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The evaluation of different explants in the
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Abstract
Bagonia spp belongs to the family of Begonicaceae
in which there are 1200 species. Species under
study is a fibrous-rooted, suffrutescens and alwaysin- bloom type which has 5 varieties (white,
yellow, orange, red, and hybrid). It was evaluated
in order to find the best effective treatment for the
regeneration in tissue culture and to study the
number of shoots generated. Micro samples of leaf,
petiole, stem and peduncle were used to evaluate
the regeneration of the whole plant. After
disinfection, micro samples were placed in the
Murashige and Skoog (MS) media containing
different hormonal combination. Traits of number
of shoots, regeneration time and the number and
size of roots were evaluated in suitable lighting and
thermal condition after incubation of culture.
Analysis of variance results indicated that
treatments are significantly different at 5% level
with respect to these traits. Mean comparisons
demonstrated that highest degeneration rate and
number of shoots were associated with micro
samples from the leaf. Leaf’s micro samples were
evaluated as the best sub sample with generating of
50 shoots in each sample and regeneration time
period less than 35 days with regenerated shoots
having more suitable length and higher density.
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فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
74-45  صص،1  شماره،8  دوره،2931 سال

در این پژوهش انجام شده از نوع بگونیای ریشه افشان و
 رقم5 حالت بوته ای و از نوع همیشه گلدار است و در

 هیبرید) برای دست یافتن، قرمز، نارنجی، زرد،(سفید

بهترین تیمار موثر در باززایی در کشت بافت و بررسی
 بررسی میزان.تعداد گیاهچه های تولید شده انجام شد

 ساقه و، دمبرگ، از ریز نمونه برگ،باززایی در کل گیاه

 استقرار ریز نمونه ها، پس از گندزدایی.دمگل استفاده شد

در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ حاوی ترکیبات

 بعد از انکوباسیون کشت ها در.هورمونی مختلف انجام شد

 زمان، صفات تعداد شاخساره،شرایط نوری و دمایی مناسب

 نتایج تجزیه. باززایی در گیاهچه های باززا شده بررسی شد

واریانس داده ها نشان داد که تیمارها از نظر این صفات با
.یکدیگر در سطح پنج درصد تفاوت معنی داری دارند

 و،مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان باززایی

تعداد گیاهچه مربوط به ریز نمونه برگ مناسب تر از دیگر

 ریز نمونه برگ با تولید،ریز نمونه ها آزمایش شده است

53  گیاهچه در هر زیر نمونه و در زمانی کمتر از50 بیش از

روز با گیاچه هایی باززایی شده با رشد طولی مناسب تر و

تراکم بیشتر به عنوان بهترین ریز نمونه در این ارقام مشخص

.شد

 باززایی، جداکشتها، بگونیا:کلید واژهها

explants,
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مقدمه

تش يك ل ولي روي دمبرگ تش يك ل نشد و گلها همه از نوع نر

گيا ن اب اينوگب ه ا لع م مي        Begonia spp.از خا هداون

 Begoniaceaeم ييي باش نيا رد هك ،د هريت

بودند.

        200 1گونه   

ناوال و همكاران (  ) 2001يافتند تع خاش داد هه هههها ديلوت ي   

وجود دارد.منشاء اصلي بگونيا 1نقاط گرم و مرطوب استوا يي

         

ش  رد هد ر گرب هنومنزي گربمد و ياينوگب

Tuber

است .در گياهان به ندرت ميتوان جنسي را يافت كه همانند

 hybridaدر محيط كشت حاوي  BAPيا تشك طيحم     

چنين تنوعي باشد .افزون بر اين گونهها ،تع و هگر ود يداد

ییابد.
م 

حاصل شدهاند .تمامي اين گياهان ويژگيهاي مش زين يكرت   

بگونيا روي محيط كشتهاي مختلف با ينومروه بيكرت     

بگونياها از نظر شكل ،رنگ ،شكل بوته و رن راد لگ گ اي   

حاوي  BAPبه همراه  NAAو يا  TDZبه شدت کا شه
والندر 5در سال  7791راندمان باززا يي دمب گر

رقمهاي جديد همواره ب اي و شهج ليلد ه گرود ههههه ههههههگ يري

دارند .گلهاي ن زا ادج هدام و ر    ه  كي يور م پ رارق هيا     

 71رقم

متفاوت بررسي كرد .در اين آزمايش ثابت شد نامدنار هك   

دارند .تخمدان سه برچهاي در بخش زيرين گ رق ل ار .دراد    

تش گربمد زا هشير و هراسخاش ليك قرا ا بيكرت هب م             

بخش زيرين ميباشند .براكت  نكمم اه ه ا  هديبسچ تس به       

تيمار گياهان مادري وابسته بود.

گلها اغلب به ص شوخ ترو هه هههاي و داراي براكت رد يياه ه   
بخش زيرين دم گلها باشند.

والندر 2در سال  7791راندمان باززا يي دمب گر

تنظيمكنندههاي رشد ،تر يك ب محيط كشت ،انتخا و مقر ب
سیموندز 6،پ كي

 71رقم

 7و همكاران در سال  1984نتيجه گرفتند

به عنوان منبعي براي تغذيه كربوهيدرات در محيط كشت با

بگونيا روي محيط كشتهاي مختلف با ينومروه بيكرت     

غلظت  1/5تا  4درصد به كار بردن يلك روط هب يلو د

متفاوت بررسي كرد .در اين آزمايش ثابت شد نامدنار هك   

اغل شك ب تتتت تها تظلغ اب        

رد   

 %3ب م راك ه ييييييي رود تاكاياما و 

تش گربمد زا هشير و هراسخاش ليك قرا ا بيكرت هب م             

همكاران در سال  1982در كي

تيمار گياهان مادري وابسته بود.

ساكاروز در ليتر مانع تمايزيابي ميشود و غلظت بهين رب ه اي   

تنظيمكنندههاي رشد ،تر يك ب محيط كشت ،انتخا و مقر ب
كاسلز 3و همكاران در سال  987 1واكنش دمب گر

رقم بگونيا ركس روي كي

ن اب تشك طيحم عو

تهاي مختلف هورموني متفاوت بود
غلظ 

بيكرت      

جوانه  01گرم در ليتر بود .در گزارشها يي ديگ ،ر

         

در ليتر اس چب سنوف( تسا هدش هدافت

  

سينك )87 19

م كي لسن و سینك 87 19 8در  كي

رينگ 4و نيچ در سال  68 91ريزنمون و گربمد ،گرب ه

دمگ  هنوگ دنچ ل و مقر  ينوگب ا          را روي مح تشك طي     

موراش و يگي

د رارق گوكساا دند زگ و اشر

هك دندرك

       

وج  و نيندآ ،نيندآ ليزنب دوايندو يارب ديسا كيتسا ل             

     90گرررم

تمايزيابي ريشه  30گرم در ليتر و غلظت بهينه براي تمايزيابي

متفاوتي از هورمونهاي بنزيل آمينوپيورين و نفتالين اس كيت
اس و .دندرك يسررب دي ا شنك قرا ا رب م ا ب ي ا رد ييازز

آزمايش تمايزيابي در  30تا

 60گرم در ليتر ص و هتفرگ ترو هك دنداد ناشن

شش

  

است كي

   

 20گ مر

 47 19و م كي لس و ن

ببررس رثا ي ا نلاتفن ت    

اسيد به ميزان صفر تا  01ميلي گ و رتيل رد مر ليزنب    

آدنين به ميزان صفر تا  1ميلي گرم در ليت هملق يياززاب رد ر    

    

دمبرگ بگونيا مقايسه شد .نفتالن است كي

اسيد به م نازي 0/1

و بنزيل آدنين از  0/1تا  1ميلي گ  دعب رتيل رد مر از     3هفته

تش يك ل حداكثر تعداد شاخساره نابجا به و و لگمد يور هژي

باعث تش يك ل شاخساره شد .در ص  دعب هك يترو از     5هفته

دمبرگ الزم است و جوانهههها لگمد و گرب يور لگ ي     
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شاخسار و ريشه تش يك ل شد .اما در غلظت  01ميل رد مرگ ي   
ليتر نفتالن اسيت كي

شد.سپس توسط اتانول  70درصد ب دض هيناث دنچ تدم ه

اسيد ،پينه و ريشه تش يك ل شد.

مندي و همكاران (  ) 2009از غلظت مختلف

1 ، 2( BA

عفوني و با آب مقطر كي

   

بار شستشو داده ش دقم .د ار    052

ميلي گ دوه ريز هويج ديرلك مر كي رد ييايميش

     

هشيش   

 )0 ، 0/5 ،ميليگرم ب هارمه هب رتيل ر      )0 ، 0/5 ، 1( NAA

استريل به مقدار  052ccآب مقطر حل شد .شيشههاي حاوي

دان ن نات گ ات  ناراكمه و (((((((( (  )01 20در پروت دوخ لك     

به خوبي صورت پذيرد.نمونههاي گياهي را بعد از گذشت 5

ميلي ليتر در محيط كشت  MSاستفاده كردند

مح هياپ تشك طي       MSحايو     9TDZ 0/2 Mg/Lبراي   

نمونههاي گياهي را چندين بار تكان داده تا عمل ضد عفوني
دقيقه در ز  راينمال دوه ري از د و جراخ لولحم ر نو هشيش

كشت اليه ناز يك از بافت دمبرگ را پيشنهاد كردند.

     

اس رق ليرت ار اد  د نومن .دش ه ههههه ههههها  3الي    5با رطقم بآ اب ر     

مواد و روش

استريل شستشو داده شدند تا عمل ضدعفوني كامل ص ترو

براي انجام ا ومزآ شهوژپ ني ننن ننننها بلاق رد فلتخم ي    

ًال تصادفي ) (CRDبا  5تکرار طراح رد .دش ي    5
طرح كام ًال

رقم اين گياه زينتي ،دادههاي ب اب هدمآ تسد ه فتسا ا زا هد      

پذيرد.

بعد از استريل كردن ،برگها توسط اس هب ليرتسا رپلاك    

گ ب دنا ه ا هز   
قطعات  0/7×0/7سانتيمتر ،ريزنمونههاي دمبر 

نرمافزار آماري  SPSSمورد تجز رارق يرامآ ليلحت و هي     

 0/2سانتيمتر تقسيم و از قس حطس يور هدروخ شرب تم     

در س حط     5درص هرادومن مسر يارب دندش هسياقم د ا زا              

قطبگرا يي توسط اسكالپر استريل به قطعا هزادنا هب يت     0/3

گرفتند.ساير دادهها بر اساس آزمون چن نماد د هه هههاي دان و نك

مح گ رارق تشك طي ر نومنزير،دنتف ههههههه هههاعر اب هقاس ي اتي        

نرمافزار  excelاستفاده شد

سا تن ييي مت نومنزير ،ر هههه هها عطق هب لگمد  ا  هب يت ا هزادن              0/2

فاكتورها يسررب دروم ي          شا رثا يسررب لم ات         

سانتيمتر تقسيم و از قسمتي كه برش داده شده ب  رب دو ر يو   

هورمو نن نها ب فلتخم ي ا ظلغ  تتتتتتتت تتتتها زين و توافتم ي      

محيط كشت قرار گرفت .سپس ظروف كشت داده ش رد هد

دماي     23 ± 1درجح تناس ه ييييي گرا و د طيارش     

جداكشتهاي مختل فاب زا ف تت تتتها ينادلگ هايگ يهايگ ي     

روشنا يي و  8سا زا سپ.دش هداد رارق يكيرات تع

بگونيا بود كه به طور جداگانه انجام شد.

ميزان باززا يي مستقيم از ريزنمونهها ،مدت زمان بازز زين ييا   

ضد عفوني مختفي آزمايش شدند.در روش اول باف یاه ت   

مورد نظر گیاه ب م ه دد دددت  30دقيق رارق يراج بآ ريز رد ه     
گرفت سپس هب يهايگ هدام  تدم       1دقيق لكا رد ه   

% 70

فش تظلغ هب )ييو    
قطره از مادهي ش رظ عيام( هدنيو ف فف ففف

،%1

جهت تأثير بهتر مواد ضد عفونيكننده ،غوطهور گرديد.چند
جهت پائين آوردن تورژسا ضا ،يحطس سن ا زا سپ.دش هف

  

سديم  (W/V) %1/5غوطهور شدند .باف تبون هس رد ت    

5

شستشوی مجدد با آب به مدت  7تا  01دقيقه در ه پي وكلريت

براي ضد عفوني ساقه و دمگل استفاده شد.

   

نمونهها در ظروف جداگانه توسط چن نيئوت هرطق د    

(ر كي ا) به همراه آب جاري به م تد

20

 30دقيق اد وشتسش ه ده   
. Thidia Zuron

    30روز

صفات مورد نظر اندازهگيري شدند .در اين آزمون ب ءزج ه   

جهت گندزدا يي سطحي م هراميت اينوگب يهايگ داو اي     

دقيقهه هاي در آب مقط  .ديدرگ وشتسش نورتس ر ر مود شو   

 16سا تع   

9

مورد بررسي قرار گرفت.

مح پ تشك طي ا  رد هي ا تشك طيحم شهوژپ نی

موراش كي

     

      

و اسكوك همراه با نومروه      0/2میل رد مرگ ی   

لیتر  0/2 , TDZمیلی گرم در لیتر  0/2 , NAAمیلی گ مر

در لیتر  30 , BAگرم سا راك ززز و مق راد  7/2گ هب راگآ مر    
محيط كشت اضافه گرديد .پي .اچ ) (pHنها يي
گشت .محيطهاي كشت ب تدم ه   

 5/ 85تنظيم

 20دقيق يامد رد ه    121

درجه سانتيگراد و در فشار  1/2بار اتوكالو گرديد.

50

نتایج

 -1بررسی باززا یی
بگونیا : reiger
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طبق جدول تجزیه واریانس (جدول ،)1بین ارقام مختلف

جداکشت ها هایگ فلتخم ی    

و ریزنمونه ها و همچنین تیمارها در میزان بازز یا ی فالتخا    

نییعت    

لذا میتوانیم نتیجه بگی گنایم ود نیب لقادح هک میر ین      

جهت ارزیابی باززایی جداکشت ها و فلتخم ی

یشود.
معنی دار مشاهده م 

بهترین جداکشت برای تولید بیشترین باززایی در کوتاه ترین

تفاوت معن  دوجو راد ی د نیا یسررب یارب .درا فت ا زا تو    

بگونیا که از بافت های برگ ،دمبرگ ،ساقه و دمگل در پنج

میزان باززا یی

زمان  4تیمار مختلف شا هایگ فلتخم یاه تشکادج لم      
رقم مختلف و چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت.

آزمون دانکن استفاده شد.

در بررسی کلی میان گیاهچه باززایی ش یاهرامیت رد هد   

در این آزمایش بعد از قرار گ اه هنومن زیر نتفر نورد     

مختلف ارقام مختلف گیاه بگونیا تفا ناشن یراد ینعم تو    

جداکشت ساقه و دمگل و NAA 2.0و  BAP2.0و شرایط

رنگ سفید) و کمترین میزان بازز یا ی هرامیت هب طوبرم  ای     

مح شک طی تتتتتت ت  msبا ینومروه تظلغ             tdz2.0برای    

نوری و دمایی مناسب ,بسیاری از ریز نمونه ها واکنش نشان

دادند و در بسیاری از آنها باززایی مشاهده شد( .شکل)1

صفات تعداد گیاهچه های باززا شده و تعداد روز باززایی

  

داده شد .بهترین تیمار در میزان باززایی تیمار ( T1ب اب گر   
( T17دمگل با رنگ زرد) و ( T19دمگل با رنگ هیبری )د

یباشد(.نمودار)1-
م 

بررسی شد.

نمودار  -1میانگین میزان باززا یی در تیمارهای گیاه بگونیا

یباشد .در ریز نمونه برگ با میزان
طبق نمودار ( )2در مقایسه بین ریزنمونه ها در میزان باززایی ،ریز نمونه برگ مناسب ترین م 
تولید  40 _53گیاهچه باالترین میزان باززایی نشان داده شد .دمبرگ و دمگل کمترین باززایی را از خود نشان دادند.

بررسي جداكشتهاي مختلف بر باززايي51 ...

نمودار  -2میانگین میزان باززا یی

ریز نمونه های مختلف در رقم های گیاه بگونیا

در مقایسه جداگانه ارقام مختلف گیاه بگونیا(سفید -زرد -نارنجی -قرمز-هیبرید)نتایج بدست آمده در بررسی میانگین های تعداد

گیاهچه باززا شده درآزمون دانکن به صورت نمودار ارائه شد (نمودار .)3-4بهترین رقم در مورد میزان باززایی مربوط به سفید

است .رنگ نارنجی با تعداد کمتری باززا شد.

نمودار -3میانگین میزان باززا یی در رقم های گیاه بگونیا

زمان باززا یی

طبق جدول تجزیه واریانس در بررسی زمان باززایی بین همه متغیرها اختالف معنی دار مشاهده شد(.جدول)1-
جدول -1-جدول تجزیه واریانس آزمون 1
میانگین مربعات

منابع تغ یی رات

درجه آزادی

ریزنمونه

3

**607.717

4

**99.96

12

*23.533

80

9.84

ارقام

تیمار

خطا

باززا یی

زمان بازا یی
**3180.28
**48.8
**15.73

* و ** به ترتیب عالمت معنی دار بودن در سطح  5درصد و یک درصد است

2.68

قابل ذکر است در صفت زمان باززایی هر چقدر میانگین کوچکتر باشد به عنوان تیمار مناسب قابل قبول است.
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در زمان باززایی ،بهترین تیمار مربوط به تیمارهای  T4 ،T2 ،T1و  T5به ترتیب (برگ با رنگ سفید ،برگ با رنگ زردد ،برگ

یباشد که در کمترین زمان باززا شدند .و تیمار دمگل با رنگ های نارنجی و هیبرید بیشترین
با رنگ قرمز و برگ با رنگ هیبرید) م 

زمان را برای باززایی طی کردند(.نمودار)4-

نمودار  -4میانگین زمان باززا یی در تیمارهای گیاه بگونیا

همچنین در زمان باززایی ،بهترین ریزنمونه که در کمترین زمان تولید گیاهچه کرده است ،مربوط به برگ است و بیشترین زمان

مربوط به دمبرگ است .ریز نمونه برگ بین  53- 30روز باززا شد(.نمودار)5-

نمودار  -5میانگین زمان باززا یی

ریز نمونه های مختلف در رقم های گیاه بگونیا

در مقایسه جداگانه ارقام مختلف گیاه بگونیا(سفید -زرد -نارنجی -قرمز-هیبرید)نتایج بدست آمده در بررسی میانگین های روز

باززایی درآزمون دانکن به صورت نمودار ارائه شد (نمودار .)4-6بهترین ارقام مربوط به سفید ،زرد و هیبرید است .رنگ نارنجی و

قرمز در دیرترین زمان باززا شد.

بررسي جداكشتهاي مختلف بر باززايي35 ...

نمودار  -6میانگین زمان باززا یی در رقم های گیاه بگونیا

شکل()1-

باززا یی

 -2-4آزمون :2

از دمگل

باززا یی

از برگ

باززا یی

از ساقه

باززا یی

از دمبرگ
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مستقیم از ریز نمونه های مختلف

بحث

باززا یی

، نوع ریز نمونه (برگ4 در این آزمایش

 ساقه) برای باززایی مستقیم، دمگل،دمبرگ

 ریز نمونه های برگ و دمبرگ با.انتخاب شد

 میلی گرم0/2  با غلظتTDZ استفاده از هورمون

بر لیتر و ریز نمونه ها دمگل و ساقه از هورمون

 میلی گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید و0/2 های

 میلی گرم بر لیتر بنزینل آدنین در محیط0/2

7  گرم در لیتر ساکاروز و30 ،MS کشت پایه
. گار تهیه شد1 گرم در لیتر

و ریز نمونه ها با زمان های مختلف و تعداد

.گیاهچه باززایی شده متفاوت واکنش نشان دادند

 زمان باززایی و کیفیت گیاهچه,میزان باززایی

ها در زیر نمونه برگ مناسب تر از دیگر ریز نمونه
 ریز نمونه برگ با تولید،ها آزمایش شده است

 گیاهچه در هر زیر نمونه و در زمانی50 بیش از

 روز با گیاچه هایی باززایی شده با53 کمتر از
رشد طولی مناسب تر و تراکم بیشتر به عنوان

.بهترین ریز نمونه در این ارقام مشخص شد
 ریز نمونه دیگر نیز به خوبی3 باززایی مستقیم در
مشاهده شد اما به دلیل طوالنی تر بودن زمان

باززایی و از بین رفتن نمونه ها و کاهش کیفی
گیاهچه ها و از نظر افزایش هزینه ها انتخاب

 این پژوهش در رقم دیگر با استفاده از.نگردید

تکنیک کشت بافت توسط دانگ تان نات و

 انجام شده که2009 همکاران در پروتکل در سال
.با این پژوهش مطابقت داشت
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