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  ايزنی درون شیشهجوانهبر  MSاثر طول مدت ضدعفونی و غلظت محیط کشت بررسی 

  )Stevia rabaudiana(استویا  بذر 
  

 3بهنامیان مهدي ،2جهانبخش سدابه ،*2دژستان سارا ،1فرزانه غالمرضا

 اردبیلی محقق دانشگاه نباتات اصالح ارشد کارشناسی دانشجوي .1

 اردبیلی محقق دانشگاه کشاورزي، علوم دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه استادیار .2

  sdezhsetan@uma.ac.ir :*مسئول نویسنده 
 اردبیلی محقق دانشگاه کشاورزي، علوم دانشکده باغبانی، علوم گروه استادیار .3

  
  چکیده

از جمله . و از گیاهان مهم صنعتی و دارویی است )Astraceae( متعلق به تیره گل مینائیان )Stevia rabaudiana(گیاه استویا 
جهت  این تحقیقبنابراین، . باشدیکنواخت بذرها میغیر زنی اندك وجوانه ،مینه کشت و تولید این گیاهمشکالت و موانع موجود در ز

در   .تصادفی با پنج تکرار انجام گردید به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً MSگیاه استویا در محیط کشت بذر زنی بررسی جوانه

1 با سه غلظت کامل، MS کشت محیط این آزمایش از
 و 2

1
درصد  5پنج و ده دقیقه در هیپوکلرید سدیم  زمانر در دو وبذ ضدعفونیو   4

 .نبود دارزنی معنیضدعفونی بر جوانهطول مدت و کشت محیط اثر غلظت نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که . استفاده شد
و رشدي مشاهده  هاي در آمدبه رنگ قهوههاي حاصل خیلی زود گیاهچه ،با هیپوکلرید سدیم دقیقه ضدعفونی 10تیمار در باوجوداین، 

زنی و طول شاخساره متوسط جوانهداراي پنج دقیقه بذور به مدت کامل و ضدعفونی با غلظت  MS کشت محیط ،مجموع در. نشد
  .باالتري بود

  
  بذور ، جوانه زنی، ضدعفونیMSاستویا، محیط کشت : کلمات کلیدي

  
  :مقدمه
 کم نمک و شکر چربی، با محصوالتی غذایی، مواد تولیدکنندگان امروزه تا شده موجب سالمتی در مناسب تغذیهتاثیر  از مردم آگاهی

 ترکیبات امروزه،همچنین،). 4( کند جلوگیري ها بیماري از برخی بروز از تواند می غذایی هاي رژیم این که نمایند تولید بیشتر فیبر و
 شکر میزان آنها در که اند شده مطرح متنوع هاي نوشیدنی و غذایی محصوالتبراي تولید  شکر جایگزین عنوان به متنوعی کننده شیرین

 مصنوعی هاي کننده شیرین امروزه )5( هستند ترمناسب دیابتی و چاق افراد براي محصوالت این و بوده کم شده تولید کالري و دریافتی
 سوربیتول مانند الکلی قندهاي این، بر عالوه. است گرفته قرار مورداستفاده موفقیت با آسپارتام و ساخارین سیکالمات، مانند نیز متنوعی

 استفاده امروزه ).1( کنند تأمین را ساکارز هاي ویژگی توانند می حدودي تا و شوند می اضافه غذاها به شکر جایگزین عنوان به مانیتول و
 قرار جدي استقبال مورد کشورها از بسیاري در است، طبیعی ءمنشا با ترکیبی که) Stevia rabaudiana( استویا کننده شیرین از

 ناشی اثرات که آن بدون باشد، مصنوعی هاي کننده شیرین براي مناسبی جایگزین تواند می و باشد نمی زا کالري ترکیب، این. است گرفته
 بومی که است) Asteraceae( مینائیان گل تیره از گیاهی استویا ).2( باشد داشته همراه به را ها کننده شیرین این سوءمصرف از

 کننده شیرین عنوان بهصنعتی  اقتصادي گیاه یک هم و دارویی گیاه عنوان به هم استویا. باشد می برزیل و مکزیک پاراگوئه، هاي جنگل
 خاصیت ،شکر کیلوگرم یک معادل استویا پودر گرم 3 یعنی هستند، شکر از تر شیرین برابر 350 استویا قندهاي. است مطرح طبیعی
 در هاآن از بسیاري و زنند می جوانه سختی به روبذ این ولی دشو می استفاده آن کشت براي استویا بذر از هرچند. دارد کنندگیشیرین
لذا استفاده از تکنیک کشت بافت در  .ندارند را کشت قابلیت و بوده عقیم و پوك غالباً خودناسازگاري پدیده دلیل به گیري شکل هنگام
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ی در جهت تواند گام مهمزا در مدت زمان بسیار کوتاه میبا کیفیت باال و عاري از عوامل بیماري یگیاهانجهت تکثیر سریع و انبوه 
  هدف از انجام بنابراین،  .یابی به شیوه مناسب در راستاي تولید و تکثیر آن باشددستهاي اولیه در کشت و کار این گیاه و کاهش هزینه

  
تسریع در تکثیر این به منظور  MSغلظت محیط کشت  ترینمناسبمدت زمان ضدعفونی و بهترین مشخص کردن  ،این پژوهش

   . باشدباارزش و با کیفیت باال میدارویی گیاه 
  

  :هامواد و روش
محلول هیپوکلرید سدیم پنج دقیقه در  10و   5بذور استویا به مدت  ،در ابتدا به منظور داشتن گیاهچه سالم و عاري از آلودگی

شده بذور ضدعفونی. شدندداده شو و  هر مرتبه به مدت سه دقیقه شست ،و سپس سه بار در آب مقطر استریلضدعفونی شدند  درصد

1 کامل، هايبا غلظت MSروي محیط کشت 
 و 2

1
ساعت  8و روشنایی ساعت  16 باکشت شدند و در اتاق رشد  هاي مربادر شیشه 4

محاسبات آماري با . زنی آنها بررسی شددرجه سانتیگراد نگهداري شدند و جوانه 24±2دماي  و لوکس 3000شدت نور با تاریکی، 
  .گرفتانجام   19SPSSاستفاده از نرم افزار 

  
  :نتایج و بحث

زنی استویا اثر ضدعفونی و اثر متقابل آنها روي جوانهطول مدت و کشت محیط غلظت نشان داد که ) 1جدول (ها تجزیه واریانس داده
به رنگ  هاي حاصل خیلی زودشدن زمان تیمار، گیاهچهبه علت طوالنی  ،دقیقه ضدعفونی 10تیمار در  باوجوداین، .شتندداري ندامعنی
طول  هایی به شاخه ،دقیقه 5 با هیپوکلرید سدیم به مدتشده ضدعفونی وربذ از سوي دیگر،. و رشدي مشاهده نشد هاي در آمدقهوه

به هفت سانتیمتر هایی به طول ساقه ،پنج دقیقهبذور به مدت کامل و ضدعفونی  MSمحیط در همچنین، . تولید کردندسانتیمتر  5/6
) 2011(ورما و همکاران  پیش از این، .زنی باالتري بودغلظت دیگر محیط کشت داراي میانگین جوانهو نسبت به دو  دست آمد

مرکوریک کلراید ضدعفونی  هاي مختلف باوستن و با استفاده غلظترا استویا هاي جوان تهیه شده از شاخه ايتک جوانههاي نمونهریز
  ). 5( دمآدست هبین سیترات براي یک ساعت هیدروکسی کوینول 8 +بهترین نتیجه با استفاده از باوستن  کرده و

  
 ب

  
  روز اول 10در  دقیقه10ضدعفونی و  MSمحیط در استویا نی بذور ز جوانه :الف - 1شکل 

  روز اول 10در دقیقه   5 ضدعفونی و  MSمحیط در استویا نی بذور ز جوانه: ب
  
  
  

 الف
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  زنی در استویاجوانه واریانس یهتجز -1 جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  تغییرات منابع
  زنیجوانه

 ns533/0  2  غلظت محیط کشت

 ns300/0  1 ضدعفونی

  ns0001/0  2  ضد عفونی  ×محیط کشت 
 223/0  20  خطا

  011/0   تغییرات ضریب
ns ،*  درصد 1و  5داري در سطح احتمال داري و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  
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