر لیتر ،

کالوسهای واضحی در کنارههای رگبرگ مرکزی
ريزنمونة برگی تولید کردند.
در آزمايش تأثیر تیمار تنظیم کنندة رشد
برکالوسزايی میوة نارس نخل خرما  4ترکیب
تیماری بهدلیل آلودگی حذف شدند که عبارتند از:
 -1تیديازورون با غلظت  5میلیگرم بر لیتر؛ -2
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شکل  - 2تأثیر تنظیمکننده های رشد مختلف  2و  4دی کلرو فنوکسی استیک اسید ) ،(2,4-Dبنزيل آمینوپورين ( )BAPو تیديازورون
( )TDZدر کالوسزايی از ريزنمونة برگ  P. dactyliferaرقم خضراوی  -مقادير ،میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار هستند .حروف
متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سطح  P≤0/05با آزمون دانکن هستند.

 2,4-Dبا غلظت  10میلیگرم بر لیتر؛ 2,4-D -3

جنینزايی مستقیم روی میوة نارس (شکل  )D - 3نیز

با غلظت  10میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با

در ترکیب تیماری  12شامل  2,4-Dبا غلظت 5

غلظت  2میلیگرم بر لیتر با تیديازورون با غلظت 4

میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با غلظت 2

میلیگرم بر لیتر و  2,4-D -4با غلظت  10میلیگرم

میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت  4میلیگرم

بر لیتر .دادههای تیمارهای باقیمانده تحلیل شدند.

بر لیتر مشاهده شد (شکل .)4

تجزية واريانس (جدول  )3دادههای بهدستآمده از
اين آزمايش نشان دادند بین ترکیبات تیماری
مختلف تنظیمکنندة رشد تفاوت بسیار معنیداری
وجود دارد.
همچنین براساس مقايسة میانگین انجامشده

جدول  - 3تجزية واريانس تأثیر تیمار تنظیمکنندة رشد
برکالوسزايی میوة نارس  P. dactyliferaرقم خضراوی
منبع تغییر

درجة

میانگین مربعات

آزادی

)(MS

بهترين ترکیب تیماری شامل  2,4-Dبا غلظت 5

تنظیمکنندة رشد

15

٭٭ 10/617

خطای آزمايش

32

2/083

میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت  5میلیگرم

ضريب تغییرات

بر لیتر بود که در آن سه هفته پس از کشت میوههای

(درصد)

̶

36

نارس ،کالوس مشاهده شد (شکل .)C -3

** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤ 0/01است.
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شکل  - 3جداکردن خوشة میوة نارس  P. dactyliferaرقم خضراوی ) ،(Aکشت میوههای نارس ) ،(Bافزايش حجم کالوس در
محیطکشت حاوی  2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت  5میلی گرم بر لیتر ) ،(Cتشکیل جنین در محیطکشت
حاوی تیديازورون با غلظت  5میلیگرم بر لیتر )(D

شکل  - 4تأثیر تیمارهای تنظیمکنندة رشد  2و  4دی کلرو فنوکسی استیک اسید ) ،(2,4-Dبنزيل آمینوپورين ) (BAPو تیديازورون
) (TDZدر کالوسزايی میوة نارس  P. dactyliferaرقم خضراوی  -مقادير ،میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار هستند .حروف
متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سطح  P≤ 0/01با آزمون دانکن هستند.
جدول  - 4تجزية واريانس تأثیر تیمارهای تنظیمکنندة رشد

در بخش ديگری از اين آزمايش ،میوة نارس

برکالوسزايی آندوسپرم  P. dactyliferaرقم خضراوی

پس از گذشت يک ماه از زمان نمونهبردای اول

منبع تغییر

برداشت شد و آندوسپرم با جنین ،جدا و در
محیطکشت  MSبا تنظیمکنندههای رشد کشت شد.
تجزية واريانس (جدول  )4نشان داد بین ترکیبات
تیماری مختلف تنظیم کنندة رشد تفاوت معنیداری
وجود دارد.

آزادی

)(MS

تنظیمکنندة رشد

19

٭ 8/468

خطای آزمايش

20

3/95

ضريب تغییرات
(درصد)
*

درجة

میانگین مربعات

̶

بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/05است.

49
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نتايج مقايسة میانگین نشان دادند برای

غلظت  2میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت 4

کالوسزايی از آندوسپرم خرما (شکل  )D - 5بايد

میلیگرم بر لیتر؛ ترکیب تیماری  10شامل  2,4-Dبا

حداقل سیتو کینین با غلظت  4میلی گرم بر لیتر با

غلظت  5میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت 4

 2,4-Dبا غلظت  5میلیگرم بر لیتر وجود داشته

میلیگرم بر لیتر و ترکیب تیماری  17شامل 2,4-D

باشد (شکل  .)6همچنین تشکیل ريشهچه و ساقهچه

با غلظت  10میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با

(شکل  )D -5در ترکیب تیماری  12شامل  2,4-Dبا

غلظت  1میلیگرم بر لیتر و تیديازورون با غلظت 4

غلظت  5میلیگرم بر لیتر ،بنزيل آمینوپورين با

میلیگرم بر لیتر مشاهده شد (شکل .)6

شکل  -5جداکردن خوشة میوة نارس  P. dactyliferaرقم خضراوی ) ،(Aآندوسپرم جداشده از پريکارپ میوه ) ،(Bتشکیل کالوس
از کشت آندوسپرم ) (Cتشکیل ساقهچه )(D

شکل  -6تأثیر تیمارهای تنظیمکنندههای رشد  2و  -4دی کلرو فنوکسی استیک اسید ) ،(2,4-Dبنزيل آمینوپورين ) (BAPو
تیديازورون ) (TDZدر کالوسزايی آندوسپرم  P. dactyliferaرقم خضراوی  -مقادير ،میانگین سه تکرار  ±انحراف معیارند .حروف
متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سطح  P≤ 0/05با آزمون دانکن هستند.
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) .1961اثر سیتوکینینها گاهی شبیه اثر نور است و

در آزمايش حاضر مشخص شد برای

جذب پتاسیم را تحريک میکند (Green and

کالوسزايی مناسب در ريزنمونههای برگ ،میوة

) .Muir, 1979اکسینها در سلول ،تنظیمکنندة

نارس و آندوسپرم خرما نیاز به مقدار متوسطی از
تنظیم کنندة رشد  5( 2,4-Dمیلی گرم بر لیتر) است.
بین اکسینها  2,4-Dبه طور گسترده در کشتبافت
خرما استفاده میشود؛ بهطوریکه مؤثرترين اکسین
در کشتبافت خرما است .در کشتبافت ارقام نخل
خرمای امسکشی ) ،(Sane et al., 2006جیحل و

پديدههايی هستند که به نسخهبرداری از DNA

منجر میشوند؛ درحالیکه سیتوکینینها تنظیمکنندة
پديدههايی هستند که تقسیم میتوز را موجب
میشوند؛ درنتیجه در حضور اکسین نسخه برداری
از  DNAانجام میشود؛ ولی سلولها تقسیم

بوستامینوير )،(Zouine and El Hadrami, 2007

نمیشوند ،مگر اينکه سیتوکینین هم اضافه شود.

دگلتنور ) (Fki et al., 2003و دگلتبی

بههمیندلیل ،در حضور سیتوکینین ،تنها سلولهايی

) (Othmani et al., 2009مشخص شد  2,4-Dبرای

تقسیم میشوند که قبالً  DNAآنها نسخهبرداری

القای جنین زايی سوماتیک از ريزنمونة برگ الزم

شده است

است؛ اما غلظت  2,4-Dالزم برای ارقام مختلف

) .Marsac, 1973برای تشکیل کالوس و نیز تقسیم

خرما متفاوت است El Hadrami .و )1995( Baziz
گزارش کردند  2,4-Dآثار مفیدی در القای ظرفیت
جنینزايی کالوس دارد .دقیقاً مشخص نشده است
 2,4-Dچ گونه کالوسزايی نخل خرما را تقويت
میکند؛ اما به دلیل سرکوب تجمع مواد سمی فنلی و

(Jouanneau and Tandeau de

سلولی به سیتوکینینها نیاز است؛ اما کاربرد مقادير
متعادلی از دو تنظیم کنندة رشد اکسین و سیتوکینین
تشکیل کالوس را باعث میشود ).(Rout, 2004
بنزيل آمینوپورين فعالترين ،ارزانترين و تنها

همچنین تکمیل کمبود اکسین درونزا ،در

سیتوکینینی است که اتوکالوشدنی است؛ بنابراين

(Smith and Street,

در ريزازديادی تجاری که هزينه و سادگی کار

کالوسزايی مؤثر است
).1974

اهمیت دارد بیشترين کاربرد را دارد (Thomas and

همچنین در بررسی حاضر مشخص شد عالوهبر

) Blakesley, 1987و گزارشهای متعددی وجود

اکسین  2,4-Dکه حضور آن در محیطکشت برای

دارند که نشان میدهند در ترکیب با اکسین بر

کالوسزايی ضروری است ،وجود تنظیم کنندةهای

جنینزايی سوماتیک در تعداد زيادی از گیاهان

رشد سیتوکینینی نیز برای بهبود کالوسزايی

مؤثر است ) Eshraghi .(Junaid et al., 2007و

ضروری هستند .سیتوکینینها بیشتر برای تحريک

همکاران ( )2005نشان دادند اثر تنظیم کنندههای

رشدونمو در بافتهای کشتشده به کار میروند.

رشد  2,4-Dو بنزيل آمینوپورين در القای کالوس و

اين هورمونها بهويژه اگر با يک اکسین اضافه

جنین سوماتیک به رقم بستگی دارد .درواقع در رقم

شوند ،تقسیم سلولی را تحريک میکنند (Bohm,

خنیزی ،کالوسهای جنینزا روی محیطکشت
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حاوی بنزيل آمینوپورين با غلظت  4/6میلیگرم بر

همچنین غلظت دو برابر  2,4-Dنسبت به

لیتر و  2,4-Dبا غلظت  3/4میلیگرم بر لیتر تشکیل

تیديازورون به بیشترين کالوسزايی در ريزنمونة

شدند؛ درمقابل در رقم مردار سنگ ،غلظتهای

مريستم انتهايی نخل خرما منجر شد 2,4-D .تنها در

بیشتر  154( 2,4-Dمیلیگرم بر لیتر) برای القای

مرحلة انگیزش جنین زايی الزم است و گاهی 2,4-

کالوسهای جنینزا ضروری هستند (Eshraghi et

 Dو ديگر اکسینها از جنینزايی سوماتیک ممانعت

).al., 2005

میکنند ( .)Norgaard and Krogstrup, 1991در

نتايج نشان دادند در کشت میوة نارس،

ساير بررسیها بیشترين تولید جنین سوماتیک در

تنظیم کنندة رشد تیديازورون با  2,4-Dبه تشکیل

نخل خرما در غلظت  1میلیگرم بر لیتر تیديازورون

ساختارهای جنینمانند منجر میشوند .براساس

( )Aslam et al., 2011و  0/1میلی گرم بر لیتر

پژوهشهای  Cupelleو همکاران ()1983

 (Othmani et al., 2009) 2,4-Dمشاهده شد.

و سنتز

در بیشتر پژوهشهای مربوط به کشتبافت

تیديازورون با افزايش انباشتگی

سیتوکینینهای پورينی ،تبديل آدنین را به آدنوزين

خرما از ريزنمونة مريستم انتهايی استفاده میشود که

افزايش میدهد ).(Cupelle et al., 1983

جداکردن آن بسیار سخت و زمان بر است و به

بررسیهای  Victorو همکاران ( )1999نشان دادند

ازبینرفتن درخت منجر میشود .ريزنمونههای

تیديازورون کارکرد دوگانهای در القای جنین

استفادهشده در آزمايش حاضر بهدلیل ازبیننرفتن

سوماتیک دارد؛ فعالیت شبه سیتوکینینی آن تقسیم

کامل گیاه و سهولت کشت نسبت به مريستم انتهايی

سلولی را افزايش میدهد؛ اندکی فعالیت

برتری دارند .در نخستین بررسی Zaid ،در سال

شبهاکسینی دارد که به نظر میرسد برای القای جنین

 1981با ريزنمونههای برگ درختان بالغ خرما،

بسیار مهم است ).(Victor et al., 1999؛ باززايی

پاجوشها ،گیاهچههای بذری و گیاهچههای

مستقیم جنینهای سوماتیک را از ريزنمونة رأس

غیرجنسی نشان داد تنها کالوسهای بهدستآمده از

ساقه تحريک می کند و در القای جنینزايی

واکشت برگ از گیاهچههای بذری و گیاهچههای

سوماتیک در ريزنمونه ها يا گیاهچههای بذری در

غیرجنسی کشتدادهشده ريشه تولید میکنند

انواع گونههای گیاهی سرسخت مؤثر است (Sidky

وکالوس از برگهای جوان  4تا  8ماهه تشکیل

)and Zaid, 2011؛ بااينحال برای باززايی

میشود Othmani .و همکاران ( )2009از برگهای

جنینهای سوماتیک در نخل روغنی زيانآور است

جوان رأس پاجوش رقم دگلتبی ،با  10میلیگرم
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