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نتایج و تحلیل

چکیده
کشت درون شیشهای کیوی با توجه به اهمیت این محصول درتغذیه ،تولید داروهای ویتامینه و
افزایش مصرف سرانه آن در دنیا ،مورد توجه است .به کمک روشهای نوین زیست فناوری تولید
گیاهان در کوتاهترین زمان ممکن امکانپذیر است .این تحقیق به منظور بهینهسازی و تولید کالوس
و باززایی میوه کیوی فروت با استفاده از ریزنمونههای حاشیه برگ ،دمبرگ و جوانه بذر مورد
مطالعه قرار گرفت .به این منظور ریزنمونههای گیاه در محیط کشت  MTحاوی غلظتهای مختلف
از تنظیم کنندههای رشد زآتین کشت گردیدند .باززایی گیاه نیز در محیط کشتهای مختلف
بررسی شد .در این تحقیق ،بررسیها نشان داد که بهترین ریز نمونه در القای تولید کالوس،
1
ریزنمونههای دمبرگ و جوانه بذر بوده و مناسبترین محیط کشت MT+ 0.9 Zea+ 13.31
2
 BA +50.8 IBAمیباشد .ریز نمونهها در این محیط کشت در مدت زمان کوتاهی پس از تولید

کالوسها به سمت باززایی میروند .محیط کشتهای حاوی ترکیب تنتظیم کنندههای رشد؛ زآتین،
بنزیل آدنین و ایندول بوتریک اسید ،باعث افزایش قابل توجهی در میزان تولید کالوس گردید.
بنابراین میزان تولید کالوس و باززاییبه میزان تنظیم کنندههای رشد خارجی وابسته است و میزان
تنظیم کنندههای خارجی به شدت به ژنوتیپ و تنظیم کنندههای رشد داخلی گیاه بستگی دارد.

جدول  .2آنالیز واریانس برای صفات کالوسزایی و بازایی گیاه کیوی فروت . Actinidia chinensis
میانگین مربعات
درصد
درصد
کالوسزایی
کالوسزایی
جوانه بذر
حاشیه برگ

منابع تغییرات

درجه
آزادی

تعداد کالوس
دمبرگ

تعداد کالوس
حاشیه برگ

تعداد کالوس
جوانه بذر

تیمار

2

**5/52

0/081 ns

0/7 ns

325/37 ns

خطا

5

0/36

0/036

1/16

46/48

21/66

0/129

33/4

منابع تغییرات

درجه
آزادی

زمان
کالوسزایی
دمبرگ

درصد باززایی
حاشیه برگ

درصد باززایی
جوانه بذر

تیمار

2

2/11 ns

0/033 ns

208/33 ns

277/7 ns

خطا

6

0/77

0/152

138/8

347/2

1/43

5/8

29/09

12/85

20/9

0/039

ضریب تغییرات

ضریب تغییرات

درصد
کالوسزایی
دمبرگ

زمان
کالوسزایی
حاشیه برگ

زمان
کالوسزایی
جوانه بذر

97/59 ns

**0/13

**47/35

0/11 ns

64/29

0/008

2/63

1/33

12/25

8/86

10/85

زمان باززایی
جوانه بذر

زمان باززایی
دمبرگ

**24/16

124 ns

45/4 ns

0

0/11

0

1/07

14/94
28/34
میانگین مربعات
درصد باززایی زمان باززایی
حاشیه برگ
دمبرگ

** معنیداری در سطح  1درصد ns .عدم معنیداری.

مقدمه
امروزه در شمال کشورمان گیاه کیوی فروت در سطح وسیع پرورش داده میشود و ایران نیز از
کشورهای صادرکننده کیوی فروت بهشمار میآید .کیوی فروت درون سرخ )Actinidia
 (chinensisمحبوبیت خاصی بین ارقام کیوی داشته ،به عالوه تولید آن در سطح انبوه میتواند
بازار فروش مطلوبی در ایران و بازارهای جهانی داشته باشد .کیوی درختی دو پایه است که ازدیاد
این گیاه از طریق بذر ،پیوندزدن و تهیه قلمه امکانپذیر میباشد .ازدیاد از طریق بذر روش معمول
نبوده زیرا گیاه حاصل شده از بذر به دلیل تفرق صفات شبیه پایه مادر نمیباشد .روش معمول
ازدیاد کیویفروت از طریق پیوند قلمه میباشد ولی استفاده از روشهای ریزازدیادی (کشت بافت)
محدودیتهای فصلی را برطرف میکند .در روش کشت بافت تعداد زیادی از گیاهان در مدت زمان
کوتاهی تولید میشوند که از لحاظ ژنتیکی شبیه گیاه مادری خواهند شد .در این روش گیاهچه-
های کیوی با استفاده از تکنیک آزمایشگاهی و ریز نمونههای فعال و در حال رشد احیا میشوند.
بدست آوردن محیط کشت مناسب برای رشد و باززایی ریزنمونههای گیاه کیوی فروت بسیار مهم
و حساس میباشد .کیویفروت منبع غنی از ویتامین  Cمیباشد .این میوه حاوی ویتامینهای  Aو
 Eنیز میباشد .پوست آن منبع خوبی از آنتیاکسیدانهای فالونوئید است .مطالعات انجام شده
حاکی از آن است که مصرف روزانه کیوی فروت بر بیماریهایی مانند آسم ،دیابت و اختالالت
خواب ،پیشرفتهای مثبتی را نشان دادهاند .ازخواص دارویی میوه کیوی فروت میتوان به
پیشگیری از سرطانهای مختلف ،پایین آوردن کلسترول خون ،پیشگیری از یبوستهای طوالنی و
 ...اشاره کرد .بهدلیل اهمیتهای تجاری و تغذیهای گیاه کیوی فروت این تحقیق با هدف بهینه-
سازی شرایط تولید کالوس و باززایی ،بهمنظور استفاده در مهندسی ژنتیک برای ریزازدیادی و
تولید ارقامی با ویژگیهای تجاری بهتر انجام گرفته است.

مواد و روش ها
جهت تامین منبع ریز نمونهها از گیاهچههای کیوی فروت رشد یافته در شرایط یکسان و محیط
کشت عاری از آلودگی و دارای مواد یکسان در محیط درون شیشهای استفاده شد .ریزنمونههای
دمبرگ ،حاشیه برگ و جوانه بذر در محیط کشتهای مختلف جدول 1جهت تولید کالوس
استفاده گردید .تمامی آزمایشات در 3تکرار در هر تیمار انجام گرفت .در هر تکرار 6ریزنمونه کشت
گردید و در اتاق رشد با فتوپریود مناسب نگهداری شدند .سپس تغییرات ثبت شده مورد بررسی
کمی و کیفی قرار گرفتند .طرح آماری مورد استفاده طرح کامالً تصادفی بوده و تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SASانجام گردید.
جدول  :1ترکیبات محیط کشت مورد استفاده جهت القا و تولید کالوس از گیاه Actinidia chinensis

محیط
کشت
MT
MT
MT
MT

1
2
1
2
1
2
1
2

زآتین()Zea
ایندولبوتریکاسید()IBA
(میکرومولبرلیتر)
(میکرومولبرلیتر)

بنزیلآدنین()BA
(میکرومولبرلیتر)

ترکیباتتیماری
(میکرومولبرلیتر)
0.9zea+ 50.8 IBA+13.31 BA

50/8

0/9

13/31

1.82 zea+ 50.8 IBA+13.31 BA

50/8

1/82

13/31

2.73 zea+ 50.8 IBA+13.31 BA

50/8

2/73

13/31

0 zea+ 0 IBA+0 BA

0

0

0

شکل .1مراحل تولید کالوس و باززایی کیوی فروت :A ،کشت ریزنمونه جوانه بذر و آغازش کالوس  :Bکشت ریزنمونه دمبرگ و آغازش کالوس:C
کشت ریزنمونه حاشیه برگ  :Dتولید کالوس از حاشیه برگ  :Eباززایی ازکالوسهای دمبرگ  :Fبالغتر شدن برگهای حاصل از باززایی دمبرگ :G
باززایی حاصل از کالوسهای حاشیه برگ  :Hباززایی حاصل از کالوسهای جوانه بذر  :Iشاخساره آماده برای جداسازی و مرحله ریشه زایی.

رنگ و بافت کالوسهای حاصل از ریز نمونههای جوانه بذر ،دمبرگ و حاشیه برگ بسته به غلظت
تنظیم کننده رشد مورد استفاده متفاوت است .سرعت ،تعداد کالوسزایی و زمان باززایی جوانه بذر
و دمبرگ بیشتر از حاشیه برگ میباشد .کمترین زمان آغازش کالوس  9روز و بیشترین زمان 28
روز پس از کشت ریزنمونهها بوده است .کمترین زمان باززایی در ریزنمونهها  24روز و بیشترین
زمان  36روز پس از کشت بوده است.

نتیجه گیری

1
نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که محیط کشت MT+ 0.9 Zea+ 13.31 BA +50.8
2
 IBAبهترین محیط کشت جهت القای کالوس بوده و همچنین مناسب برای باززایی کالوسها

میباشد .بطور کلی بهترین ریز نمونهها که بیشترین عملکرد را در تولید کالوسها داشته ،دمبرگ
و جوانه بذر بوده است .همچنین در محیط کشت بهینه شده ،ریز نمونه دمبرگ هم دارای عملکرد
قابل قبولی بوده و کالوس و گیاهچههای تولیدی آن مطلوب میباشد .بنابراین این روش بسیار
مناسب جهت تولید نهالهای کیوی میباشد .کیوی از نظر صادرات و اقتصاد ،تولید انواع داروها و
مکملهای ویتامینه ،تغدیه و صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است .تولید انواع اسانس و آنزیمها
از جمله این تولیدات میباشد .سالیانه ارز زیادی از صادرات کیوی وارد کشور میشود که رونق
اقتصادی به همراه دارد.
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