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  )JSIAU( علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، مجله61
  1388، زمستان 1/74، شماره 19جلد 

  
  

 و بررسي اثر .Eucalyptus  polyanthemos  Lبهينه سازي شرايط كشت در شيشه گياه
    بر آن(SA)سيليك اسيد يسال

  
  
  

  *زهرا داراب
  ، اراک، ايراندانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد اراکگروه زيست شناسی، 

  فيروزه چلبيان، احمد مجد
گروه ميكروبيولوژي ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

  
  17/1/88: تاريخ پذيرش            30/4/87: تاريخ دريافت  

  چكيده 
 صنعتی است که عالوه بر کاربردهای وسيع داروئـی بـرای       – اوکاليپتوس از گياهان ارزشمند داروئی       :مقدمه

ه در سـالهای    ساليسيليک اسيد از ترکيبات آنتی اکسيدان اسـت کـ         . تهيه خمير کاغذ و تهيه تراورس مورد توجه است        
اخير به منظور افزايش مقاومت گياهان به ويژه در محيط های کشت در شيشه و نيز افزايش اندام زايي گياهان به کار                      

 که در Rosاين ترکيب مانند ساير آنتی اکسيدانها می تواند با خنثی کردن راديکال های آزاد از جمله                . گرفته می شود  
يتو کندريها و کلروپالستها ايجاد می شوند در سالمت ساختارهای سـلولی مـوثر              در م " فعاليتهای متابوليکی مخصوصا  

  .باشد
  بر کشت هـای درون شيـشه         SA ٢٥/٠ g.l-1و١/٠ در اين تحقيق نقش غلظت های متفاوت صفر،          :هدف

           و      ) Kin  IBA  mg.l-1٥ , mg.l-1٥ ( همراه با تيمارهای هورمونی  Eucalyptus polyanthemosای گياه 
) mg.l-1٥ , NAA  mg.l-1٥  ipدر محيط  کشت پايه  ) ٢MSمورد بررسی قرار گرفت  .  

.  ظـرف پتـری در نظـر گرفتـه شـد           ٤ هر آزمايش سه تکرار همزمان داشت برای هر تکـرار            :روش بررسي 
  . بررسی آماری نتايج با مقايسه ميانگين تکرار ها، استفاده از تست دانکن انجام شد

  
  

zh_darab@yahoo.com: دار مكاتبات عهده*
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62                  داراب و همكاران                          ...بهينه سازي شرايط كشت در شيشه گياه                                                               

 نتايج آزمايشها و بررسيهای آماری آنها نشان داد که، جـدا کـشتها ی بـرگ لپـه ای نـسبت بـه سـاير                          :نتايج

شـروع کـالوس زايـی و       . جداکشتها از جمله جداکشتهای محور زير لپه ای کالوس زايی و ريشه زايی بهتـری دارنـد                

گياهچـه هـای    . تفاوت قابل توجهی نداشت   ) SAدارای  (و تحت تيمار    ) SAون  بد(اندامزايی بين   نمونه های شاهد      

 حاصــل از کــشتهای در شيــشه پــس از گذرانيــدن مرحلــه انتقــال در مخلــوط ورمــی کوليــت بــه گلــدان           

در صد پايداری و زنده ماندن گياهچه هايی که تحت          . بود% ٧٠پايداری و زنده ماندن گياهچه ها حدود        . منتقل شدند 

 .بود% ٩٤ بودند، بيشتروحدود SAتيمار 

بر کشت های درون شيشه ای گياه اوکـاليپتوس    SAدر اين تحقيق نقش غلظت های متفاوت  : نتيجه گيري 

نتايج نشان داد که، جـدا کـشتها ی         . مورد بررسی قرار گرفت    MSهمراه با تيمارهای هورمونی در محيط  کشت پايه          

له جداکشتهای محور زير لپه ای کالوس زايی و ريشه زايی بهتری داشته             برگ لپه ای نسبت به ساير جداکشتها از جم        

 .بودند، بيشتر می باشد SAو پايداری زنده ماندن گياهچه هايی  که تحت تيمار 

 

 ، کشت بافت )SA( اوکاليپتوس، ساليسيليک اسيد:هاي كليدي ه واژ

  
  مقدمه

 سالهای اخير استفاده از چوب آن برای تهيه گياه اوکاليپتوس ارزش صنعتی و دارويی زيادی دارد و در  

چوب اوکاليپتوس از لحاظ مقاومت به کشش ها، مقاومت به . خمير کاغذ و صنايع نساجی  بسيار مورد توجه است

 برگ ها، پوست ساقه و عصاره )١(.ترکيدن ، پاره شدن و همچنين براقيت زياد نسبت به چوبهای ديگر برتری دارد

ترکيب اصلی عصاره ها ی آن .  شده از گياه اوکاليپتوس کاربردهای عمده دارويی دارندهای متفاوت استخراج

 ترکيباتی موسوم به )٤-٢(.اوکاليپتول يا سينئول است که دارای خواص ديافورتيک ، اکسپکتورانت وضد ماالريايي است

ري های گرم مثبت و ميکرو ماکروکارپال از عصاره برگ های جوان اوکاليپتوس بدست می آيد که بر عليه با کت

 عوامل ماکروکارپالي )٥(. اثر مهاری آن بر اشريشياکلی نيز ثابت شده است)٨-٥(. ارگانيسم های دهانی کاربرد دارند

 فعاليت ضد آنزيم نسخه بردار معکوس در Eucalyptus globulesبدست آمده از برگ ها و گلبرگ های 

اليپتوس دارای فعاليت مهاری روی آزاد سازی هيستامين است که اين  گياه اوک)٩(. را نشان داده اندHIVويروس

 ساليسيليک )١٠(. خاصيت در عصاره اتانولی آن يافت شده و می تواند اثر مهمی در درمان آسم داشته باشد

ه به عنوان ترکيب شبه هورمونی در سالهای اخير به وسيله پژوهشگران در تحقيقات متفاوتی مورد استفاد) SA(اسيد

 در بافت H2O2 موجب افزايش سطح SA گزارش کرده اند که ٢٠٠١ و همکاران در سالJian-pinقرار گرفته است

 SA تاثير تحريکی )١١(. های گياهی می شود واز اين راه مقاومت گياهان به عوامل بيماری زا را افزايش می دهد

 برای گل دهی و )١٣و١٢(. ند گزارش شده استروی رشد، گل دادن وميوه دهی در محصوالت يک ساله روز کوتاه وبل

  فعاليت فتوسنتری برگ ها را افزايش SA )١٤(.  از مهمترين عوامل محسوب می شودSAتشکيل ميوه درخت انبه، 

  جذب يون را SA.  افزايش می يابدودر مرحله رسيدن ميوه به حداکثر می رسدSAفعاليت آميالزی در اثر . می دهد

  باعث افزايش مقاومت نهال های SA )١٥(. ل می کند و  هدايت روزنه ای را تنظيم می نمايدتوسط ريشه ها کنتر
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138863، زمستان 1/74، شماره 19، جلد )JSIAU(ه علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، مجل
مقاومت ذرت در مقابل دمای کم، مقاومت گوجه فرنگی و باقال در . گندم نسبت به شوری و کمبود آب می گردد

 SAين روی برنج، اثر القای عملکرد آسيب زننده فلزات سنگ)١٧(. مقابل دماهای کم يا زياد را نيز افزايش می دهد

 ، موجب تسريع پروسه های رشد در نهال در SAتيمار پيش از رشد با . باعث افزايش محصول در گندم می شود

 روزه ٥ تا ٤با آناليز فعاليت ميتوزی سلول های مريستم ريشه ای نهال های گندم . طول دوره پس از تنش می گردد

 در مطالعات کشت بافت توسط  )١٥(. ه زايی می گردد سبب تحريک ريشSAآشکار شده است که 

M.Barbarakiديده شد که آسکوربيک اسيد باعث افزايش قابل توجه جذب مواد معدنی پر مصرف ٢٠٠٢ سال در 

آسکوربيک اسيد ممکن است تجمع عناصر پر مصرف را به .  می گرددViscum  albumدر گياه ) ماکرو المان ها(

  )١٨(.  کالوس پيش ببردمنظور رشد شدت يافته

Sakhabutidinova نشان دادند ٢٠٠٣ و همکارانش در سال SA يک ترکيب شبه هورمونی است در 

 بکار رفته متفاوت می SAاين تغييرات با توجه به نوع گياه و همچنين مقدار. نتيجه باعث تغييراتی در کالها می شود

م سلولي را در دانه رستهای گياه گندم افزايش داد و باعث افزايش  ميلی موالر ساليسيليک اسيد تقسي٠٥/٠تيمار. باشد

ولی بر . گرديد)ABA(و آبسيزيک اسيد) IAA(تقسيم سلولی در مريستم راس ساقه اين گياه و افزايش اکسين 

 به  همچنين نمو رويانهای بدنی می تواند با افزودن ساليسيليک اسيد برون زا)١٥(. مقدار سيتوکينين تاثيری نداشت

به علت اينکه ساليسيليک اسيد به عنوان بازدارنده جديد سنتز اتيلن پيشنهاد شده، . کشت های رويانی تحريک شود

مشاهدات اخير نشان داده . تاثير تحريکی آن روی رويان زايي بدنی را می توان به مهار سنتز اتيلن مرتبط دانست

بنابراين مسيری که از طريق آن ساليسيليک . اء و تحريک کنداست که ساليسيليک اسيد می تواند سنتز اتيلن را الق

 افزايش ١٩٩٩ و همکاران در سال Jian –ping )١١(. اسيد رويان زايي بدنی را تحريک می کند هنوز ناشناخته است

 .  را گزارش کرده اندadsurgens  Astragalusرويان زايي بدنی توسط ساليسيليک اسيد در کالوس محور زير لپه 
 صنعتی گياه اوکاليپتوس بهينه سازی شرايط کشت در  شيشه آن، با بهره گيری - با توجه به اهميت فراوان دارويي)١٦(

از ساليسيليک اسيد به عنوان يک آنتی اکسيدان و نيز بررسی امکان جايگزين اين اسيد با برخی تنظيم کننده های 

 .داز اهداف پژوهش حاضر می باش) هورمونها(رشد گياهی 

 

مواد و روشها 
ميدان ( پارک شهر قمازE.polyanthemos گونهبذرهای گياهان اوکاليپتوس از پايه های شناسائی شده 

اين . انجام شد% ٧٠وعبور از اتانول % ٥سترون سازی بذرها با استفاده از آب ژاول. جمع آوری شدند)  دور شهر

 ٨ ساعت روشنايي، ١٦بذرها، نمونه ها به شرايط پس از رويش . کشت شدند MSبذرها در محيط کشت پايه 

در اين شرايط پس از حدود ده روز دانه رستها برای .  در اتاق کشت منتقل شدند٢٥±0c٢ساعت تاريکی و دمای

های لپه ای، محور زير لپه و ريشه ها به عنوان جدا کشت  از قطعات برگ. تهيه جدا کشت ها شرايط مناسبی داشتند

به  ) Kin  IBA  mg.l-1٥ , mg.l-1٥ ( همراه با دو تيمار هورمونی MS محيط های کشت پايه .ها استفاده شد

 گرم در ٩ گرم در ليتر ساکاروز و ٢٠ ، Bبه عنوان محيط  )ip٢  NAA  mg.l-1٥ , mg.l-1٥ ( و  Aعنوان محيط 

و تيمارهای هورمونی همراه با تعدادی از جدا کشت ها در شرايط مشابهی از نظر شرايط محيط کشت . ليتر آگار بود
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64                  داراب و همكاران                          ...بهينه سازي شرايط كشت در شيشه گياه                                                               

.   منظم شد٨/٥ محيط های کشت در PH. کشت شدند) SA( گرم بر ليتر ساليسيليک اسيد٢٥/٠ و١/٠غلظت های

نتايج با مقايسه ميانگين . کشت ها برپايه طرح بلوک های تصادفی انجام شد وهر آزمايش سه تکرار همزمان داشت

 . دانکن گزارش شده اندو تست) ٩٥/٠در سطح معنی دار (آزمونها 

  
  نتايج و بحث

 :نتايج حاصل از کشت جدا کشتهای برگهای لپه ای

 قطعات برگ های لپه ای پس از حدود يک هفته  در محيط های کشت همراه با تيمارهای هورمونی به کار گرفته 

نظر کال زايي تفاوت از ) BوA(بين تيمارهای هورمونی محيط). ١شکل(شده متورم شدند وشروع به کال زايي کردند

نوساقه (حدود دو هفته پس از کال زايي ، بر سطح کالوسها اندامهای هوايي ). ٢نمودار ( قابل مالحظه ای ديده نشد

حدود يک هفته پس از تشکيل اندامهای هوايي، کالوسها شروع به ). ٤و٣و٢شکل (تشکيل شدند) و برگهای نوپديد

نکته قابل توجه توان برگزائی زياد کالوسهای حاصل از جدا کشتهای . )١نمودار ( و ) ٥شکل (ريشه زايي کردند

" تقريبا) حدود دو هفته پس از کال زايي(برگهای لپه ای است، به طوری که حدود دو تا سه هفته از آغاز کشت

 ).٣نمودار( و ) ٤و٣شکل (تمامی سطح کالوسها از برگهای نو پديد پوشيده شده بود

 

 

    

 

 

 

اي در محيط كشت برگهاي لپه  -١شکل 

MS در حضور IBA  و Kin) mg.l-1٥ ( 

   ايجاد اندام هوايي از برگهاي -٣شکل

 درحضور MS محيط كشت  دراي لپه

NAA 2   وip) mg.l-1٥(

  بر کالوسهای اندام هوايي فراوان -٢شکل

 در MSمحيط كشت   اي برگهاي لپه

 )Kin)mg.l-1٥و IBAحضور
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138865، زمستان 1/74، شماره 19، جلد )JSIAU(ه علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، مجل
 

 )هيپو کوتيل(نتايج حاصل از جدا کشت  محور زير لپه

 جدا کشتهای محورهای زير لپه ای در محيط های کشت مشابه با آنچه شرح داده شد پس از حدود يک تا دو هفته 

 تا حدی بيش KinوIBA، توان کال زايي در محيط های دارای ) ٦شکل. (کالوسهای مايل به زردی را ايجاد کردند

پس از حدود يک هفته از کال زايي، اندام زايي از کالوسها شروع ). ٢نمودار(  بود2ipو NAAاز محيط های دارای 

و حدود يک هفته بعد ) ٨و٧شکل(شد ، اما بر خالف کالوسهای حاصل از جدا کشتهای برگ لپه ای، ابتدا ريشه زايي

؛ رشد ريشه و اندامهای هوايي سريع و قابل توجه )٩شکل(ديده شد)وپديدساقه و برگهای ن(تشکيل اندامهای هوايي

 ).٣و١نمودار(بود

 از  فراوان ايجاد اندام هوايي -٤شکل

 در MS محيط كشت  درايلپه  برگهاي

   ) 2ip) mg.l-1٥   و NAAحضور 

 وMS اي در محيط كشت لپهبرگهاي   -٥شکل 

 ) Kin)mg.l-1٥وIBAحضور درريشهايجاد 

 با MS در محيط كشت   محور زير لپه-٦شکل 

  ) 2ip) mg.l-1٥   و NAA هورمونی تيمارهای

 با MS در محيط كشت   محور زير لپه-٧شکل 

  ) Kin)mg.l-1٥و IBA هورمونی تيمارهای

www.SID.ir



Arch
ive

 of
 SID

66                  داراب و همكاران                          ...بهينه سازي شرايط كشت در شيشه گياه                                                               

  نتايج حاصل از جدا كشتهاي ريشه اي
تمام کشتهای ريشه ای در محيط های کشت متفاوت به کار گرفته شده پس از حدود يک هفته به تدريج 

 .تيره شدند، و از بين رفتند و هيچيک کال زايي يا اندام زايي نداشتندقهوه ای و سپس 

 : نتايج حاصل از افزودن ساليسيليک اسيد به محيط های کشت-د

 گرم برليتر ساکاروز و جامد شده به ٢٠ غنی شده با MSجدا کشتهای برگهای لپه ای در محيط کشت پايه 

 پس از SA گرم بر ليتر ١/٠هورمونی به کار گرفته شده و غلظت  گرم بر ليتر آگار، همراه با تيمارهای ٩کمک 

 روز از آغاز کشت ٢٠، پس از حدود دو هفته ريشه زايي و پس از حدود )٢نمودار(حدود يک تا دو هفته کال زايي 

رشد  زياد و ريشه ها SA گرم بر ليتر ١/٠توان ريشه زايي در محيط دارای . شروع به تشکيل اندامهای هوايي کردند

 با تنش زياد SA گرم برليتر٢٥/٠تيمار). ١١و١٠شکل (طولی، قطری و قدرت انشعاب دهی قابل توجهی داشتند

 ).٣ و ١نمودار( و ) ١٢شکل(موجب قهوه ای شدن و از بين رفتن نمونه ها حتی پس از اندام زايي شد

از ) ساقه و برگ (ايجاد اندام هوايي  -٨شکل 

 با تيمارهای MS محيط كشت محور زير لپه در

   ) 2ip) mg.l-1٥   و NAAهورمونی 

محور زير لپه از ) ساقه و برگ (ايجاد اندام هوايي  -٩شکل 

 2ip  و NAA هورمونیبا تيمارهای MSمحيط كشت  در

)mg.l-1بزرگ نمايي بيشتر  () ٥( 
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-g.l( از برگهای لپه ای با ايجاد اندام هوايي  ريشه زايي و -١٠شکل 
1١/٠(   SA هورمونی تيمارها IBAو Kin)mg.l-1٥(

)g.l-1١/٠( از برگهای لپه ای با ايجاد اندام هوايي  ريشه زايي و -١١شکل 
 SA هورمونی با تيمارهای NAA  2   وip) mg.l-1٥( 

 با تيمارهای MS محيط كشت در SA   )g.l-1٢٥/٠( ای با برگهای لپه-۱۲شكل

)Kin)mg.l-1٥ وIBAهورمونی 
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 کال زايي و SA گرم بر ليتر١/٠جدا کشتها محورهای زير لپه ای در محيط های کشت مشابه ودر غلظت 

 همانند تمامی جدا کشتها ريشه ای قهوه ای شدند واز SA گرم بر ليتر ٢٥/٠ريشه زايي ضعيفی داشتندو در غلظت 

 .بين رفتند

ز محيط های کـشت و حـذف محـيط          گياهچه های حاصل از کشت های در شيشه را پس از خارج کردن ا             

کشت با شستشوی آرام به مخلوطی از ورمی کوليت استريل مرطوب درون بطری های سربسته کشت بافتی و يا زير                    

پوشش پالستيکی منفـذ دار انتقـال داديـم و پـس از سـازگار شـدن تـدريجی بـا شـرايط خـاک بـه گلـدانها منتقـل               

 مناسـبتر   SA گرم بر ليتـر      ١/٠دابی گياهان تيمار شده با غلظت های      در اين مراحل نيز پايداری و شا      ) ١٣شکل(کرديم

.بود

 )گلدان(  گياهچه های حاصل از کشت در شيشه پس از انتقال به خاک -١٣شکل 
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 گيري نتيجه

ريز ازديادی گونه های جنس اوکاليپتوس به دليل اهميت دارويي و صنعتی اين گياهان در دو دهه اخير 

همان گونه که در بخش نتايج شرح داده شد . توجه پژوهشگران بوده ونتايج اميد بخشی را به همراه داشته استمورد 

در پژوهش حاضر جدا کشتهای حاصل از قطعات برگهای . يکی از عوامل موثر بر ريز ازديادی، نوع جدا کشت است

 توان کال زايي و اندام زايي بهتری را از جدا لپه ای در تمامی محيط های کشت و شرايط آزمايشی به کار گرفته شده

 که جدا ١٩٧٩در سال Lakshmisitaاين نتايج با گزارشهای . کشت های ريشه ای و محور زير لپه ای  نشان دادند

مناسبتر اعالم کرده اند   E.citridoraکشتهای برگهای لپه ای را نسبت به جدا کشتهای برگی وريشه ای برای گونه 

 القای اندامهای هوايي نوپديد از جدا کشتهای گياهان اوکاليپتوس مورد توجه پژو هشگران بوده )١٩(. ردهمسويي دا

در محيط   E.macrthurii ، تشکيل نوساقه را از جدا کشتهای گرهی ١٩٩١ در سال LE-Rouxاز جمله  . است

ی هورمونی به کار گرفته شده در  تيمارها)٢٠(.  گزارش کرده اندBA ميلی گرم در ليتر ١/٠ همراه با MSکشت 

پژوهش حاضر که توانسته اند عالوه بر نو ساقه ها موجب تشکيل برگهای نوپديد حتی از جدا کشتهای  محور زير 

لپه ای گردد، می تواند نشانه ای از نياز بيشتر جدا کشتها به تنظيم کننده های رشد و نمو گياهی در ريز ازديادی 

  NAA با به کار گيری ١٩٩١ در سال LE-Roux. ی از نياز متفاوت گونه های مختلف باشداوکاليپتوس بوده يا ناش

يعنی تقويت هورمونی محيط های کشت موفق )  ميلی گرم بر ليتر٢/٠ (BA ميلی گرم بر ليتر همراه با ١/٠به ميزان 

ق به ريشه زايي از جدا کشتهای موف)  ميلی گرم بر ليتر٢ (IBAبه تشکيل ساقه ها و برگهای نوپديد شد و با افزودن 

E.macrthurii اين نتايج با اين ديد که جدا کشتهای اوکاليپتوس برای اندام زايي به تنوع هورمونی نياز )٢٠(.گرديد 

 با به کارگيری توام ١٣٧٥مجد و حيدری نيز در سال . دارند و با نتايج حاصل از پژو هش حاضر همسويي دارد

NAA در ) ساقه زايي همراه با ريشه زايي(ندام زاييو کينيتين موفق به اE.camaldulensis اين محققان . شدند

در اين پژوهش حاضر با ) ٢١ (.استفاده کردند IBAو برای تقويت ريشه زايي از  GA3برای طويل شدن ساقه ها از 

  يا GA3 ب نيازی به به کار گيری مقدار اکسين و سيتوکينين برای رشد ساقه ها ويا تقويت ريشه زايي به ترتي

در مجموع شرايط به کار گرفته شده در پژوهش حاضر می تواند نوعی بهينه سازی شرايط ريز . نبود IBAاستفاده از

 .باشد E.polyanthemosگونهازديادی گياهان اوکاليپتوس برای 

ی کشت توسط  محيط هاPHبهينه سازی شرايط ريز ازديادی گياهان اوکاليپتوس با استفاده از تغييرات

 را ٥/٤ تا ٥/٣ اسيدی PHاين تحقيق .  مورد توجه قرار گرفته است١٩٩٢در سال  Changپژوهشگران از جمله 

 PH ،١٣٧٥ مجد و حيدری نيز در سال )٢٢(. مناسب دانسته است E.radataبرای ريشه زايي جدا کشتهای 

 اين نتايج در )٢١(.کرده اند  مناسب گزارشE.camaldulensis را برای کال زايي و اندام زايي ٨/٥ تا ٥/٥اسيدی

 اسيدی را برای ريز ازديادی گونه های متفاوت جنس اوکاليپتوس نشان می دهند که با PHمجموع مناسب بودن 

 که در SAاثرات مثبت . همسويي دارد) PH= ٨/٥استفاده از (E.polyanthemosنتايج آزمايشهای ما بر روی 

.  القای ريشه زايي ديده شد می تواند به اسيدی بودن اين ترکيب ارتباط داشته باشدآزمايشهای حاضر به ويژه در

استفاده از آنتی اکسيدانها و حتی پيشنهاد جايگزينی آنها با برخی از هورمونهای گياهی در سالهای اخير مورد توجه 

 و invitro را در محيطSA  يکی از ساز وکارهای دفاعی يا حفاظتی٢٠٠٤ در سال Maksimov )٢٣-٢٥(.بوده است 

www.SID.ir



Arch
ive

 of
 SID

138873، زمستان 1/74، شماره 19، جلد )JSIAU(ه علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، مجل
invivo ايجاد تعادل هورمونی در سلول های گياهی دانسته و معتقد است که SA ،با تاثير بر بيوسنتز هورمونها 

 يک SA مجد و مداح نشان دادند، ١٣٨٤ و همچنين در پژوهش های در سال )٢٦(نسبت آنها را نيز تغيير می دهد

ت های متفاوت آن بر کال زايي ورشد کال ها اثر متفاوت می گذارد، غلظت ترکيب با رفتار شبه هورمونی است، غلظ

 ميکرو ١٥٠ ميکرو موالر آن در جدا کشت های نخود موجب تقويت اندام زايي می شودو غلظت ١٥٠و ١٠٠های 

ا را نيز  با تاثير بر بيو سنتزهورمونها ، نسبت آنهSA. موالر آن بويژه در القای ريشه زايي نقش قابل توجهی دارد

 در پژوهشی ديگر در )٢٧(. رشد کال ها نيز متفاوت می باشدSAتغيير می دهدو در نتيجه در غلظت های مختلف

 بر تعداد کالوسهای کيوی و اندازه آنها SA نژاد ستاری و خسروی نشان دادند که ، غلظت های پايين ١٣٧٥سال

 )٢٨(. انع القای کالوس زايي در محيط کشت می گردد م٥٠-١٠٠-١٥٠ mg.l-1تاثير مثبت داشته اما غلظت زياد آن 

Maksimov تاثير مثبت غلظت های پايين "  نظر داد که احتماال٢٠٠٤  در سالSA بر القای کالوسها به ارتباط آن با 

 موجب افزايش سنتز اکسين می گردد و از اين راه SAدر غلظت های پايين، . سنتز اکسين در کالوسها وابسته است

 تغيير قابل توجهی را که ما نيز در آزمايشهای پژوهش حاضر شاهد بوديم وبه ويژه )٢٦(. رشد کالوسها می شودسبب 

 در القای ريشه زايي و توليد برگهای فراوان در کالوسهای اوکاليپتوس رفتار شبه هورمونی اين SAنقش قابل توجه 

 اسيدی، هم به PHمناسب، هم از نظر پايدار کردن  در غلظت های SAبه نظر می رسد. ترکيب را تائيد می نمايد

عنوان يک آنتی اکسيدان وهم به عنوان يک القا کننده طبيعی اندام زايي می تواند در کشت شيشه مورد استفاده قرار 

 .گيرد، اما در غلظت های زياد آن به احتمال با ايجاد اختالالت متابوليکی می تواند تنش زا و زيان آور باشد

 PHجه به مجموع نتايج پژوهش حاضر می توان جدا کشتهای حاصل از قطعات برگهای لپه ای، با تو

و ) 2piوKin(و سيتوکينين ها ) NAAوIBA(، استفاده توام و به ميزان مساوی اکسين٨/٥ تا ٥اسيدی حدود  

رای ريز ازديادی گونه  را از شرايط مناسب و بهينه ب١/٠ mg.l-1ساليسيليک اسيد) کم(استفاده از غلظت های پايين

E.polyanthemosگياهچه های حاصل از کشتهای در شيشه پس از خارج کردن از محيط های .  در نظر گرفت

کشت و حذف محيط کشت با شستشوی آرام به مخلوطی از ورمی کوليت استريل مرطوب و زير پوشش پالستيکی 

يط خاک به گلدانها منتقل شدند بر اساس نتايج ما در اين منفذ دار انتقال يافته و پس از سازگار شدن تدريجی با شرا

 . مناسبتر بودSA  گرم بر ليتر ١/٠مراحل نيز پايداری و شادابی گياهان تيمار شده با غلظت 

Mpaula watt برای انتقال جدا کشتهای ٢٠٠٣ و همکاران در سال E.grandis از ورمی کوليت استريل  

نتايج نشان داد که ذخيره . شت بافتی و هم از پوشش پالستيکی استفاده کردندمرطوب درون بطری های سر بسته ک

 )٢٩(.سازی در ورمی کوليت استريل درون بطری ها در مقايسه با پوشش پالستيکی بسيار بهتر است
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