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  ي رشد گياهي بر ريزازديادي ها کنندهي مختلف تنظيمها غلظت ريتأثبررسي 
  in vitroفرنگي گيالسي در شرايط گوجه

 
  ٢و رامين کريمي دهکردي *۱محمود اطرشي

 

  )۱۹/۹/۱۳۹۲ :؛  تاريخ پذيرش ۹/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(
 

  چكيده
عوامل  و Kو  C ،Aويتامين مختلف از جمله  هاي يتامينو سرشار ازفرنگي است که  ي گوجههاهاي کوچک، يکي از واريته يوهمفرنگي گيالسي، با  گوجه
سازي محـيط کشـت   اين تحقيق به منظور بهينه. از اهميت باالي دارويي و غذايي برخوردار است باشد و به همين جهت يماکسيدان همچون ليکوپن آنتي

نتـايج نشـان داد کـه بهتـرين تيمـار بـراي ريزازديـادي گيـاه         . در شرايط درون شيشه انجام گرفتگره ريزازديادي اين گياه از طريق تکنيک کشت تک
گرم در يک ميلي حاوي MSو تعداد ميانگره، محيط کشت پايه  ، طول ريشهزايي، طول ساقهزايي، درصد ريشهزفرنگي گيالسي با توجه به درصد با گوجه
هـاي منتقـل   تمامي گياهچه. يمارها حداکثر بودتبود که در آن طول ساقه و تعداد ميانگره در ميان تمامي  NAAگرم در ليتر  به همراه يک ميلي Kinليتر 

محيط کشت پايه ي کشت شده در ها نمونههاي هر بوته نيز مربوط به ريز يوهن مبيشترين ميانگين وز. دهي رسيدندرشده به گلخانه زنده مانده و به مرحله با
MS ر ليتر گرم د يک ميلي حاويKin گرم در ليتر  به همراه يک ميليNAA بود.  

  
  اي، باززاييگرهکشت بافت، کشت تک : كليدي  هاي واژه

  
  

  

  مقدمه
اسـت   Solanaceaeگيالسي متعلق به خانواده  فرنگي گوجهگياه 

اين گياه که يکـي  . باشد يمو منشأ آن کشور پرو و شمال شيلي 
 مختلف هاي يتامينو ر ازسرشافرنگي است،  هاي گوجهاز واريته

ليکوپن  مانند اکسيدانعوامل آنتي و Kو  C ،Aهمچون ويتامين 
از اهميـت زيـاد دارويـي و غـذايي      باشد و به همين جهـت  يم

ــوردار اســت  ــه). ٢٣و  ١٧، ١٦، ١٤، ١٣(برخ ــت  ب ــت اهمي عل
موضوع تحقيق و  فرنگي، اين گياه و غذايي گياه گوجه اقتصادي
عنوان يکي از  به ژنتيکر دارد و در علم هاي بسياري قرا پژوهش

کشـور اول   ١٠کشـور ايـران بـين     .شود گياهان الگو شناخته مي
باشد و به همين دليل  فرنگي مي کننده گوجه توليدکننده و مصرف

ران از اهميت اقتصـادي بـااليي برخـوردار    اين گياه در کشور اي
فرنگـي در   واريتـه از گوجـه  يکي از داليل اصلي انتخاب اين . است

اين تحقيق، مقاومت اين واريتـه در برابـر پژمردگـي ورتيسـيليومي،     
چنـين،   هـم ). ۹( دباشـ  يم) Leaf mould(فوزاريومي و کپک برگي 

ي ميـوه، از  علت وجود ضخامت زياد غشـاي کوتيکـول   اين واريته به
  ). ۱۹( تمقاومت نسبي بااليي در برابر ترک خوردگي برخوردار اس

باشد  يماز طريق نشاکاري  فرنگي، گوجهروش اصلي تکثير 
بـذر از   ينتـأم . که وابسته به کاشت بذر جهت نشـاگيري اسـت  

کـه بسـيار    رود يمشکالت توليد اين محصول به شمار مـ  جمله
 .آن را ندارند ينمالي جهت تأم توان کشاورزان بوده و اکثر گران

ي اخير در کشور ايـران و  ها سالروند رو به رشد قيمت ارز در 
  

  ، اصفهان،ايران)ABRII(پژوهشكده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران  بخش تحقيقات كشت بافت،. ۱
   ، دامغان، ايرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دامغان .۲
  otroshy@yahoo.com: ئول مکاتبات، پست الکترونيکيمس*
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۱۲۸  

بـودن بـذرهاي وارداتـي نيـز همـواره سـبب وابسـتگي        هيبريد 
عـالوه بـر   . شـود  يمرهاي توليد کننده بذر آن به کشو العمر مادام

ي بعـدي کـه از   هـا  نسـل دليل دگرگشن بودن اين گيـاه،   اين، به
قبلـي خـود    يهـا  نسـل شـوند بـا    يمطريق بذر گياه اوليه تکثير 

دهي در هر نسـل  رمتفاوت خواهند بود و امکان کاهش ميزان با
دليـل وجـود    چنـين، بـه   هم). ۱۲( نسبت به نسل قبل وجود دارد

شـوند،   يمزي که موجب پوسيدگي بذر زاي خاکعوامل بيماري
با توجه به مطالب ذکـر شـده،   . يابد يمزني کاهش درصد جوانه

يـاس  مقمنظور تكثير اين گياه در  ي قابل استفاده بهها راهيكي از 
هـاي   يـک تکنو با خصوصيات گياهچه مادري، اسـتفاده از  ن کال

گره اسـت کـه   مختلف کشت بافت، از جمله تکنيک کشت تک
و با بازدهي بيشتر  تر صرفهنسبت به کشت بذر روشي مقرون به 

  .باشد يم
کـار   ترکيبات شـيميايي متعـددي کـه در محـيط کشـت بـه      

زايي ريزنمونه در کشـت درون شيشـه   ان کالوسروند بر ميز مي
هاي مختلـف کشـت    يکتکنميزان بازدهي . )۳(د گذارنير ميتأث

بافت، با توجه به هدف آزمايش، به عوامل متعددي از جمله نوع 
آميزي در جهت تاکنون مطالعات موفقيت. ريزنمونه وابسته است

ــهاســتفاده از ريز ــا نمون ــل ه ــه هييپوکوتي ــف، از جمل و  ي مختل
هـاي مختلـف ايـن گيـاه     منظور ريزازديادي واريته کوتيلدون، به

هـايي بـا اسـتفاده از    چنـين، آزمـايش   هم). ۴( انجام گرفته است
ي ديگر از جمله ريشه، محور زير لپـه، محـور روي   ها نمونهريز

فرنگي به منظور ريزازديـادي   ي گياه گوجهها برگگره و لپه، تک
گـي از طريـق بـاززايي مسـتقيم،     فرن هاي ديگري از گوجهواريته

  ).۱۸و  ۱(زايي سوماتيک انجام گرفته است غيرمستقيم و جنين
هاي مختلـف   يکتکناز ديگر عوامل دخيل در ميزان بازدهي 

ي رشـد  ها محرکتوان به ترکيب محيط کشت و  يمکشت بافت 
در اين زمينه، به تازگي مطالعاتي در . کار رفته در آن اشاره کردبه

ي هـا  جلبـک کننـده زيسـتي    برد تلفيقي عصاره تحريکمورد کار
هاي رشد گيـاهي در شـرايط درون شيشـه    کنندهدريايي و تنظيم

   ).۲۱(ت فرنگي انجام گرفته اس منظور تکثير گياه گوجه به
سازي انتخـاب محـيط کشـت    بهينه منظور پژوهش حاضر به

فرنگي گيالسـي از طريـق تکنيـک     براي ريزازديادي گياه گوجه
  .گره انجام گرفت تککشت 

  
  ها روشمواد و 

اين پژوهش در آزمايشگاه کشت بافت پژوهشکده بيوتکنولوژي 
جهـت  . صـورت پـذيرفت   ١٣٩١منطقه مرکزي کشور در سـال  

منظـور ضـد عفـوني بـذرها بـراي توليـد        انجام اين تحقيـق، بـه  
دقيقـه   ٢٠مـدت   وسيله جريان آب شـهري بـه   گياهچه، بذرها به

مدت يک دقيقه ضدعفوني  به% ٧٠الکل  سپس با. شستشو شدند
وسيله هيپوكلريت  بهبذرها شدند و پس از شستشو با آب مقطر، 

در نهايت سه  و ددقيقه ضدعفوني گرديدن ٢٠مدت  به% ١سديم 
  . وسيله آب مقطر استريل شستشو شدند مرتبه به
ــه بــه موراشــيگ ( MS از محــيط کشــتزنــي، منظــور جوان
گـرم در   ٨/٥ر ليتـر سـاکارز و   گرم د ٣٠حاوي  )٢٠() اسکوگ

هاي کشت، قبل از کشت بذر توسط  يطمح. ليتر آگار استفاده شد
دقيقه استريل  ٢٠مدت  لسيوس بهسدرجه  ١٢١اتوکالو در دماي 

هـاي اسـتريل    يطمحـ عدد بذر در هر يـک از   ٥در ادامه، . شدند
درجـه   ٢٥شده کشت شد و بـه اتـاق رشـد بـا شـرايط دمـاي       

لسيوس در شب، با دوره نوري سدرجه  ٢٠لسيوس در روز و س
 ٢۷۰۰ساعت تاريکي، بـا شـدت نـور     ٨ساعت روشنايي و  ١٦

  .لوکس، انتقال يافتند
روزه  ٢٠-١٨هـاي  زني و رشد اوليه، از گياهچه بعد از جوانه

ي وگـره ر جانبي جدا و جهت كشـت تـك   جوانهي ها ونهنم ريز
با  )Kin( ينکينت کننده رشدحاوي تنظيم ،هاي استريل شده يطمح
به همـراه  ) گرم در ليتر ميلي ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢، ١صفر، (غلظت  ٧

، ٢/٠(غلظـت   ٣با  )NAA( دنفتالن استيک اسيکننده رشد تنظيم
منظــور رشــد،  بــه. قــرار گرفتنــد) گــرم در ليتــر ميلــي ١و  ٥/٠

يک ماه پس . ي کشت شده به اتاق رشد منتقل گرديدندها نمونه
ين بلنـدتر ي رشـد از جملـه طـول    ها شاخصگره،  از کشت تک

زايي و تعـداد  ززايـي، درصـد بـا   ريشه، طول ساقه، درصد ريشه
  .گيري شدميانگره اندازه

دار شده حاصـل از  هاي ريشهمنظور مقاوم سازي، گياهچه به

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
89

08
2.

13
93

.5
.3

.1
0.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089082.1393.5.3.10.6
https://jspi.iut.ac.ir/article-1-791-fa.html


   ...ي رشد گياهي بر ريزازدياديها کنندهي مختلف تنظيمها غلظت ريتأثبررسي 

۱۲۹ 

 ٢٥مدت يک هفته به گلخانـه بـا شـرايط دمـايي      کشت بافت به
 ،لسـيوس دمـاي شـب   سدرجه  ١٨لسيوس دماي روز، سدرجه 

انتقـال   سـاعت  ١٦و طول دوره نـوري  ا رطوبت نسبي هو% ٧٥
ي هـا  گلـدان دار شـده در  هاي ريشهياهچهگبدين منظور، . يافتند

به (ليت پرماس و متر حاوي پيتسانتي ٧پالستيکي با قطر دهانه 
مدت يک هفته بـا حفـظ رطوبـت     قرار گرفتند و به) ٣:١نسبت 

تمــامي  .نســبي خــاک توســط آبيــاري مــنظم نگهــداري شــدند
سـازي  هاي انتقال يافته نسبت به شرايط گلخانـه مقـاوم   گياهچه
دهي رسازي شده جهت بادر مرحله بعدي، نشاهاي مقاوم. شدند

متر انتقال يافته و با سانتي ٢٠با قطر دهانه  تر بزرگي ها گلدانبه 
. ي نگهداري شـدند ا گلخانههمان ترکيب بستر، در همان شرايط 

بـا تـوزين    هـا  بوتهزمايش، ميزان عملکرد در آخرين مرحله از آ
  . گيري گرديدهاي حاصله اندازه يوهم

تکرار انجـام   ۵اين پژوهش بر مبناي طرح کامالً تصادفي با 
گيري صـفات مورفولوژيـک   از اندازه دست آمدهي بهها داده. شد

ذکر شده در شرايط درون شيشه پس از گذشت يـک مـاه و در   
آوري شـده  ل دوره رشد گياهان جمعتا پايان طو شرايط گلخانه

افـزار  توسـط نـرم  % ١در سـطح اطمينـان    آنهاتجزيه واريانس  و
ي دانکـن  ا دامنهچنين، از آزمون چند  هم. انجام شد SASآماري 

)DMRT (بـراي تشـخيص    هـا  دادهمنظـور مقايسـه ميـانگين     به
  .يمارها استفاده شدتدار بين اختالف معني

  
  نتايج و بحث
ي کشـت شـده   هـا  ونـه نم اي ريـز  يشهشنيک درون پاسخ مورفوژ

ير اجزاي مختلف محيط کشت، از جمله غلظت و نوع تأثتحت 
بـه همـين دليـل، ارزيـابي     ). ۱۰(گيرد  يمرشد، قرار  کنندهتنظيم

رشد گياهي بر ميزان باززايي و  کنندهتنظيمو نوع  ها غلظتير تأث
وردار ي مختلف رشد اين گياه از اهميت بااليي برخـ ها شاخص

نمونـه   تاکنون مطالعات متعددي مبني بر تعيين بهترين ريز. است
و زايـي مسـتقيم   و بهترين محيط کشت جهت ريزازديادي، اندام

ــم ــتقيم و ه ــين غيرمس ــين جن ــهچن ــي واريت ــف زاي ــاي مختل ه
  .)۲۲و  ۲۱، ۱۸، ۱۱، ۸-۲(فرنگي انجام گرفته است  گوجه

داد کـه بيشـترين    هاي اين آزمايش نشـان مقايسات ميانگين داده
و ) متر سانتي ۶(، طول ساقه )متر سانتي ۲/۹(طول ريشه ميانگين 

 ترتيـب  در بـين تيمارهـاي مختلـف بـه     )عـدد  ۴( هتعداد ميانگر
 ۲/۰بـه همـراه    Kinگـرم در ليتـر    ميلي مربوط به تيمارهاي يک

به همراه يک  Kin گرم در ليتر ، يک ميليNAAگرم در ليتر  ميلي
بـه همـراه    Kin گرم در ليتـر  و يک ميلي NAAر گرم در ليت ميلي

  ).۱جدول (بود  NAAگرم در ليتر  يک ميلي
دست آمـده نشـان داد کـه در مـورد صـفت درصـد       نتايج به

ها با شاهد به غير از تيمار داري بين تيمارزايي تفاوت معني ريشه
 NAAگـرم در ليتـر    ميلي ۲/۰به همراه  Kinگرم در ليتر  ميلي ۶

کـه نشـانگر عـدم حساسـيت صـفت      ) ۱جـدول  ( وجود نداشـت 
. فرنگي نسبت به ترکيـب محـيط کشـت بـود     زايي گياه گوجه ريشه

زايي در تيمـار ذکـر شـده، اثـر      علت کمينه بودن ميزان درصد ريشه
زايي  بر ريشه Kinهايي نظير نينيتوکيسي زياد ها غلظتبازدارندگي 

ند، با افزايش بود NAAيي که فقط داراي ها طيمحچنين، در  هم. بود
در  وسلکـا علت تشـکيل   گرم در ليتر، به ميلي ۵/۰تا  NAAغلظت 

زايي کاهش يافت که ايـن نتـايج بـا سـاير      انتهاي ساقه، ميزان ريشه
   ).۲۴و  ۱۵(نتايج حاصل از مطالعات ديگر مشابه بود 

ي هـا  طيمحـ ي قرار گرفتـه در  ها ونهنم نتايج نشان داد که ريز
گـرم در ليتـر    ميلي ۲/۰به همراه  Kinر گرم در ليت ميلي ۴حاوي 
NAA        داراي حداکثر ميـزان بـاززايي بودنـد کـه نشـانگر نقـش

در ايـن غلظـت بـه همــراه     NAAهـايي نظيــر  افزاينـده اکسـين  
چنـين،   هـم . بـر ميـزان بـاززايي بـود     Kinهايي نظير  سيتوکينين

گـرم   ميلـي  ۴حاوي  يها طيمحميزان باززايي مربوط به  نيکمتر
گـرم   ميلـي  NAA ،۵گرم در ليتر  ميلي ۵/۰به همراه  Kinدر ليتر 
گـرم   ميلـي  NAA ،۶گرم در ليتر  به همراه يک ميلي Kinدر ليتر 

ــر  ــراه   Kinدر ليت ــه هم ــي ۵/۰ب ــر   ميل ــرم در ليت  ۶و  NAAگ
 NAAگـرم در ليتـر    به همـراه يـک ميلـي    Kinگرم در ليتر  ميلي
با غلظـت   Kinهايي نظير ، وجود سيتوکينينمارهايتدر اين . بود

دليل تشديد تشکيل کالوس باعث کاهش ميـزان بـاززايي    زياد به
دسـت آمـده در ديگـر    شد که با ساير نتـايج بـه   مارهايتدر اين 

  ).۲۴(د مطالعات مشابه بو
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۳۰  

  فرنگي گيالسي مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي آزمايش بر صفات مختلف گياه گوجه. ۱ لجدو

ول ريشه ط  درصد باززايي  زايي درصد ريشه
  )متر سانتي(

طول ساقه 
  )متر سانتي(

  تعداد
  گرهنميا

 )گرم در ليتر ميلي( مارهايت

۷۱a ۸/۵۹ a-e ۹/۳ bc ۲/۸ c-f ۸/۲ bc شاهد 
۱۰۰a ۸/۷۲ a-d ۶/۳ c ۵ab ۲/۳ b Kin (۰) +NAA ( ۲/۰ ) 
۸۰a ۲/۵۳ a-e ۸/۳ bc ۲۶/۲ c-g ۹۴/۱ b-e Kin (۰) + NAA ( ۵/۰ ) 
۱۰۰a ۴/۶۶ a-d ۸/۴ bc ۹/۳ a-d ۴/۲ bcd Kin (۰) +NAA (۱) 
۱۰۰a ۳۹b-f ۲/۹ a ۳b-e ۶۴/۱ b-f Kin (۱) + NAA ( ۲/۰ ) 
۱۰۰a ۴/۲۶ def ۹/۵ abc ۶۶/۰ fg ۹۴/۰ d-g Kin (۱) + NAA ( ۵/۰ ) 

۴/۸۶ a ۴/۸۶ ab ۴bc ۶a ۴a Kin (۱) + NAA (۱) 

۱۰۰a ۶/۷۹ abc ۹/۷ bc ۶۸/۲ c-f ۳b Kin (۲) + NAA ( ۲/۰ ) 
۸۰ab ۴/۶۶ a-d ۴/۴ bc ۴/۵ abc ۹۴/۱ b-e Kin (۲) + NAA ( ۵/۰ ) 
۱۰۰a ۳۳e ۶۸/۶ abc ۶۶/۰ fg ۵۶/۰ efg Kin (۲) + NAA (۱) 

۸/۷۹ a ۸/۷۹ abc ۵/۵ abc ۱/۳ b-e ۶/۲ bc Kin (۳) + NAA ( ۲/۰ ) 

۱۰۰a ۶/۴۶ a-f ۶/۴ bc ۶۶/۰ fg ۶/۰ d-g Kin (۳) + NAA ( ۵/۰ ) 
۲/۹۳ a ۲/۱۳ ef ۳/۵ bc ۱۴/۰ g ۲۶/۰ fg Kin (۳) + NAA (۱) 

۸/۷۹ a ۲/۹۳ a ۱/۵ bc ۹/۱ d-g ۶/۲ bc Kin (۴) + NAA ( ۲/۰ ) 
۷۳a ۰f ۸/۳ bc ۰g ۰g Kin (۴) + NAA ( ۵/۰ ) 
۲/۹۳ a ۲/۱۳ ef ۵bc ۱۴/۰ g ۲/۰ fg Kin (۴) + NAA (۱) 

۷۳a ۴/۶۴ a-f ۵cbc ۵/۱ efg ۶۸/۱ b-f Kin (۵) + NAA ( ۲/۰ ) 
۱۰۰a ۴/۶۶ a-d ۷/۶ abc ۷/۰ fg ۳/۱ c-g Kin (۵) + NAA ( ۵/۰ ) 

۲/۹۳ a ۰f ۵۸/۷ abc ۰g ۰g Kin (۵) + NAA (۱) 
۰b ۴/۸۶ ab ۰d ۶/۱ efg ۳/۲ bcd Kin (۶) + NAA ( ۲/۰ ) 
۶۶a ۰f ۷/۵ abc ۰g ۰g Kin (۶) + NAA ( ۵/۰ ) 
۶۶a ۰f ۵/۵ abc ۰g ۰g Kin (۶) + NAA (۱) 

  .دباشن يمدار فاقد اختالف معني% ۱هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح  يانگينم
  

گره حاکي  انس مشاهدات مربوط به کشت تکنتايج تجزيه واري
 بـر  NAAو  Kin ي رشـد هـا  کننـده دار شدن اثر تنظـيم  از معني
 ،زايي، طـول ريشـه، طـول سـاقه     باززايي، ريشه صفات ميانگين

  .)٢جدول (بود % ١سطح احتمال ر تعداد ميانگره و وزن ميوه د
دست آمده مشاهده شد که بيشترين طول با توجه به نتايج به

 ۲/۰بـه همـراه    Kinم در ليتـر  گـر  ميلي ۱شه مربوط به تيمار ري
ي حاوي فقط ها طيمحچنين، در  هم. بود NAAگرم در ليتر  ميلي

NAA     با افزايش غلظت، مقدار طول ريشـه همـراه بـا افـزايش ،
زايي افزايش يافت که با مطالعات ديگر مبني بر اثـر   ميزان ريشه

 دطول ريشه مشابه بـو  بر افزايش ميزان NAAهايي نظير اکسين
گـرم   ميلي ۵طول ريشه مربوط به تيمار  نيکمترچنين،  هم). ۱۵(

هـايي نظيـر   بود که نشان داد مقادير زياد سيتوکينين Kinدر ليتر 
Kin دنبال آن طول ريشه اثـر بازدارنـده    زايي و به بر ميزان ريشه
  .دارند
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   ...ي رشد گياهي بر ريزازدياديها کنندهي مختلف تنظيمها غلظت ريتأثبررسي 

۱۳۱ 

  فرنگي آزمايش شدهجهتجزيه واريانس مشاهدات مربوط به برخي صفات گو. ۲ لجدو

  %۱دار در سطح احتمال  اختالف معني: **
  

  
  هاي هر بوته يوهمي حاصل از کشت بافت و شاهد براساس توزين ها بوتهمقايسه ميانگين عملکرد . ۱شکل 

  
بيشترين طول ساقه و تعداد ميانگره، که دو صفت وابسته به هم 

 همـراه بـه   Kinگرم در ليتـر   يک ميلي، مربوط به تيمار باشند يم
هـايي  بود که مؤيد نقش سـيتوکينين  NAAگرم در ليتر  يک ميلي

دنبـال آن ميـزان طـول سـاقه و      زايي و به بر ميزان باز Kinنظير 
ي کشت ها ونهنم تعداد ميانگره بود و با نتايج استفاده از ساير ريز

  ).۱۵(ود کننده رشد نيز مشابه بشده در اين ترکيب از تنظيم
در مجموع، بهترين محيط براي ريزازديادي اين گياه، بـا در  
نظر گرفتن بيشترين طول ساقه و تعداد ميـانگره، محـيط کشـت    

MS گرم در ليتر يک ميليا سازي شده بغني Kin   به همراه يـک
يز ايـن ترکيـب   متمـا خصوصـيت  . بـود  NAAگرم در ليتر  ميلي

ش شده در تحقيقات محيط كشت نسبت به ساير ترکيبات آزماي
زايي  زمان ميزان ريشهطور هم ديگر اين بود که در اين ترکيب به

و باززايي حداكثر بود و سبب كاهش زمـان يـك ماهـه در هـر     
دار نشده هاي ريشهدليل عدم نياز به انتقال گياهچه دوره كشت به

زايي شد كه به تبع آن از اتـالف وقـت و هزينـه    به محيط ريشه
  . هيه محيط كشت جديد ممانعت به عمل آمداضافه براي ت

در اين تحقيق، ميزان عملکرد گياهان حاصل از کشت بافت 
ي مربوطـه در محـيط   هـا  ونـه نم فرنگي گيالسي، کـه ريـز   گوجه
 Kinرشد  هايکنندهتنظيمي مختلف ها غلظتي حاوي ها کشت

هـاي هـر بوتـه    کشت شده بودند، از طريق توزين ميوه NAAو 
ــد  ــت ش ــاي. ثب ــي  نت ــاکي از معن ــل ح ــر   ج حاص ــدن اث دار ش

هاي هر  يوهمميانگين وزن  بر NAAو  Kin ي رشدها کننده تنظيم
نتـايج ايـن پـژوهش    ). ۲جدول (بود % ۱بوته در سطح احتمال 

ي کشـت شـده در   هـا  ونـه نم نشان داد که گياهان حاصل از ريـز 
بـه همـراه    Kinگرم در ليتـر   حاوي يک ميلي MSمحيط کشت 

) کيلوگرم ۳(بيشترين ميزان عملکرد  NAAدر ليتر گرم  يک ميلي
 هـاي  را دارا بودند که اين ميزان عملکرد در مقايسه با وزن ميـوه 

دهنده تـأثير مثبـت ايـن     نشان حاصل از تيمار شاهد بيشتر بود و

  درجه آزادي  منابع تغييرات
  مربعاتن ميانگي

تعداد   طول ساقه طول ريشه درصد باززايي زايي درصد ريشه
  وزن ميوه  ميانگره

  ۳۴/۲**  ۸/۱۰**  ۳۹/۱۶**  ۲۱/۱۷**  ۱۱/۵۰۳۳**  ۴۸/۲۳۵۳**  ۲۱  تيمار
 ۱۲/۰  ۶۸/۰  ۴۵/۱ ۲۴/۴ ۰۷/۶۱۷  ۴۵۰  ۱۰۹ خطاي آزمايش

  ۰۶/۱۷ ۴۸/۵۰  ۲۲/۶۴ ۷۱/۳۹  ۱۷/۵۳ ۶۹/۲۵   )(%ضريب تغييرات 
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۳۲  

اين  .)۱شکل (دسته از تيمارها بر افزايش عملکرد اين گياه بود 
بيشـترين طـول سـاقه و    دسـت آمـده در مـورد     نتايج از نتايج به

بيشترين تعداد ميانگره که مربـوط بـه همـين تيمـار بـود، قابـل       
  .بيني بود پيش

  
  گيرينتيجه

سازي انتخاب محيط کشت بـراي  بهينه پژوهش حاضر به منظور
فرنگي گيالسي از طريق تکنيـک کشـت    ريزازديادي گياه گوجه

ــک ــره انجــام گرفــت ت ــراي  . گ ــرين محــيط ب در مجمــوع، بهت
يادي اين گياه، بـا در نظـر گـرفتن طـول سـاقه و تعـداد       ريزازد

گـرم در   يک ميلـي ا سازي شده بغني MSميانگره، محيط کشت 
نتـايج ايـن   . بـود  NAAگرم در ليتر  به همراه يک ميلي Kin ليتر

ي کشت شده ها ونهنم پژوهش نشان داد که گياهان حاصل از ريز
ن عملکـرد  اي. بيشترين عملکرد را داشتند MSاين محيط کشت 
  .هاي حاصل از تيمار شاهد بود بيشتر از وزن ميوه

  
  سپاسگزاري

يوتکنولــوژي كشـاورزي منطقــه  بايـن پــژوهش در پژوهشـکده   
چنـين   از مـديريت محتـرم و هـم   . مرکزي کشور انجـام گرفـت  

ويژه خانم مهندس مـرادي،  عوامل اجرايي پژوهشکده مذبور، به
م اين پژوهش کمال به پاس همکاري و فراهم نمودن امکان انجا

   .تشکر و قدرداني را داريم
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