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 اهمیت موضوع

هزینه تولید باال یکی از معایب فنون کشت بافت گیاهی بوده که بخشی از آن مربوط به ترکیبات محیط کشت 

 جمله از توسعه حال در درکشورهای هاروش این گسترده کاربرد گرانقیمت، شیمیایی دموا کاربرد دلیلاست. لذا به

 رایب را جدیدی ترکیبات تواندمی مختلف گیاهی هایجوانه پودر از استفاده امکان بررسی باشد.می محدود ایران

  .نماید معرفی گیاهی بافت کشت محیط سازیغنی

 مقدمه )شرح مساله(

 این در موفقیت میزان. رودمی شماربه گیاهان رویشی ازدیاد برای کارآمد روش یک گیاهی بافت کشت

 کشت محیط اجزای صحیح انتخاب مهم بسیار عامل یک. دارد بستگی ساده خیلی عامل چند به تکنولوژی

 ریزنمونه برای خاص متابولیسمی و فیزیولوژیکی آثار دارای کشت محیط دهندهتشکیل ترکیبات از یک هر .باشدیم

 تواندمی که است مختلف آلی ترکیبات ویژهبه و عناصر از غنی منبع شدهآسیاب گیاهی هایجوانه. است گیاهی

سازی محیط کشت چند گیاه تاثیر غنی حاضر، پژوهش لذا در. سازد متاثر را گیاهی هایبافت و ریزنمونه رشد

  ارزیابی شد. ماش و یونجه گندم، گیاه سه تهیه شده از های گیاهیجوانه پودرمختلف با 

 هافتهترین یامهم

 شده با پودر جوانه گیاهی متفاوت بود. غنی هایواکنش هر نمونه گیاهی نسبت به محیط 

 سازی شده بود چندین برابر هایی که با پودر جوانه ماش غنیدر محیط ی گیاه رازیانههاافزایش در حجم کالوس

 های کشت بود.   ها در سایر محیطکالوس

 ط کشت حاوی پودر جوانه ماش افزایش بیشتری نسبت به سایر تیمارها های موجود در محیتر در کالوس وزن

 داری وجود نداشت.داشت، اما وزن خشک در همه تیمارها تفاوت معنی

 های کلروفیل و کارتنویید را در کالوس افزایش داد.  پودر جوانه ماش میزان رنگیزه 

 زایی، که میزان ریشهطوریشان دادند بههای تمشک واکنش مثبتی به محیط حاوی پودر جوانه ماش ننمونه

 زایی، تعداد برگ، تعداد ریشه، تعداد شاخه فرعی و طول گیاهچه نسبت به شاهد بهبود یافت. درصد شاخه

 های گیاه استویا به محیط حاوی پودر جوانه ماش و نیز گندم واکنش مثبتی نشان داد. بلندترین طول گیاهچه

 داری نداشت.انه ماش مشاهده شد که البته با شاهد تفاوت معنیاستویا در محیط حاوی پودر جو
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 داول و سایر مستندات(ها، جر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

هاای تجااری ترین نمونهای یکی از بهترین و موفقشیشهق کشت در شرایط درونیهای گیاهی از طرازدیاد گونه

تااثیر بسایاری از ای تحتشیشهاستفاده از تکنولوژی کشت بافت گیاهی است. رشد و پرآوری ساقه در شرایط درون

هاای های صانایع غاذایی جواناهمحیط کشت است. در بسیاری از گزارش ها ترکیباتباشد که یکی از آنعوامل می

ها و همچنین پروتئین گزارش شاده اسات. ها، فیبر، هورمونهای طبیعی، قندویتامین عنوان منبع غنی ازگیاهی به

شاد. در باین تواند بر رشد و باززایی آنهاا ماوثر باهای گیاهی به محیط کشت گیاهان میبنابراین افزودن پودر جوانه

این  و گندم بهتر از سایر تیمارها ارزیابی شد. پودر جوانه ماشاثرات مثبت تیمارهای ارزیابی شده در پژوهش حاضر،

های گنادم های موجود در ماده آلی پودر جوانهای از قندها و هورمونشیشهنتایج حاکی از آن است که گیاهان درون

بنابراین بر پارامترهای رشدی این گیاهان بهباود حاصال شاده کرده است و و ماش برای فرآیند رشد و نمو استفاده 

هایی که با پودر جوانه ماش تقویت شاده بودناد، کااربرد با توجه به نتایج مثبت مشاهده شده در محیط کشت است.

 های کشت بافت گیاهی نویدبخش خواهد بود.عنوان یک افزودنی آلی به محیطاین ماده به
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