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بررسی اثر متقابل بنزیلآدنین و کیتوسان در پرآوری درونشیشهای توتفرنگی رقم سلوا
Investigation on Interaction Effect of Benzyladenine and Chitosan on in vitro
)Proliferation of Strawberry (Fragaria  ananassa cv. Selva
رسول جليليمرندي * ،لطفعلي ناصري  ،مهدي محسنيآذر  ،رامين حاجيتقيلو و محمدرضا مرحمتي
چکیده
ریز ازدیادي توتفرنگي امکان تکثير سریع آن را فراهم ميکند تنظيمکنندههاي رشد ميتوانند در ریز ازدیاادي تاوتفرنگاي و
تکثير سریع آن موثر باشند .با توجه به اهميت مرحله پرآوري ریز ازدیادي ،در این پژوهش اثر متقابل بنزیال آدناين و کيتوساان ماورد
بررسي قرار گرفت .محيط کشت موراشيک و اسکوگ ) (MSبا دو غلظت بنزیل آدنين ( و  2ميليگرم در ليتر) و پنج غلظت کيتوساان
با وزن مولکولي باال (صفر 02 ،02 ،22 ،و  02ميليگرم) مورد استفاده قرار گرفت .آزمایش فاکتوریل در قالا ارح کاامً تااادفي باا
هشت تکرار بهکار برده شد .صفات مورد ارزیابي شامل تعداد شاخسارهها ،قطر شاخسارهها ،ول شاخسارهها ،تعداد بارگ ،ساطب بارگ،
ميزان کلروفيل و وزن خشک توده گياهي بود .براساس نتایج بهدست آمده بين غلظت یا  2ميليگرم در ليتار بنزیالآدناين از لحاا
تاثير بر صفات مورد آزمایش تفاوت معنيدار وجود نداشت .بيشترین تعداد شاخساره ،قطر شاخساره ،تعاداد بارگ و وزن خشاک تاوده
گياهي در غلظت یا  2ميليگرم در ليتر بنزیلآدنين و بدون کيتوسان بهدست آمد .اما بيشترین ول شاخساره و ميزان کلروفيل در
یاا 2
یا  2ميليگرم در ليتر بنزیلآدنين با  02ميليگرم در ليتر کيتوسان مشاهده گردید .بيشترین سطب برگ در ترکيا
ترکي
ميليگرم بنزیال
ميليگرم در ليتر بنزیلآدنين با صفر 02 ،22 ،یا  02ميليگرم در ليتر کيتوسان بهدست آمد .بر اساس نتایج ،ترکي
آدنين در پرآوري رقم توتفرنگي سلوا معنيدار بود.
واژههای کلیدی :پرآوري ،توت فرنگي ،بنزیل آدنين ،کيتوسان ،درون شيشهاي

 .به ترتي دانشيار ،استادیار ،کارشناسارشد بيوتکنولوژي ،کارشناسارشد باغباني و دانشجوي سابق کارشناسيارشد علوم باغباني ،گروه علوم باغباني ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه اروميه ،اروميه
* :نویسنده مسوول
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پوسته سالتپوساتان مانناد خرچنا هاا و ميگوهاا باهدسات
مااايآیاااد فریپاااون ( .)Freepons 1991یکاااي از عوامااال
مهام در ميازان تااثير کيتوساان از لحاا کنتارل بيمااريهااي
قااارچي ،نفااوذ پااریري اکساايژن و بلااار آل ،فعاليااتهاااي
آنتياکسيداني ،پرآوري و رشد گياهچهها در شرایط درونشيشاه-
اي ،غلظاات و وزن مولکااولي آن ماايباشااد پااارک و همکاااران
( ،)Park et al. 2002نا و همکااران ( )Nge et al. 2006و
چين و همکاران (.)Chien et al. 2007
کيتوسان در کشت بافت انگور سب تحریک رشد و نماو
ریزنمونهها گردیده و با غلظات  /25درصاد ساب افازایش وزن
خشک ریشه ،شاخسارهها و ویلشدن ساقه گردیده است اماا در
غلظت باالتر از  2/5درصد اثار منفاي داشاته اسات ایات بارکاا و
همکااران ( .)Ait Barka et al. 2004گازار شاده اسات کاه
کيتوسان تحریککننده رشد و عامل افازایش پارآوري در کشات
بافت ارکيدهها ميباشد .کيتوسان ميگویي و قارچي ،رشاد و نماو
بافت مریستم ارکيده را در محيط کشات ماایع و جاماد افازایش
ميدهد .مقادیر کم کيتوسان تااثير زیاادي بار روي رشاد و نماو
بافت گياهي ارکيده دارد نا و همکااران ( .)2220تااثير مثبات
کيتوسان با وزن مولکولي کم ،بر باززایي درونشيشاهاي جناين-
هاي سوماتيکي در توليد مجدد کالوس هویج ،توليد دوباره ریشاه
و شاخساره در توتفرنگاي و بافات مریساتم جواناههااي جاانبي
ارکيااااده گاااازار گردیااااده اساااات کومااااه و همکاااااران
( )Kume et al. 2002و ن و همکاران (.)2220
براساس پژوهشهاي انجام گرفته در کشت بافت ساي -
زميني گزار شده است که غلظتهاي بين  5الي  5ميليگارم
در ليتر کيتوسان سب افزایش وزن تر و خشک ریشه ميشاود و
غلظتهاي باالتر سب کاهش وزن تار ریشاههاا گردیاده اسات
اصارري ذکریاا و همکااران (.)Asghari- Zakaria et al. 2009
نتایج پژوهشها نشان مايدهاد کاه کيتوساان موجا افازایش
ميزان کلروفيل در بافتهاي گياهي مايشاود زانا و همکااران
(.)Zhang et al. 2009
با توجه به پژوهشهاي انجام گرفته در مورد اثرات مثبت
کيتوسان و بنزیل آدناين در بااززایي برخاي گياهاان در شارایط
درون شيشهاي ،در این پژوهش غلظتهاي ملتلا بنزیل آدناين
و کيتوسان و ترکي آنها در پرآوري درونشيشهاي رقام تاوت-
فرنگي سلوا مورد بررسي قرار گرفته است.

مقدمه
توت فرنگي سلوا از ارقام تجاري توت فرنگي باوده و رقام
روز خنثي مي باشاد جليلاي مرنادي (.)Jalili Marandi. 2007
پژوهشگران از کشت مریستم توتفرنگاي باراي ویاروسزدایاي
و توليد انبوه استفاده نمودهاند آبرامنکاو ( )Abramenko 1983و
ب اات و دار ( .)Bhatt & Dhar 2000بااه ااور کلااي ماايتااوان
از قساامتهاااي ملتلااا گياااه تااوتفرنگااي نظياار باارگ ،ساااقه،
مریسااتم انتهااایي ،ریشااه ،ساااقه رونااده و قساامتهاااي ملتلااا
گاااال در کشاااات بافاااات اسااااتفاده نمااااود خوشاااالوي
 .)Khosh-Khui,پساااااااااي و همکااااااااااران
(1994
( )Passey et al. 2002در آزمایشي روي شش رقم توت فرنگاي
با استفاده از ریزنمونههایي از برگ ،گلبرگ ،گوشوارک و ریشه در
محااايط کشااات موراشااايک و اساااکوگ ( )MSو کااااربرد
اساايدجيبرليک ،اساايدایندولبوتریااک اساايد و بنزیاالآدنااين در
مرحله پرآوري بهترین نتيجه را از ریزنمونههااي بارگ باهدسات
آوردند.
بق نتاایج سااکيً و همکااران ()Sakila, et al. 2007
استفاده از غلظت 2/5ميليگرم در ليتار از بنزیال آدناين باا 2/
ميليگرم در ليتر کينتين سب کوتاه ماندن و کوتولاه شادن 52
درصد از گياهان باززایي شده در تاوتفرنگاي گردیاده اسات .در
پژوهش انجام شده توسط سااکيً و همکااران ( )2222گازار
شده است که محيط کشت موراشيک و اسکوگ تکميل شاده باا
بنزیل آدنين همراه با جيبرلين یاا کينتاين ،بايشتارین پارآوري
شاخساره را در توتفرنگي داشته است .همچنين بق اظهار این
پژوهشگران استفاده از گارههااي بوتاه تاوتفرنگاي در محايط
کشت موراشيک و اسکوگ با غلظت  /5ميليگرم در ليتر بنزیال
آدنين همراه با  2/5ميلايگارم در ليتار کينتاين ساب پارآوري
ریزنمونهها ميشود.
براساااس نتااایج پااژوهشهاااي بيسااوای و همکاااران
( )Biswas et al. 2007غلظااتهاااي 2/ميلاايگاارم در ليتاار
اسيدجيبرليک براي استقرار اوليه مریستمهاي اوليه توتفرنگي و
ویلشدن شاخسارهها موثر بوده ،بنزیال آدناين و کينتاين هار
کدام به ور جداگانه و یا بهصورت ترکيا در بااززایي شاخسااره
مناس ميباشد.
در بين تنظيمکنندههاي ملتلاا باهکاار بارده شاده در
کشت بافت توتفرنگي ،بنزیل آدنين همراه با نفتاليناستيکاسيد
نتيجه بهتري نسبت به کينتين و یاا اساتفاده بنزیال آدناين باه
تنهایي داشاته اسات باات و دار ( .)2222کيتوساان یاک مااده

مواد و روشها

ارزان ،قابل تجزیه در بيعت ،غيرسمي و تحریاک کنناده رشاد
گياه به شمار ميآید .کيتوسان ،کينتين داستيله شاده اسات و از

در این پژوهش کاه در آزمایشاگاههااي کشات بافات
گروه باغباني دانشگاه اروميه انجام گرفت از نوک استولونهاي
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اول شامل دو ساطب بنزیال آدناين ( و 2ميلايگارم در ليتار) و
فاکتور دوم شامل کيتوسان در پنج ساطب (صافر 02 ،02 ،22 ،و
 02ميليگرم در ليتر) بود .تجزیه آماري دادهها با استفاده از نارم-
افزار  MSTATCو  ASAانجام گرفت .براي مقایسه ميانگينهاا از
آزمون چند دامنه دانکن استفاده گردید.

(دستکها) توتفرنگاي رقام سالوا باراي پارآوري در شارایط
درونشيشهاي استفاده گردید .براي این منظور ریزنمونههااي
تهيه شده در کلریدجيوه 2/ 5درصد به مادت  0دقيقاه قارار
گرفت و سپ باا آل مقطار اساتریل  5الاي  0باار آبشاویي
شدند .ابتدا ریزنمونهها در محيط کشت موراشيک و اساکوگ
براي توليد شاخساره کشت گردید و بعد از  05روز شاخساره-
هاي توليد شده که ول الاي  /5ساانتيمتار داشاتند باه
محيط کشت موراشيک و اسکوگ ) (MSتکميل شده با بنزیل
آدنين با غلظت و  2ميليگرم در ليتر و غلظتهاي ملتلاا
کيتوسان واکشات گردیاد .کيتوساان ماورد اساتفاده در ایان
آزماااایش داراي وزن مولکاااولي بااااال باااود و از شااارکت
 Sigma-Aldrich Co.تهيه گردید .محيطهااي کشات آمااده
شده در فشار  /5اتمسفر و دماي  2درجه سانتيگاراد باه
ماادت  2دقيقااه داخاال اتااوکًو اسااتریل گردیدنااد .سااپ
ریزنمونهها به داخل ظروف حاوي محايط کشات انتقاال داده
شده و در اتاق رشد قرار گرفتناد .شارایط اتااق رشاد شاامل
فتوپریود شانزده ساعت روشنایي و هشات سااعت تااریکي باا
دماي 20درجه ساانتيگاراد و شادت ناور  2222الاي 0222
لوک بود .پ از  52روز بعد از کشت ریزنموناههاا ،صافات
مورد نظر اندازهگيري و یادداشت گردید .صفات انادازهگياري
شده شامل تعداد شاخساره ،قطر شاخساره ،اول شاخسااره،
تعداد برگ ،سطب برگ ،ميزان کلروفيال و وزن خشاک تاوده
گياااهي بااود .تعااداد شاخساااره تشااکيل شااده و تعااداد باارگ
شمار و یاداشت گردید .اول شاخساارههاا باا خاطکاش
ميليمتري و قطر شاخسارهها توسط کولي بر حس ميلاي-
متر اندازهگيري شد .سطب برگ بر حس نمرهدهاي از الاي
 0ثبت گردیاد آرورا و همکااران ( .)Arora et al. 2006باراي
این منظور سطب تقریبي برگها باه  0گاروه تقسايم شاد .در
گروه برگهایي با ساطب الاي  /5ساانتيمتار مرباع ،در
گروه  ،2سطب برگهاي  /5الي  2سانتيمتر مربع ،در گاروه
 ،0سطب برگهاي بين  2الي  2/5سانتيمتر مربع و در گاروه
 ،0سطب برگهاي بين  2/5الي  0سانتيمتر مربع نمارهدهاي
گردید .ميزان کلروفيال توساط دساتگاه کلروفيالمتار مادل
 Konica Minolta 502بر حس شاخص  SPADاندازه گيري
شد.
وزن خشک توده گياهي بعاد از قارار دادن ریزنموناههاا
تحت دماي  22درجه ساانتيگاراد باه مادت 04سااعت در آون،
توسط ترازوي حساس توزین و یادداشت گردید .این آزماایش باه
صورت فاکتوریل در قال ارح پایاه کاامً تااادفي در هشات
تکرار انجام گرفت .هر واحد آزمایشي شامل  0ظرف باود .فااکتور

نتایج
نتایج تجزیه واریان (جدول ) نشان ميدهاد کاه باين
غلظتهاي بنزیل آدنين از لحا تاثير بر صفات اندازهگيري شده،
اختًف معنيدار وجاود نداشات اماا باين غلظاتهااي ملتلاا
کيتوسان از لحا تااثير بار صافات انادازهگياري شاده اخاتًف
معنيدار بود .اثر متقابل بنزیل آدنين و کيتوساان باه جاز تعاداد
برگ و شاخص کلروفيل در دیگر صفات مورد نظر معنيدار نبود.
چنانکه در شکل مشاهده ميشود تعداد شاخسااره
با افزایش غلظت کيتوسان کاهش یافت و بيشترین شاخسااره
توليد شده مربوط به غلظت صفر ميليگرم در ليتر کيتوساان
بود .بهعبارت دیگر در محيطهاي کشات فاقاد کيتوساان کاه
حاوي یا  2ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين باود ،بايشتارین
شاخساااره توليااد گردیااد .باار اساااس نتااایج شااکل  ،2قطاار
شاخسارههاي بهوجود آمده در غلظتهاي ملتلاا کيتوساان
کمتر از ریزنمونههاي فاقد کيتوسان و حاوي بنزیل آدنين بود.
شکل  0تاثير غلظتهاي ملتلا کيتوسان بر ول شاخساره-
ها را نشان ميدهد و براساس نتایج بهدست آمده بايشتارین
ول شاخساره در غلظات  02ميلايگارم در ليتار کيتوساان
همراه با غلظت یا  2ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين مشاهده
گردید .شکل  0اثر متقابل بنزیل آدنين و کيتوسان بار تعاداد
برگ تشکيل شده را نشان ميدهد .بر اساس نتایج این شاکل
بيشترین تعداد برگ در غلظتهاي یا  2ميليگرم در ليتار
بنزیل آدنين با صافر ميلايگارم در ليتار کيتوساان مشااهده
گردید .چنانکه در شکل  5مًحظه ميشود ،بيشترین سطب
یا  2ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين با صفر،
برگ در ترکي
 02 ،22یا  02ميليگرم در ليتر کيتوسان باهدسات آماد .در
غلظت  02ميليگارم در ليتار کيتوساان باه علات ساوختگي
ریزنمونهها کمترین سطب برگ مشاهده گردید.
اثاار متقاباال بنزیاال آدنااين و کيتوسااان باار شاااخص
کلروفيل برگها در شکل  0نشان داده شاده اسات .براسااس
یاا
نتایج این نمودار بيشترین شاخص کلروفيل در ترکيا
 2ميليگرم در ليتر بنزیل آدناين باا  02ميلايگارم در ليتار
کيتوسان بهدست آمد .بيشترین وزن خشک توده گيااهي در
ریزنمونههاي فاقد کيتوسان و حاوي یا  2ميليگرم در ليتار
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بنزیل آدنين مشاهده گردیاد (شاکل )2و باا افازایش غلظات
کيتوسان وزن خشک توده گياهي کااهش یافات و کامتارین
وزن خشک مربوط به غلظت  02ميليگرم در ليتار کيتوساان
بود .شيشهاي شدن یکي از مشکًت معماول در ریزازدیاادي

جدول  :تجزیه واریان

ميباشد .در اثر این پدیده ریزنمونهها آبکي گردیاده و شافاف
ميشوند .در ایان آزماایش در هاي یاک از تيمارهاا عارضاه
شيشهاي شدن مشاهده نگردید.

تاثير بنزیل آدنين ،کيتوسان و اثر متقابل آنها بر صفات اندازه گيري شده در توتفرنگي سلوا

Tab 1: Anova of benzyladenine , chitosan and their interaction effect on evaluated characteristics of Selva
strawberry cultivar
ميانگين مربعات MS
منابع
درجه
وزن خشک توده
شاخص
سطب
ول
قطر
تعداد
ترييرات
تعداد برگ
آزادي
گياهي
کلروفيل
برگ
شاخساره
شاخساره
شاخساره
Source of
Variation

D.F.

Number
of shoot

Diameter
of shoot

Number
of leaf

Length
of shoot

بنزیل آدنين
Benzyladnine
کيتوسان
**49.23** 23.932
**3.097
**5.903
4
Chitosan
اثر متقابل بنزیلآدنين و کيتوسان
**8.671
0.114ns
0.008ns
0.162ns
4
Interaction of
Benzyladenine×Chitosan
خطاي آزمایشError
0.961
0.233
0.015
0.148
70
ضری ترييرات ()%
27.56
16.89
7.67
23.23
CV %
* ** ،و  :nsبهترتي معنيدار در سطب  5درصد ،درصد و غير معنيدار
,0.05 and not significant, respectively.
1

0.06ns

0.003ns

3.581ns

0.022ns

size of
leaf

Chlorophyll
index

Dry weight
of plant mass

2.00ns

0.598ns

0.000ns

*24.50

**46.692

**0.004

1.37ns

**1.910

0.000ns

0.132

0.399

0.000

15.17

18.27

1.76

, ** and ns: Significant at p

a

*

6
5

c

2

Shoot number

b

3

تعداد شاخساره

ab

4

1
d
0
60

40

20

30

0

غلظت کيتوسان(ميليگرم در ليتر)
)Chitosan concentration(mg/l

شکل  :اثر غلظتهاي ملتلا کيتوسان بر تعداد شاخساره توليد شده در ریزنمونهها
ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال  %با آزمون دانکن ندارد.
Fig 1: Effect of different concentrations of chitosan on shoot number
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.
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a

Shoot diameter (mm)

)قطر شاخساره (ميليمتر

3.5

b

3

b

b

2.5
2
1.5
1
0.5

c

0
0

20

30

40

60

)غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر
Chitosan concentration(mg/l)

. اثر غلظتهاي ملتلا کيتوسان بر متوسط قطر شاخساره:2 شکل
. با آزمون دانکن ندارد% ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال

Shoot length (mm)

)ول شاخساره (ميليمتر

Fig: 2.Effect of different concentrations of chitosan on shoot diameter
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

a
ab
b

b

c
0

20

30

40

60

)غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر
Chitosan concentration(mg/l)

. اثر غلظتهاي ملتلا کيتوسان بر متوسط ول شاخساره:0 شکل
. با آزمون دانکن ندارد% ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال
Fig 3: Effect of different concentrations of chitosan on shoot length
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.
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a

35
30
25
20
15
10
5
0

ab
bc b
BA1 بنزیل ادنين
BA2 2 بنزیل ادنين

cd c
de d

e e
0

20
30
40
)غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر

60

Chitosan concentration(mg/l)

 اثرات متقابل بنزیلآدنين و کيتوسان بر تعداد برگ تشکيل شده:0 شکل
. با آزمون دانکن ندارد% ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال
Fig 4: Interaction effect of chitosan and benzyladenine on leaf number
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.

Leaf size (Rating from 1 to 4)

)0 سطب برگ (نمرهدهي از تا

3.5
3

a

a

a

a

2.5
2
1.5
1
0.5

b

0
0

20

30

40

60

)غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر
Chitosan concentration(mg/l)

 اثر غلظت هاي ملتلا کيتوسان بر سطب برگ:5 شکل
. با آزمون دانکن ندارد% ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال
Fig 5: Effect of different concentrations of chitosan on leaf size
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.
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a
ab

25

bc
de

e e

15

e

10
f

5

f

)(SPAD

بنزیل ادنين BA1
بنزیل ادنينBA2 2

cd

20

شاخص کلروفيل

30

)Chlorophyll index (SPAD

35

0
60

40

20

30

0

غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر)
)Chitosan concentration (mg/l

شکل :0اثرات متقابل بنزیلآدنين و کيتوسان بر شاخص کلروفيل.
ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال  %با آزمون دانکن ندارد.
Fig 6: Interaction effect of benzyladenine and chitosan on leaf chlorophyll index.
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.

c

b

d
60

20
30
40
غلظت کيتوسان (ميليگرم در ليتر)

)Dry weight (mm

ab

وزن خشک (ميليگرم)

a

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

0

)Chitosan concentration (mg/l

شکل  :2تاثير غلظتهاي ملتلا کيتوسان بر وزن خشک توده گياهي
ستونهاي داراي حروف مشابه اختًف معنيداري در سطب احتمال  %با آزمون دانکن ندارد.
Fig 7: Effect of different concentration of chitosan on dry weight of plant mass
Columns with the same letters are not significantly different at 1% level of probability using DMRT.

شاخسارهها و افزایش وزن خشک تاوده گيااهي مشااهده شاد.
موارد فوق اثر مثبت بنزیل آدنين را در پرآوري نشان ميدهاد و
باا نتاایج برخااي پاژوهشگااران هماهنا ماايباشاد پاساااي و

بحث
در این پژوهش گرچه اختًف معنيدار باين غلظات
ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين با غلظت  2ميليگرم در ليتار در
صفات اندازهگيري شاده مشااهده نگردیاد اماا افازودن بنزیال
آدنين به محيط کشت سب افزایش پرآوري شاخسارهها گردید
و باااهصاااورت افااازایش تعاااداد شاخساااارههااااي تشاااکيل
شااده ،قطاار شاخساااره ،تعااداد باارگ ،کوتاااه شاادن ااول

همکاااران ( ،)Passey et al. 2002کااارلي و اشااوریجاري
( )Carelli & Echeverrigary. 2002و بااي واس و همکاااران
(.)Biswas et al. 2007
00
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باااااار اساااااااس مطالعااااااات ویلکينااااااز و دادز

بق نتایج این پژوهش غلظت  02ميلايگارم در ليتار
کيتوسان همراه با یا  2ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين ،ساب
افزایش ول شاخساره گردیاد کاه علات آن ناشاي از کااهش
تعداد شاخساره توليد شده ميباشد و در غلظت  02ميلايگارم
در ليتر کيتوسان سوختگي گياهي حاصل گردید و به نظر مي-
رسد ناشي از اثر منفي غلظت و وزن مولکولي بااالي کيتوساان
مورد استفاده در این آزمایش باشد .بق اظهار ن و همکااران
( ،)2220کيتوسان حااوي وزن مولکاولي بااال تااثير منفاي در
پرآوري ریزنمونهها داشته و با نتایج این این تحقياق همااهنگي
دارد.
اثر متقابل بنزیل آدنين و کيتوسان در ميزان کلروفيال
برگ گياهچهها معنيدار بود و بايشتارین ميازان کلروفيال در
تيمار یا  2ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين و  02ميليگارم در
ليتر کيتوسان مشاهده گردید .بق اظهار کيوپين و ونشوایي،
( )Qiuping & Wenshui. 2007کيتوسااان موج ا پایااداري
کلروفيل ميگردد .زیرا احتمال دارد سب تحریک بياان برخاي
ژنها که در مسير سنتز کلروفيل نقش دارند مايشاود .باتوجاه
به عدم اختًف معنيدار بين غلظت یا  2ميلايگارم در ليتار
بنزیل آدنين بر صفات اندارهگيري شده در این آزمایش ميتوان
ميليگرم در ليتر بنزیل آدنين و صافر
اظهار نمود که ترکي
ميليگرم در ليتر کيتوسان با وزن مولکولي بااال باراي پارآوري
شاخساره در توتفرنگي سلوا نسبت به سایر تيمارها مناس تار
ميباشد .زیرا در ترکي فوق تعداد شاخسارههاي تشکيل شاده،
وزن خشک توده گياهي بيشتر بود و از ول مناس برخاوردار
یاا  2ميلايگارم در ليتار
بودند .عليرغم این که در ترکيا
بنزیل آدنين همراه با غلظت  02ميليگارم در ليتار کيتوساان،
ول شاخساره و ميزان کلروفيل برگها افازایش یافات اماا باا
توجه به اینکه در مرحله پرآوري افزایش تعداد شاخساره ماورد
نظر ميباشد لرا کيتوسان مورد استفاده که داراي وزن مولکولي
باال بود ،اثر مثبت در این مورد نداشت .در عين حاال مايتاوان
گفت که تمامي گياهان عک العمل مشابه در مقابال غلظات و
وزن مولکولي متفاوت کيتوسان نشان نميدهند و بایستي اناوا
کيتوسان با غلظت و وزن مولکولي متفاوت براي رقم توتفرنگي
سلوا و ارقام دیگر توت فرنگي به ور جداگاناه بررساي شاود تاا
شناخت جامعي بر اساس مطالعات انجام گرفته در پرآوري ارقام
توتفرنگي در ایران بهدست آید .همچنين امکان استفاده از نانو
ذرات کيتوسان و مقایسه آن باا ناو معماولي در کشات بافات
قابل توصيه ميباشد.

( )Wikins & Dodds. 1982غلظتهاي  2/5الاي  5ميلايگارم
در ليتر بنزیل آدنين سب افزایش توليد برگ و تولياد کاالوس
در گياهچههااي پایاه کلات گايًس گردیاده و باا نتاایج ایان
پژوهش مبني بر اثر بنزیال آدناين در افازایش تعاداد بارگ در
گياهچههاي مورد آزمایش توتفرنگي سلوا مطابقت دارد.
اثر مهم بنزیل آدنين در پرآوري درونشيشاهاي ایان آزماایش،
افزایش تعداد شاخساره تشکيل شده ،کاهش ول شاخسارههاا
و افزایش قطر آنها بود .نتایج برخي آزمایشها نشان مايدهاد
که بنزیل آدنين با کاهش چيرگي انتهایي و ول شاخساارههاا
سب افزایش تعداد شاخساره ميشاود اون و ميلار ( & Owen
 ،)Miller. 1996کااارلي و اشااوریجاري )2222( ،و یاااکيموا و
همکاران (.)Yokimova et al. 2000
نتایج این آزمایش نشان داد که در غلظت  02ميليگرم
در ليتر کيتوسان ول شاخسااره و ميازان کلروفيال بيشاتر از
سایر تيمارها بود اما افازایش غلظات کيتوساان ساب کااهش
تعداد شاخساره ،قطر شاخساره ،تعداد بارگ ،ساطب بارگ ،وزن
خشک توده گياهي و باه اور کلاي کااهش رشاد گياهچاههاا
گردید .نتایج سایر پژوهشگران نيز موارد فوق را تائيد مايکناد
ایت و همکاران ( )2220و ن و همکاران ( .)2220هامچناين
براساس گزار ایت و همکاران ( )2220غلظات  /25درصاد
کيتوسااان فرمولااه شااده (کيتااوژل) موجاا افاازایش ااول
شاخساره ها و فتوسانتز گردیاده اماا باا افازایش غلظات ،تااثير
کيتوسان بر روي گياهچههاي انگور منفي بود که با نتاایج ایان
پژوهش هماهن ميباشد.
گرچه براساس گزار هاا ،کيتوساان باا وزن مولکاولي
پایين سب افزایش پرآوري در کشت بافت ارکيادههاا گردیاده
است ن و همکااران ( ،)2220اماا در ایان آزماایش باهدليال
استفاده از کيتوسان با وزن مولکولي باال ،باعث کااهش پارآوري
در توتفرنگي رقم سلوا گردید .بهنظار مايرساد عکا العمال
گونههاي ملتلا گياهي نسابت باه کيتوساان و وزن مولکاولي
کيتوسان مورد استفاده متفاوت ميباشد .همچنين کيتوسان باا
وزن مولکولي باال اثر بازدارندگي در پارآوري و توساعه گياهچاه
دارد ن و همکاران ( .)2220براساس گزار نا و همکااران
( )2220تاثير کيتوسان با وزن مولکولي کيلودالتون در رشاد
و توسعه مریستم جوانههاي جانبي ارکيده ،چهار برابر بيشاتر از
کيتوسان با وزن مولکولي باال ( 22کيلودالتون) ميباشد.

منابع:
جهت مًحظه منابع به صفحههاي  4-2متن انگليسي مراجعه شود.
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Summary

Investigation on Interaction Effect of Benzyladenine and Chitosan on in vitro
Proliferation of Strawberry (Fragaria  ananassa cv. Selva)
Jalili Marandi1*, R., Naseri1, L., Mohseniazer1, M., Hajitagiloo1, R. and Marhamati1, M. R.

Abstract
Micropropagation of strawberry provides possibility of fast multiplication. Growth regulators can be effective on
micropropagation of strawberry and fast multiplication. To attention to the importance of proliferation stage of
micropropagation, in this research an investigation carried out on the interaction effect of benzyladenine (BA) and
chitosan. The Murashige and Skoog (MS) culture medium was supplemented with BA in two concentration (1 and 2
mg/l) and Chitosan with high molecular weight in five concentration (0,20,30,40 and 60 mg/l). A factorial experiment
based on completely de +sign with eight replication was used. Evaluated characteristics included number of shoots,
diameter of shoots, length of shoots, number of leaves, size of leaves, chlorophyll content and dry weight of plant mass.
Based on the obtained results there was not significant differences between 1or 2 mg/l concentration of BA from the
point of effect on examined characteristics. The highest number of shoots, diameter of shoots, number of leaves and dry
weight of plant mass were obtained in 1 or 2 mg/l BA and without chitosan. But the highest length of shoot and
chlorophyll content were observed in combination of 1 or 2 mg/l BA with30 mg/l chitosan. The highest leaf size were
obtained in combination of 1 or 2 mg/l BA with 0, 20, 30 or 40 mg/l chitosan. According to the results, 1mg/l BA was
significant effective on proliferation of Selva strawberry.
Keywords: Proliferation, Strawberry, Benzyladenine, Chitosan, in vitro
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