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تأثیر نانوذرات نقره بر آلودگی میکروبی و رشد درونشیشهای جوانههای جانبی و انتهایی
ارقام فندق
The Effect of Silver Nano-particles on Microbial Contamination and In Vitro Growth
of Apical and Auxiliary Buds of Hazelnut Cultivars
پریسا دریانی ،1ناصر زارع ،*2اسماعیل چمنی ،3پریسا شیخزادهمصدق 4و داود
تاریخ دریافت92/09/19 :

جوادیمجد5

تاریخ پذیرش93/04/31 :

چکیده
روی محیطکشت MS

جوانه های جانبی و انتهایی شش رقم فندق در فصول مختلف تهیه شده و پس از ضدعفونی با تیمارهای متفاوت،
جامد کشت شدند .درصد ریزنمونههای رشد کرده و درصد ریزنمونههای دارای آلودگی قارچی و باکتریایی ثبت گردیدد .عدهوهبدر اید،،
تأثیر سطوح مختلف  BAPو  IBAبر استقرار و رشد ریزنمونده هدای فصدول مختلدف مدورد بررسدی قدرار گرفدت .نتدایا نشدا داد کده
نانوذراتنقره نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای میکروبی درو شیشهای ریزنمونههای فندق بههمراه حداقل صدمه به بافتهای درحال
رشد دارد .در ریزنمونههای فصل بهار ،کمتری ،درصد آلودگی قارچی و باکتریایی بههمدراه بیشدتری ،درصدد شدا هدهدی در تیمارهدای
ضدعفونی هیپوکلریتسدیم  %2/5بهمدت  10دقیقه و غوطهورسازی ریزنمونهها بهمدت  30یا  45دقیقه در محلول  100میلدیگدر در
لیتر نانوذراتنقره پس از ضدعفونی با هیپوکلریتسدیم  %2/5بهمدت  5دقیقه بهدست آمد .محیطکشت حاوی یک میلدیگدر بدر لیتدر
 BAPو  0/01میلیگر بر لیتر  IBAبیشتری ،درصد شا هدهی ( ،)%44/22تعداد برگ ( )6/22و طول ساقه ( )1/74 cmرا داشدت کده
بهطور معنیداری بیشتر از سایر سطوح  BAPبود .درحالیکه در ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز کمتری ،درصد آلودگی باکتریایی و
قارچی و بیشتری ،درصد شا هدهی با غوطهورسازی ریزنمونههدا بدهمددت  120دقیقده در محلدول  100یدا  150میلدیگدر بدر لیتدر
نانوذراتنقره پس از ضدعفونی با هیپوکلریتسدیم بهدست آمد .بیشتری ،درصد شا هدهی ریزنمونهها در محدیطکشدت حداوی  3یدا 5
میلیگر در لیتر  BAPو  0/01میلیگر در لیتر  IBAبهدست آمد.
واژههای کلیدی :آلودگی باکتریایی و قارچی ،ریزازدیادی درو شیشهای ،ضدعفونی ،نانوذرات نقره،

 .1دانشآمو ته کارشناسیارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .2استادیار گروه زراعت و اصهح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .3دانشیار گروه علو باغبانی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .4استادیار گروه زراعت و اصهح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .5مربی بخش اصهح نهال و بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیه  ،گیه
Email: zarenasser@yahoo.com
* :نویسنده مسوول
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آلودگی گیاها چوبی استفاده شده است ولی اید ،مداده بسدیار
سمی بوده و باید با دقت باالیی مورد استفاده قرار گیرد لیفدرت
و وودوارد ( .)Leifert and Woodward, 1997چنددی ،مددواد
شیمیایی نه تنها بدرای ریزنمونده بدیش از حدد سدمی هسدتند،
ممک ،است برای محیط زیست نیز مخاطرهآمیدز باشدند .تحدت
چنی ،شرایطی پیدا کرد یک ماده مؤثر و ایمد ،بدرای حدذف
آلودگی ریزنمونهها (به صوص برای گیاها چوبی) بسیار مهدم
است .نانوذرات نقره مدوادی غیرسدمی هسدتند کده از قابلیدت
باالیی برای از بی ،برد میکروارگانیسمها ،بهعنوا مثال ،قدار
و باکتریها بر وردار هستند .ای ،قابلیت نانوذرات نقره بدهعلدت
ذرات کوچک آزاد نقره میباشد .ای ،ذرات کوچک نه تنها قدادر
به از بی ،برد باکتریها و قار ها میباشد ،بلکده ویروس را نیز
از بی ،میبرند سداندی و سدالوپک – ساندی؛ عبدی و همکارا
).(Sondi and Salopek-Sondi, 2004; Abdi et al., 2008
دامیدانو و همکدارا ) (Damiano et al., 2005در مطالعدهی
روی رقددمهددای مختلددف فندددق در ایتالیددا گددزارش کردنددد کدده

مقدمه
فندق با نا علمی  Corylus avellanaگیاهی است که از دیرباز
بهدلیل ارزش غذایی باال در صنایع غذایی مورد توجه بوده است.
دانههای فندق دارای  19درصد پروتئی 60 ،،درصد روغ،،
درصد باالیی از ویتامی،های  E ،Bو عناصر معدنی مانند فسفر
است .توزیع جغرافیایی فندق مناطق وسیعی از اروپا ،آفریقا،
روسیه ،کوههای قفقاز و ایرا را در برمیگیرد .امروزه با شنا ت
بهتر از ای ،گیاه کاربردهای ویژهای در صنعت و پزشکی برای آ
در نظر گرفته شده است ،با شناسایی و جداسازی تاکسوئیدهایی
از برگها و پوستههای اطراف بذر فندق از یکسو و ارزش داروئی
و اقتصادی باالی ای ،متابولیتها در درما عمومی سرطا ها
افق تازهای در تولید اقتصادی ای ،ماده با ارزش گشوده است.
عهوهبر ای ،از ای ،گیاه برای تهیه بیودیزل ،بیوپهستیک نیز
استفاده میگردد تامسو و همکارا ؛ هافم ،و همکارا ؛ هافم،
و شهیدی ( ;Thompson et al., 1996; Hoffman et al., 1998
 .(Hoffman and Shahidi, 2009با توجه به تقاضای در حال
افزایش برای فندق ،تکثیر و توزیع سریع ارقا استاندارد و
جدید حاصل از برنامههای اصهحی بیش از پیش ضروری است.
روشهای سنتی تکثیر فندق با استفاده از بذر ،قلمه و
وابانید زما بر بوده و از کارآیی پایینی در ریزازدیادی
تجاری بر وردار هستند .تکنیک ریزازدیادی درو شیشهای
راهکار مناسبی را برای تکثیر انبوه و توزیع سریع الی،ها یا
ارقا برتر و جدید در سطح تجاری فراهم میآورد .عهوهبر ای،،
با استفاده از ای ،تکنیک امکا تکثیر انبوه نهالهای یکنوا ت و
عاری از بیماری و توزیع آ بی ،کشاورزا وجود دارد نوری-
ناس ( .)Nuri-NAS, 2003سرعت شا هزایی کم و میزا باالی
آلودگی میکروبی از عوامل اصلی محدودکننده موفقیت در
ریزازدیادی در تا میباشد .اغلب بهمنظور به حداقل رساند
مشکهت ،از بافتهدای جوا (قاعده جوانه) در تا بالغ
استفاده میشود دیازساال و همدکارا ؛ بجوانی و رزدا  ،کهریزی
(Diaz-Sala, et al., 1994; Bhojwani and
و همکارا
).( ،Razdan, 1996; Kahrizi et al., 2011
بر ی از روشها و مواد شیمیایی بدرای کنتدرل آلدودگی در
محیط درو شیشهای استفاده میشدود ،ولدی بر دی از اید،هدا
بهرهوری پایینی و بر ی هم اثرات سمی زیدادی روی ریزنمونده
دارند .استفاده از آنتیبیوتیکها نیز اثرات منفی در رشد و پاسخ
ریزنمونهها داشته و ممک ،است در القای مقاومت در باکتریهدا
تأثیر بگذارند .بهطورکلی اسدتفاده از آ هدا بدرای کشدت بافدت
گیاها پیشدنهاد نمدیشدود دبدای و همکدارا ( Dabai et al.,
 .)2007کلرید جیوه ( )AgCl2بهطور گسدتردهای بدرای کنتدرل

محددیطکشددت

and Kuniyuki Walnut( DKW

)Driver

و  MOLTکده ترکیبدی از محدیط  DKWو ( WPM
 )Plant Mediumاست ،بههمدراه  1/5یدا  2میلدیگدر در لیتدر
 0/1 ،BAمیلیگر در لیتر  GA3و  0/01میلیگر در لیتر IBA
برای مرحله شا هزایی مناسب مدیباشدد .کوسدنکو و همکدارا
) (Kosenko et al., 2009نیددز محددیط  ½ MSحدددداوی 0/1
مدیلیگر در لیتر کینتی ،و  0/01میلدیگدر در لیتدر اینددول
استیک اسید ( )IAAرا محدیطکشدت مناسدبی بدرای اسدتقرار
فندق گزارش کردند .اید ،تحقیدق بدهمنظدور ارزیدابی کددارآیی
روشهای مختلف ضدعفونی در حدذف آلدودگی ریزنموندههدای
جواندده انتهددایی و جددانبی فصددول مختلددف سددال گیدداه فندددق و
همچنی ،تاثیر غلظتهای مختلف مواد تنظیمکننده رشد گیداهی
بر استقرار و رشد ای ،ریزنمونهها در شرایط درو شیشهای انجا
گرفت.
Woody

مواد و روشها
سرشددا ههددای واجددد جواندده فندددق در تمددا فصددول سددال از
جنگلهای رودسر استا گدیه (رقدم گدرد) ،مرکدز تحقیقدات
فندق در رودسر (رقمهای فرتیدل و روندد) و پدارسآبداد اسدتا
اردبیل (رقمهای نقدرت ،سدگرو و داویاندا) تهیده و در قطعدات
کوچک و بستهبندیهای تمیز به آزمایشگاه منتقل شدند.
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ضدعفونی ریزنمونههای فندق در فصول مختلف سال

مرحله استقرار و تیمارهای هورمونی

ابتدا سرشا هها با مایع ظرفشویی بدهمددت  30دقیقده شسدته
شده و سپس بهمدت دو سداعت بدا آو جداری آبکشدی شددند.
ریزنمونههای جوانه جدانبی و انتهدایی بدهمددت یدک دقیقده در
محلول  %40الکل غوطدده ور شدده و سدپس از سده روش زیددر
بدرای ضددعفونی در فصول مخدتلف استفدداده شدد یدددو و رد؛
ساندی و سالوپک -ساندی (.)Yu and Reed, 1993; 2004
الف -ریزنمونههای تهیه شده در فصل بهار (ارقا گرد ،فرتیدل و
رونددد) بددهمدددت  10 ،5و  15دقیقدده و ریزنمونددههددای فصددول
تابستا  ،پائیز (ارقا نقرت ،فرتیل ،روند و گرد) و زمستا (ارقا
گرد و فرتیل) بهمدت  25دقیقه با هیپوکلریتسدیم  %2/5تیمار
شدند.
و -ریزنمونددههددای فصددل بهدار بددا محلددول کلریدددجیوه %0/05
بهمدت دو و سه دقیقه و ریزنمونههای فصول تابسدتا  ،پدائیز و
زمستا با محلول کلریددجیوه  %0/1بدهمددت دو و سده دقیقده
ضدعفونی شدند.
ج -بهمنظور بررسی تدأثیر ندانوذرات نقدره بدر کنتدرل آلدودگی
باکتریایی و قارچی ریزنمونههای فندق ،ریزنمونههای تابسدتا و
پاییز پس از تیمار با اتانول  %40بهمدت پدنا دقیقده و محلدول
هیپوکلریتسدیم  2/5%بهمدت  20دقیقه ،بدهمددت  60و 120
دقیقه با محلول  100و  150میلیگر در لیتدر ندانوذرات نقدره
(عبدی و همکارا 2008 ،؛ رسدتمی و شهسدوار ( Rostami and
 )Shahsavar, 2009تیمار شدند .ریزنمونههای بهدار ضددعفونی
شده با اتانول  %40بهمددت یدک دقیقده و محلدول هیپوکلریدت
سدیم  %2/5بهمدت پدنا دقیقده ،بدهمددت  30و  45دقیقده بدا
محلول  100میلیگر در لیتر نانوذرات نقره تیمار شدند.
در هر سه روش در انتها ریزنمونهها سه بار و هر بار بدهمددت
پنا دقیقه با آو مقطر ضدعفونی آبکشی شدند .ریزنموندههدای
بدو ضدعفونی بهعنوا شاهد در نظر گرفته شدند .سده هفتده
بعد از کشت ،کشتهدا و ریزنموندههدا از نظدر آلدودگی و رشدد
ریزنمونه ها مورد بررسی و یادداشتبرداری قرار گرفت .با توجده
به وجود آلودگی دا لدی باکتریدایی در بر دی از ریزنموندههدا و
ظهور آ ها چند روز بعد از کشت ریزنمونهها ،امکا کنترل ای،
نوع آلودگی از طریق استفاده از آنتیبیوتیکهای سفوتاکسدیم و
استرپتومایسی ،بهترتیب با غلظتهای  250و  350میلیگر در
لیتدر رد و همکدارا ( )Reed et al., 1998مدورد بررسدی قدرار
گرفت .بعد از یک هفته تا دو هفتده رشدد بداکتری و همچندی،
ریزنمونهها یادداشت گردید.

ریزنمونههای فصل بهار ارقدا گدرد ،فرتیدل و روندد ضددعفونی
شده ،پس از آبگیری با کاغذ صدافی روی محدیطکشدت NRM
باچتددا و همکددارا ) (Bacchetta et al., 2008حدداوی سددطوح
مختلدف هورمدونی ( BAPصدفر 5 ،3 ،2 ،1 ،و  7میلدیگدر در
لیتر) بههمراه  0/01میلیگر در لیتر  IBAبهصورت فاکتوریدل
بر پایه طرح کامهً تصادفی کشت شددند .درصدد ریزنموندههدای
رشد کرده (درصد شا ه دهی) ،طول ساقه ،تعداد بدرگ و طدول
میا گره ها حدود سه تا چهار هفته پس از کشت اندازهگیدری و
ثبت شد .ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز رقدم داویاندا روی
محددیطکشددت  MSموراشددیو و اسددکوگ ( Murashige and
 )Skoog, 1962حاوی سطوح مختلف هورمو ( BAPصفر،3 ،
 7 ،5و  10میلیگر در لیتدر) بدههمدراه  0/05 ،0/01 ،0و 0/2
میلیگدر در لیتدر  IBAمنتقدل شددند .ریزنموندههدای فصدول
تابستا و پاییز رقم فرتیل روی محیطکشت  MSحداوی 0/01
میلیگر در لیتر  IBAبه همراه سطوح مختلدف ( BAPصدفر،
 7 ،5 ،3و  10میلیگر در لیتر) کشت شددند .هدر دو آزمدایش
بهصورت طرح کامهً تصادفی انجا گرفت.
ریزنمونههای ارقا گرد و فرتیل تهیه شده در فصل زمستا ،
پس از ضدعفونی روی محیطکشت  MSحاوی سطوح مختلدف
( GA3صفر 2 ،0/2 ،0/1 ،میلیگدر در لیتدر) بدههمدراه ،0/03
 0/05و  0/04گر در لیتر کازئی ،یدا دو گدر در لیتدر عصداره
مخمر کشت شدند .آزمایش بهصورت فاکتوریدل بدر پایده طدرح
کددامهً تصددادفی انجددا گرفددت .در ایدد ،آزمددایشهددا ،درصددد
ریزنمونههای رشد کرده (درصد شا هدهی) ،حدود سه تا چهدار
هفته پس از کشت اندازهگیری و ثبت شد.
در طول آزمایش ،همه کشتها در اتاقک رشد با دوره ندوری
 16ساعت روشنایی المپ فلورسنت و  7سداعت تداریکی و دمدا
 25±2درجه سانتیگراد نگهداری شدند .تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نر افزار ) SPSS (ver. 19انجا و مقایسه میدانگی،
دادهها با استفاده از آزمو چنددامنهای دانک ،درسطح احتمدال
 %5انجا گرفت.
نتایج
 .1تأثیر تیمارهای مختلف ضدعفونی
ریزنمونههای فصل بهار
نتایا حاصل از تجزیه واریانس نشا داد که بی ،تیمارهای
ضدعفونی مورد استفاده برای ریزنمونههای فصل بهار از نظر
درصد آلودگی باکتریایی و قارچی و همچنی ،درصد شا هدهی
ا تهف معنیداری وجود دارد .ولی بی ،ارقا از نظر ای ،صفات
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باکتریایی را بهطور معنیداری نسبت به  5دقیقه ضدعفونی با
هیپوکلریت  %2/5کاهش داده ولی تأثیر معنیداری در رشد
(شا هدهی) ریزنمونهها نداشت .عهوهبر ای ،،افزایش مدت
تیمار با هیپوکلریتسدیم  %2/5به  15دقیقه ،اگرچه باعث
حذف کامل آلودگی قارچی و باکتریایی شده ،منجر به از بی،
رفت ،کامل ریزنمونهها نیز شده است بهطوریکه در ای ،تیمار
هیچ یک از ریزنمونهها قادر به رشد نبودند .همچنی ،،اگرچه
تیمارهای ضدعفونی کلریدجیوه باعث کنترل آلودگیهای
میکروبی شدند ،ولی باعث از بی ،رفت ،ریزنمونهها نیز شدند
(شکل .)1

ا تهف معنیداری مشاهده نشد .اثر متقابل رقم × تیمار
ضدعفونی نیز برای هیچ کدا از صفات مورد بررسی معنیدار
نبود .کمتری ،آلودگی قارچی و باکتریایی بههمراه بیشتری،
درصد شا هدهی در تیمار ضدعفونی با هیپوکلریتسدیم %2/5
بهمدت  10دقیقه و تیمار هیپوکلریتسدیم  %2/5بهمدت 5
بهعهوه تیمار با محلول  100میلیگر در لیتر نانوذرات نقره
بهمدت  30یا  45دقیقه بهدست آمد .درحالیکه در تیمار شاهد
 100درصد ریزنمونهها در اثر آلودگی قارچی و باکتریایی از بی،
رفتند (شکل  .)1تیمار ریزنمونهها با محلول  100میلیگر در
لیتر نانوذرات نقره بهمدت  30یا  45دقیقه پس از  5دقیقه
ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم  ،%2/5درصد آلودگی قارچی و

شکل  :1میانگی ،درصد آلودگی باکتریایی ،قارچی و شا هدهی جوانههای فصل بهار فندق در تیمارهای مختلف ضدعفونی : A ،بدو
ضدعفونی C ،B ،و  :Dضدعفونی با الکل  %40و هیپوکلریت سدیم  %2/5بهترتیب بهمدت  10 ،5و  15دقیقه؛  Eو  :Fضدعفونی با الکل
 %40و هیپوکلریت سدیم  %2/5بهمدت  5بهعهوه تیمار با محلول  100میلیگر در لیتر نانوذرات نقره بهمدت  30یا  45دقیقه G ،و :H
کلریدجیوه  0/05درصد بهمدت  2و  3دقیقه
Fig. 1: Mean of percentage of bacterial and fungal contamination and shooting of hazelnut buds excised during spring in
different disinfection treatments, A: without disinfection, B, C and D: disinfected with 70% ethanol and sodium
hypochlorite 2/5% for 5, 10 and 15 minutes, respectively; E and F: disinfected with 70% ethanol and sodium
hypochlorite 2/5% for 5 minutes and silver nanoparticles solution (100 mg/l) for 30 or 45 minutes, respectively; G and
H: mercuric chloride 0/05% for 2 or 3 minutes, respectively

هیپوکلریتسدیم  %2/5بهتنهایی قادر به کنترل آلودگی
باکتریایی و قارچی و در نتیجه فراهمکرد شرایط رشد
ریزنمونهها نبود .بهطوریکه متوسط درصد آلودگی باکتریایی و
قارچی بهترتیب  73/33و  55/33و درصد شا هدهی
ریزنمونهها  5/33بود .درحالیکه درصد آلودگی باکتریایی و
قارچی در تیمار ریزنمونهها با محلول  100یا  150میلیگر بر
لیتر نانوذرات نقره ،بهویژه در مدت زما  120دقیقه ،بهطور

ریزنمونههای فصول تابستان و پاییز
براساس نتایا حاصل ،درصد آلودگی باکتریایی و قارچی و
درصد شا هدهی ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز بهطور
معنیداری تحت تأثیر ارقا و تیمارهای ضدعفونی قرار گرفت.
عهوهبر ای ،،اثر متقابل رقم × تیمار ضدعفونی نیز برای درصد
آلودگی باکتریایی و شا هدهی معنیدار بود .هما طوریکه در
شکل  2مهحظه میگردد بر هف ریزنمونههای فصل بهار،
ضدعفونی ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز با استفاده از
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بهطور معنیداری افزایش یافته است (شکل .)2

معنیداری کاهش یافته و درصد شا هدهی (رشد) ریزنمونهها

جدول  :1میانگی ،درصد آلودگی باکتریایی ،قارچی و شا هدهی جوانههای فصل تابستا و پاییز فندق در تیمارهای مختلف ضدعفونی
Table 1: Mean of percentage of bacterial and fungal contamination and shooting of hazelnut buds excised during
summer and autumn in different disinfection treatments
تیمار
ضدعفونی

رقم
Cultiva

Disinfection
treatment
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H

نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
نقرت ()Neghret
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile
فرتیل ()Fertile

درصد آلودگی
باکتریایی
Bacterial
contamination
100d
83.33c

درصد آلودگی
قارچی

شا هدهی
Shooting

Fungal
contamination

40

0d
c

A

21.66

B

0a

20.33b

4d

C

1.25a

0a

0d

D

8.33 a

53.33d

31.66b

E

16.66b

16.66 b

66.66 a

F

19.44b

16.66b

25c

G

0a

33.33c

25c

H

100d

100d

0c

A

7c

50c

0c

B

0a

26.60b

2.79c

C

0a

22.15b

0c

D

30.33b

44bc

44b

E

bc

44

b

44

F

0a

22b

44b

G

0a

0a

66a

H

11ab

Cultivar

Disinfection
treatment

100e
cd

تیمار
ضدعفونی

رقم

گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
گرد ()Gard
روند ()Rond
روند()Rond
روند ()Rond
روند()Rond
روند ()Rond
روند()Rond
روند ()Rond
روند()Rond

درصد آلودگی
باکتریایی
Bacterial
contamination

درصد آلودگی
قارچی
Fungal
contamination

Shooting

100a

0c

100c
c

b

شا هدهی

83.33

c

0

0a

40bc

0c

0a

25.16c

5.5b

100

a

75b

50b

0c

100c

58.33ab

0c

100c

50b

0c

100c

25c

8.33a

100d

100c

0b

85c

50b

0b

0a

17.62a

5.63a

0a

37ab

0b

25b

58.33b

0b
b

33.33

b

50

8.33a

50b

0b

0a

16.66a

0b

0.33

حروف یکسا در هر صفت بیانگر عد ا تهف معنیدار بی ،میانگی،ها در سطح  P≤0.05است
 :Aبدو ضدعفونی :B ،ضدعفونی با الکل  %40و هیپوکلریت  C ،%2/5و  :Dکلریدجیوه  0/01درصد بهترتیب بهمدت  2و  3دقیقهE ،
و  100 :Fمیلیگر در لیتر نانوذرات نقره بهترتیب در دو زما  60و  120دقیقه G ،و  150 :Hمیلیگر در لیتر نانوذرات نقره بهترتیب
در زما های  60و  120دقیقه
Values followed by different letters in each trait are significantly different at P≤0.05.
A: without disinfection, B: disinfected with 70% ethanol and sodium hypochlorite 2/5%; C and D: mercuric chloride
0/01% solution for 2 or 3 minutes; E and F: silver nanoparticle solution (100mg/l) for 60 and 120 minutes; G and H:
silver nanoparticle solution (150mg/l) for 60 and 120 minutes

کلرید جیوه و  150میلیگر بر لیتر نانوذرات نقره بهمدت 120
دقیقه ،درصد ریزنمونههای رشد کرده بسیار پایی ،بدود (جددول
.)1
برای کنترل آلودگی گیاهچههای درو شیشه ای که آلودگی
باکتریدددایی داشدددتند از آنتدددیبیوتیدددکهدددای سفوتاکسدددیم و
استرپتومایسی ،بهترتیب با غلظتهای  250و  350میلیگر در
لیتر استفاده شد .نتایا نشا داد که ای ،آنتیبیوتیکهدا سدبب
کاهش  50درصدی آلودگی باکتریایی شدده (رشدد بداکتری در
 %50ریزنمونهها مهار شده است) ،اما از طرفدی موجدب محددود
شد رشد ریزنمونهها و گیاهچهها و همچنی ،تغییر رنو آ هدا
نیز گردیدند و به همی ،اطر در ادامه آزمایش از اید ،تیمارهدا
استفاده نشد.

در رقم فرتیل تیمار نانوذرات نقره با غلظت  150میلدیگدر
در لیتر در مدت زما  120دقیقه میدزا آلدودگی باکتریدایی و
قارچی را بهطور کامل برطدرف کدرده و  66درصدد ریزنموندههدا
رشد کرده و تولیدد شدا ه نمودندد .درحدالیکده بدا اید ،تیمدار
ضدددعفونی در رقددم نقددرت ،علیددرغم کدداهش درصددد آلددودگی
باکتریایی و قارچی ،درصد ریزنمونده هدای رشدد کدرده بدهطدور
معنی داری کداهش یافتده اسدت .در اید ،رقدم حدداکثر درصدد
شا هدهی ( )%66با تیمار  100میلی گر بر لیتر نانوذرات نقدره
بهمدت  120دقیقه بهدست آمد که بهطور معنیداری بیشدتر از
درصد شا ه دهی ای ،رقم در سایر تیمارهدا بدود .در رقدم روندد
علیددرغم کدداهش معنددیدار و قابددل مهحظدده درصددد آلددودگی
باکتریایی و قارچی ریزنمونهها بهویدژه بدا تیمارهدای ضددعفونی
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شکل  :2میانگی ،درصد آلودگی باکتریایی ،قارچی و شا هدهی جوانههای فصل تابستا و پاییز فندق در تیمارهای مختلف ضدعفونی؛
 :Aبدو ضدعفونی :B ،ضدعفونی با الکل  %40و هیپوکلریت سدیم  C ،%2/5و  :Dکلرید جیوه  0/01درصد بهترتیب بهمدت  2و 3
دقیقه E ،و  100 :Fمیلیگر در لیتر نانوذرات نقره بهترتیب در دو زما  60و  120دقیقه  Gو  150 :Hمیلیگر در لیتر نانوذرات نقره
بهترتیب در زما های  60و  120دقیقه
Fig. 2: Mean of percentage of bacterial and fungal contamination and shooting of hazelnut buds excised during summer
and autumn in different disinfection treatments; A: without disinfection; B: disinfected with 70% ethanol and sodium
hypochlorite 2.5%; C and D: mercuric chloride 0.01% for 2 or 3 minutes; E and F: silver nanoparticle solution (100
mg/l) for 60 and 120 minutes, G and H: silver nanoparticle solution (150 mg/l) for 60 and 120 minutes

با تیمار حاوی یک میلیگر بر لیتر  BAPو  0/01میلیگر بدر
لیتر  IBAنداشته و بهطور معندیداری بیشدتر از سدایر تیمارهدا
بود .با ای ،حال ،طول ساقه و میا گره رشده کرده اید ،رقدم در
محیط حاوی یک میلیگر بر لیتر  BAPو  0/01میلیگدر بدر
لیتر  IBAبهطور معنیداری بیشدتر از محدیط فاقدد  BAPبدود.
بهعبارت دیگر ،در رقم روند ،محیطکشت حاوی یک میلدیگدر
بر لیتر  BAPبههمراه  0/01میلیگر بر لیتر  IBAشدا ههدای
مناسبتری را برای مرحله تکثیر فراهم میآورد (جددول  .)2در
ارقا دیگر (گرد و فرتیل) هیچ گونه رشد ریزنمونه و شا هدهدی
در محیطکشت فاقد  BAPدیده نشد .درصدد شدا هدهدی رقدم
گرد در دو محیطکشت حداوی یدک یدا دو میلدیگدر بدر لیتدر
بههمراه  0/01میلیگر بر لیتر  IBAتفاوت معندیداری بدا هدم
نداشته و بهطور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بدود .بدا اید،
حال ،تعداد برگ ،طول ساقه و میا گره در محدیط حداوی یدک
میلیگر بر لیتر  BAPو  0/01میلیگر بر لیتدر  IBAبدهطدور
معنیداری بیشتر از محیطکشت حاوی دو میلدیگدر بدر لیتدر
 BAPو سایر سطوح آ بهدست آمد .در رقم فرتیل نیز محدیط
کشت حاوی یک میلیگر بر لیتر  BAPو  0/01میلدیگدر بدر
لیتر  IBAبهتری ،تیمار برای رشد ریزنمونهها بود .بهطدوریکده
درصد شا هدهی و تعداد برگ حاصل از ای ،محیطکشت بهطور

 .2تأثیر تنظیمکنندههای رشد بر رشد ریزنمونهها
ریزنمونههای فصل بهار
نتایا حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشا داد که بی ،سدطوح
مختلف  BAPاز نظر درصد شا هدهی ،تعداد برگ ،طول سداقه
و میا گره ( )cmا تهف معنیداری وجود دارد .درحالیکه بی،
ارقا مورد استفاده ا تهف معنی داری از نظر ای ،صفات وجدود
نداشت .عهوهبر ای ،،اثر متقابل رقم × تیمار نیدز در مدورد همده
صفات معنیدار بهدست آمد.
در بی ،سدطوح مختلدف  BAPمدورد بررسدی ،غلظدت یدک
میلیگر بر لیتر  BAPبیشتری ،درصد شا هدهی ،تعداد بدرگ،
طول ساقه و طول میا گره بهترتیب 1/74 cm ،6/22 ،%44/22
و  0/35 cmرا داشت که به طدور معندی داری بیشدتر از سدطوح
دیگر  BAPبود .با افزایش غلظت  BAPدرصد شا هدهی ،تعداد
برگ ،طول ساقه و طول میا گدره بدهطدور معندیداری کداهش
یافته و ریزنمونههای رشد کرده حالت کپهای به دود گرفتندد.
بهطوریکه ،از نظر صفات مورد بررسی غلظتهای دو میلیگدر
بر لیتر  BAPو بداالتر از آ تفداوت معندیداری بدا تیمدار فاقدد
( BAPشاهد) نداشتند (جدول  ،2شکل .)A-3
در رقم روند ،درصد شدا هدهدی و تعدداد بدرگ تیمدار فاقدد
 BAPو حاوی  0/01میلیگر بر لیتر  IBAتفداوت معندیداری
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دو میلیگدر بدر لیتدر  BAPو  0/01میلدیگدر
نداشت (جدول .)2

معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بوده ولی از نظر صدفات طدول
ساقه و طول میا گره تفاوت معنیداری با محیطکشدت حداوی

بدر لیتدر IBA

جدول  :2تأثیر غلظتهای مختلف  BAPدر ترکیب با  0/01میلیگر بر لیتر  IBAبر رشد ریزنمونههای جوانه جانبی و انتهایی فصل
بهار فندق
Table 2: Effect of different concentrations of BAP in combination with 0/01 mg /l IBA on growth of apical and
auxiliary bud explants of hazelnut excised during spring
رقم

BAP
)(mgl-1

Cultivar

0

روند ()Rond

شا ه-
دهی)(%
Shooting
)(%
41.66a
a

تعداد برگ

طول ساقه ) (cmطول میانگره )(mgl-1) (cm
BAP Internodes length Stem length Number of
leaves
6.66a
a

1.1b
a

0.13b
a

3

رقم
Cultivar

شا

هدهی)(%

Number of
)Shooting (%
leaves

گرد ()Gard

0d
ab

b

1

روند ()Rond

50

7

0.4

5

گرد ()Gard

25

2

روند ()Rond

0b

0b

0c

0c

8

گرد ()Gard

b

b

c

c

c

3

روند ()Rond

0

0

0

0

0

فرتیل ()Fertile

0

5

روند ()Rond

0b

0b

0c

0c

1

فرتیل ()Fertile

41.66a

8

روند ()Rond

b

b

c

c

2

d

0

0

0

c

0

c

c

فرتیل ()Fertile

b

0

گرد ()Gard

0

0

0

0

1

گرد ()Gard

50a

5.33a

1.53a

0.4a

5

2

گرد ()Gard

a

c

b

8

50

2

c

0

0c
b

0.76

0.5bc

0c
b

0.13

0.1b
c

c

0

0

0

6.33a

1.96ab

c

3

)(cm
Internodes
length

0.3a

25

فرتیل ()Fertile

0.33

c

c

فرتیل ()Fertile

0.1

2.66b

5

0

فرتیل ()Fertile

3.66

b

25 b

b

Stem length

0c

16.66c

1.2

تعداد برگ طول ساقه

)(cm

طول میا گره

a

2.43
c

a

0.36
c

0

0

0

7a

1.6b

0.2b

c

0

c

0

c

0

حروف یکسا در هر ستو بیانگر عد ا تهف معنیدار بی ،میانگی،ها در سطح  P≤0.05است
Values followed by different letters in each trait are significantly different at P≤0.05

 GA3ریزنمونهها هیچگونده رشدد و شدا هدهدی نشدا ندادندد.
بر ددی از ریزنمونددههددای کشددت شددده در تیمارهددای حدداوی 2
میلیگر در لیتر  GA3به تنهدایی یدا بدههمدراه  0/05 ،0/03و
 0/04گر در لیتر کازئی ،یا  2گر در لیتر عصاره مخمدر رشدد
کرده و شا ه تولید کردندد (شدکل  .)6محدیطکشدت حداوی 2
میلیگر در لیتر  GA3بده همدراه  0/03گدر در لیتدر کدازئی،
بیشتری ،درصد ( 22درصدد) رشدد جواندههدا را نشدا داد کده
بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود (شکلهدای  D-3و
 .)6الز به ذکر است که درصد رشد و شا هدهی ریزنمونهها در
ارقا مختلف متفاوت بود .بهطوریکه در اغلدب تیمارهدا درصدد
شا ه دهی رقم روند بیشتر از رقم گرد بود .بدرای مثدال ،تیمدار
حاوی دو میلیگر در لیتر  GA3بدههمدراه  0/03گدر در لیتدر
کازئی ،بیشتری ،درصد رشد ریزنمونهها ( 66درصدد) را در رقدم
روند نشا داد.

ریزنمونههای فصل تابستان و پاییز
نتایا حاصل نشا داد که در رقم داویانا ،بی ،تیمارهای مختلف
تنظیمکننده های رشد گیاهی ا تهف معنیداری از نظر درصدد
شا هدهی وجود دارد .ریزنمونههای رقم داویانا کشت شده روی
محیطکشتهای فاقد تنظیمکننده رشد گیداهی و حداوی فقدط
 IBAهیچگونه رشد و شدا هدهدی نشدا ندادندد .درحدالیکده،
درصد شا هدهی در محیطکشتهای حاوی سده میلدیگدر در
لیتر  BAPبههمراه  0/05 ،0/01یا  0/2میلیگر در لیتر IBA
بهطور معنی داری بیشدتر از سدایر محدیطهدای کشدت بدود .در
غلظت  7میلدیگدر در لیتدر  BAPبدههمدراه ،0/05 ،0/01 ،0
 IBA0/2درصد شا هدهی بهترتیب  50 ،50 ،50و  30بود کده
از نظر آماری مشابه هدم بدوده و بدهطدور معندیداری بیشدتر از
محیطهای کشت فاقد  BAPو حداوی  10میلدیگدر در لیتدر
 BAPاست .با افزایش غلظت  BAPبه  10میلدیگدر در لیتدر،
درصد شا هزایی بهطور چشمگیدری کداهش یافتده و بده صدفر
درصد رسید (شکل .)4

بحث
آلودگی مواد گیاهی (ریزنمونه) در کنار قابلیت کم ریختزایی از
محدودیتهای عمده ریزازدیادی درو شیشهای فندق هستند.
بهطوریکه گزارش شده که حدود  95درصد ریزنمونههای
جمعآوری شده از طبیعت احتمال آلودگی دارند دیاز-ساال و
همکارا ؛ رد و همکارا 1990 ،؛ دامیانا و همکارا 2005 ،
( .(Diaz-Sala et al., 1990از طرف دیگر ،بهنظر میرسد که

ریزنمونههای فصل زمستان
نتایا حاصل از تجزیه واریدانس نشدا داد کده بدی ،تیمارهدای
مختلف هورمونی و ارقا مختلف از نظر درصد جوانههدای رشدد
کرده ا تهف معنیداری وجود دارد .در محیط شاهد ( MSفاقد
هورمو ) و محیطهای حاوی فقط  0/1و  0/2میلیگر بر لیتدر
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ریزنمونههای فصل بهار هیپوکلریتسدیم مناسبتر از
نانوذراتنقره و کلریدجیوه (که اصیت ضدعفونیکنندگی قوی
دارد) بود .تیمارهای ضدعفونی با کلریدجیوه بیشتری ،تاثیر را
برای رفع آلودگی باکتریایی و قارچی داشته ولی بهعلت سمیت
باال ،درصد زندهمانی و شا هدهی ریزنمونهها در ای ،تیمارها
بسیار پایی ،بوده و با تیمار شاهد (بدو ضدعفونی) ا تهف
معنیداری نداشت (شکلهای  1و .)2

جوانهها و بهویژه جوانههای در حال رشد حساس به مواد
ضدعفونیکننده بوده و عهیم نکروز نشا میدهند (باچتا و
همکارا  .)2008 ،در ای ،تحقیق نتایا ضدعفونی با تیمارهای
مختلف در فصل بهار نشا داد که تیمارهای مختلف رابطه
مستقیم با بافت ریزنمونهها دارد .به عبارت دیگر با توجه به
ای،که ریزنمونههای فصل بهار تازه و نر بوده و از آلودگی
کمتری نسبت به فصلهای دیگر بر وردار هستند ،باید از تیمار
ضدعفونی ضعیف و غلظتهای پایی،تری که کمتر به سلولهای
ریزنمونه آسیب میرساند ،استفاده شود .در ای ،آزمایش ،برای

شکل  :3رشد درو شیشهای ریزنمونههای جوانههای انتهایی و جانبی فندق؛  )Aریزنمونههای فصل بهار کشت شده در محیطکشت
 MSحاوی یک میلیگر در لیتر  BAPو  0/01میلیگر در لیتر IBA؛  Bو  )Cریزنمونههای فصل تابستا رقم فرتیل کشت شده در
محیطکشت  MSحاوی سه میلیگر در لیتر  BAPو  0/01میلیگر در لیتر  IBA؛  )Dریزنمونههای فصل زمستا کشت شده در
محیطکشت  MSحاوی  2میلیگر در لیتر  GA3بههمراه  0/03گر در لیتر کازئی،؛  Eو  )Fبهترتیب آلودگی باکتریایی و قارچی در
ریزنمونههای رقم گرد
Fig. 3: In vitro Growth of apical and auxiliary buds of hazelnuts, A) explants excised during spring and cultivated
on MS medium containing 1mg/l BAP and 0.01 mg/ l IBA; B and C) explants of Fertyl cv. excised during spring and
cultured on MS medium containing 3 mg/l BAP and 0.01 mg/ l IBA; D) explants excised during winter and cultured on
MS medium containing 2 mg/l GA3 and 0.03 g/l Casein hydrolisate; E and F) bacterial and fungal contamination of
Gard cv. explants
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شکل  :4تأثیر غلظتهای مختلف  IBAو  BAPبر درصد شا هدهی درو شیشهای ریزنمونههای جوانه انتهایی و جانبی فصل تابستا و
پاییز رقم داویانا فندق
Fig. 4: The effect of different concentrations of BAP and IBA on in vitro shooting of apical and auxiliary bud explants
of Davina cv. of hazelnut excised during summer and autumn

شکل  :5تأثیر غلظتهای مختلف  BAPبر درصد شا هدهی درو شیشهای جوانههای انتهایی و جانبی فصول تابستا و پاییز رقم
فرتیل فندق
Fig. 5: The effect of different concentrations of BAP on in vitro shooting of apical and auxiliary bud explants of Fertyl
cv. of hazelnut excised during summer and autumn

ریزنمونهها در شرایط درو شیشهای ،بسته به رقم از تیمارهای
ضدعفونی متفاوتی باید استفاده کرد .کلریدجیوه از اصیت
ضدعفونیکنندگی قوی بر وردار است (لیفرت و وودوارد،
 . )1997بنابرای ،در ارقامی مانند رقم گرد (از ارقا بومی در
شمال کشور) که در ای ،مطالعه آلودگی ریزنمونههای آ توسط
حتی غلظتهای باالی هیپوکلریتسدیم برطرف نشد ،استفاده
از کلریدجیوه میتواند موثر باشد .ولی رقم نقرت در تیمارهای
ضدعفونی مهیمتر از توا رشدی بیشتر و در تیمارهای
ضدعفونی شدید از رشد کمتری بر وردار بود (جدول .)1

بهطورکلی در ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز ،ارقا فرتیل
و نقرت در اغلب تیمارهای ضدعفونی نسبت ارقا روند و گرد از
درصد آلودگی باکتریایی و قارچی کمتر و درصد شا هدهی
باالیی بر وردار بودند .با ای ،حال پاسخ ارقا به تیمارهای
ضدعفونی متفاوت بود که ای ،امر نشانگر اثر متقابل بی ،رقم و
تیمار ضدعفونی است .بهعبارت دیگر ،واکنش همه ارقا به
تیمارهای ضدعفونی یکسا نبود .ای ،امر نشا میدهد که
برای بهدست آورد ریزنمونههایی با حداقل آلودگی ،حداکثر
زندهمانی و پتانسیل رشد و در نتیجه استقرار مطلوو
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باکتریایی و قارچی بسته به رقم مورد استفاده متفاوت واهد
بود (جدول .)1

بنابرای ،،در ریزنمونههای فصول تابستا و پاییز ،تیمار بهینه
برای حصول حداکثر شا هدهی بههمراه حداقل آلودگی

شکل  :6تأثیر تیمارهای مختلف بر درصد شا هدهی درو شیشهای جوانههای انتهایی و جانبی فصل زمستا فندق
 :YEعصاره مخمر؛  :GA3اسید جیبرلیک (بر حسب میلیگر بر لیتر)؛  :CAکازئی ،هیدروالیسیت (بر حسب گر بر لیتر)
Fig. 6: The effect of different treatments on in vitro shooting of apical and auxiliary bud explants of of hazelnut excised
)during winter. YE: yeast extract (g/l); GA3: Gibberellic acid (mg/l); CA: Casein Hydrolysate (mg/l

همکارا ( )2008اثرات نانوذرات نقره را بر کنترل آلودگی
دا لی سنبل الطیب ( )Valeriana officinalis L.بررسی کرده
و بهتری ،نتایا را پس از ضدعفونی سطحی ریزنمونه
سنبلالطیب در  100میلیگر در لیتر نانوذراتنقره بهمدت 60
دقیقه بهدست آوردند .فرو برد ریزنمونه زیتو در نانوذرات
نقره پس از ضدعفونی سطحی نیز نشا داده که نانوذرات نقره
در کنترل آلودگیهای باکتریایی و قارچی بسیار مؤثر است .با
ای ،حال ،ای ،روش بهدلیل صدمات شدید ،غیرقابل اجرا برای
ریزنمونه زیتو گزارش شده است (رستمی و شهسوار.)2009 ،
اکسی،ها و سایتوکنی،ها مهمتری ،عواملی هستند که
تقسیم ،رشد و همچنی ،ریختزایی سلولها ،بافتها و
اندا های گیاهی هم در کشت درو شیشهای و در گیاه کامل
تنظیم نموده و به ویژه در انتقال مرحله  G1به  Sو  G2به M
در چر ه تقسیم سلولی ضروری هستند .اکسی،ها با تحریک
اسیدی شد دیواره سلولی منجر به افزایش انبساطپذیری
) (extensibilityآ میشوند .از طرف دیگر ،اکسی ،باعث القاء
رونویسی mRNAهای رمزکننده پروتئی،های مرتبط با رشد
سلولی میشوند .سایتوکنی،ها نیز از طریق تنظیم تولید
پروتئی،های درگیر در رشتههای دوک ،بهطور مستقیم چر ه
سلولی را تحت تدأثیر قدرار میدهند استالز و اینز؛ ریچارد و

اگرچه غلظت نانوذرات نقره و مدت زما تیمار موثر برای
ریزنمونههای فصول مختلف متفاوت بود .با ای ،حال ،هم در
فصل بهار و هم در فصول تابستا و پاییز ،حداقل آلودگی
قارچی و باکتریایی به همراه حداکثر رشد ریزنمونههای کشت
شده در تیمار هیپوکلریتسدیم بهعهوه تیمار با محلول
نانوذرات نقره بهدست آمد (شکلهای  1و  .)2یو های نقره و
ترکیباتی بر پایه نقره از قابلیت باالیی برای از بی ،برد
میکروارگانیسمها ،بهعنوا مثال ،قار و باکتریها بر وردار
بوده و اثرات کشندگی آ در  16گونه مختلف باکتریایی به
اثبات رسیده است .با ای،حال ،موقع استفاده از نانوذرات نقره
سطح تماس با میکروو به مقدار زیادی افزایش یافته و در
نتیجه اثرات ضدمیکروبی آ هم تقویت میشود .اگرچه نحوه
عمل نانوذرات نقره روی میکرووها به وبی مشخص نشده ،ولی
فرضیههایی مبنی بر لیز شد سلول و همچنی ،مهار رشد
میکرووها توسط نانوذرات نقره پیشنهاد شده است ساندی و
سالوپک-ساندی2004 ،؛ پراوهو و پولوز ( Prabhu and
 .)Poulose, 2012نتایا حاصل از تحقیق حاضر نیز نشا داد
که نانوذرات نقره میتواند در کاهش آلودگیهای میکروبی
درو شیشهای ریزنمونههای فندق بههمراه حداقل صدمه به
بافتهای درحال رشد نقش مؤثری داشته باشد .عبدی و
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همکارا ؛ سدیلوریا و همکارا

(

میلیگر در لیتر  IBAبیشتری ،درصد شا هدهی (44/33
درصد) را نشا دادند .درحالیکه ریزنمونههای بهار ای ،رقم در
محیطهای کشت حاوی  3یا  5میلیگر بر لیتر  BAPاز درصد
شا هدهی کمتری بر وردار بودند (جدول  2و شکل  .)5در
محیطکشت فاقد BAPهیچکدا از ریزنمونههای کشت شده
رشد نکردند (شکل  .)5ای ،تفاوت در پاسخ جوانههای فصول
مختلف سال را میتوا به شرایط فیزیولوژیکی متفاوت
ریزنمونهها و همچنی ،میزا هورمو های دا لی بافتها و
اندا های گیاه در دورههای مختلف رشدی نسبت داد.
بهطوریکه ،بررسی هورمو های دا لی در دورههای مختلف
سال نشا داده که بافتهای در حال رشد فندق دارای سطوح
باالیی از ( IBAایندول -3استیکاسید) و زاتی ،و N6 –[2 2-iP
) –Isopentenyl] adenineهستند .میزا ای ،هورمو های
دا لی میتواند رشد و ریختزایی درو شیشهای اندا ها و
بافتها را تحت تأثیر قرار دهد داویس؛ اندرس و همکارا ؛ باچتا
و همکارا .)Davies, 1995; Anders et al., 2002 ( 2008 ،

;Stals and Inze, 2001

.)Richard et al., 2002; Silveria et al., 2004
بهطورکلی نتایا حاصل از ای ،تحقیق نشا داد در فصل
بهار غلظت پایی BAP ،به همراه  0/01میلیگر بر لیتر IBA
شرایط رشدی مناسبی را برای رشد ریزنمونههای جوانه جانبی
و انتهایی فندق فراهم مینماید .با ای ،حال ،معنیدار بود اثر
متقابل رقم و  BAPبیانگر ای ،امر میباشد که پاسخ رشدی
ریزنمونههای ارقا مختلف فندق به سطوح مختلف BAP
متفاوت است .بهطوریکه در رقم روند ،با افزایش غلظت BAP
به  5 ،3 ،2و  7میلیگر در لیتر هیچ گونه رشدی در
ریزنمونهها مشاهده نشد .ولی در ارقا گرد و فرتیل رشد و
شا هدهی ریزنمونهها در سطوح  2و  7میلیگر در لیتر BAP
نیز اتفاق افتاد .بر هف رقم روند ،ریزنمونههای ارقا گرد و
فرتیل در محیطکشت فاقد  BAPرشد نکردند (جدول .)2
در ریزنمونههای فصول پاییز و تابستا رقم فرتیل محیط
کشتهای حاوی  3یا  5میلیگر در لیتر  BAPبههمراه 0/01

منابع:
جهت مطالعه منابع به صفحههای  4-6مت ،انگلیسی مراجعه شود.
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