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اثر آنتیبیوتیک ،ساكارز و زغال فعال بر كنترل آلودگی باكتریایی ،اندامزایی و قهوهای شدن در
كشت مریستم انتهایی نخل خرما ()Phoenix dactylifera L.
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چکیده

0

در این تحقیق تأثیر آنتیبیوتیكهای سفوتاكسیم و كلرآمفنیکل بر آلودگی باكتریایی و قهوهای شدن ریزنمونههای
نخل خرما مورد بررسی قرار گرفت همچنین اثر غلظتهای مختلف ساكارز و زغال فعال بر اندامزایی و قهوهای شدن ریزنمونههای
این گیاه ارزیابی شد .در بخش اول این آزمایش مریستم انتهایی ساقه نخل خرما رقم استعمران ،در محیط كشت  MSحاوی
سطوح مختلف آنتی بیوتیكهای كلرآمفنیکل و سفوتاكسیم قرار گرفتند .در آزمایش دوم تأثیر سطوح مختلف ساكارز

(g L-1

 55 ،45و  )95و سطوح زغال فعال ( 7 g L-1و  ) 5/4بر روی اندام زایی و قهوه ای شدن ریزنمونه های مریستم مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد در تیمار 955 mg L-1كلرآمفنیکل كمترین میزان آلودگی وجود دارد و با افزایش غلظت آنتیبیوتیكهای
سفوتاكسیم و كلرآمفنیکل در محیط كشت ،قهوهای شدن ریز نمونهها افزایش مییابد و بیشترین میزان قهوه ای شدن در محیط
كشت حاوی  955 mg L-1سفوتاكسیم و  955 mg L-1كلرآمفنیکل رخ میدهد ، .نتایج همچنین نشان داد غلظتهای  95و 55
گرم در لیتر ساكارز تفاوت معناداری از نظر القای اندامزایی كالوسها با یکدیگر ندارند ،ولی در غلظت  45گرم در لیتر ساكارز
میزان اندامزایی بهطور مشخصی كاهش یافت .در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از آنتی بیوتیك سفوتاكسیم در
كشت بافت خرما توصیه نمیشود .غلظت  955 mg L-1آنتیبیوتیك كلرآمفنیکل عالوه بر كاهش میزان آلودگی باكتریایی ،منجر
به افزایش معنی دار قهوه ای شدن ریز نمونه ها نیز نمیشود .همچنین غلظتهای باالی ساكارز منجر به كاهش اندامزایی در
كشت بافت خرما میشود.
واژههای كلیدی :استعمران ،كشت بافت ،ریزازدیادی.

 -9دانش آموخته كارشناسی ارشد اصالح نباتات ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
 -7استادیار گروه تولید و ژنتیك گیاهی ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
*(نویسنده مسئول) Mohammadi@asnrukh.ac.ir :
 -9دانشیار گروه تولید و ژنتیك گیاهی ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
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مقدمه
نخل خرما ( )Phoenix dactylifera L.گیاهی تكلپه از تیره  ، Arecaceaeچندساله ،دیپلویید ( ،)7n=98دوپایه،
دگرگشن و همیشه سبز است ( .)Al-Khayri & Naik, 2017در حال حاضر  79درصد خرمای جهان از ایران تأمین میشود .در
سال  9912ایران با سطح زیر كشت بیش از  745هزار هکتار و با تولید بالغ بر  974هزار تن یکی از بزرگترین تولیدكنندگان
خرما در جهان بود .كه از این سطح  95درصد را درختان بارور و  98درصد را گیاهان غیر بارور تشکیل میدهند .خرما در بین
محصوالت باغی كشور از نظر سطح زیر كشت رتبه پنجم را دارد و از نظر تولید  2/7درصد كل محصوالت باغی را شامل میشود
(.)Ahmadi et al, 2019
تکثیر خرما از طریق جنسی و رویشی صورت میگیرد .دانههای نخل به آسانی رشد میكنند ،اما نیمی از نهالها ممکن
است نر باشند و به دلیل هتروزیگوت بودن خرما ،نتاج به شدت هتروژن میباشند و نسبت باالیی از آنها كیفیت انتخابی خوبی
ندارند .عالوه بر این ،نر یا ماده بودن نهالهای بذری  8تا  95سال بعد از كاشت مشخص میشود (.)Othmani et al., 2009
تکثیر رویشی خرما با استفاده از پاجوش ،باعث انتقال پاتوژنهای بیماریزا و حشرات میشود ،كه باعث كم شدن باروری آن
میشود .به عالوه ،تولید پاجوش در یك دوره خاص از عمر درخت ( 95تا  94سال پس از كاشت) صورت میگیرد و در هر درخت
تعداد محدودی پاجوش ( 75تا  95عدد) تولید میشوند .برای غلبه بر مشکل تکثیر ،میزان كم زندهمانی پاجوشها و نگهداری
خزانهی ژنی  ،ریزازدیادی تکنیك موفقیت آمیزی است؛ همچنین تنها تکنیکی است كه گیاه عاری از بیماری ،یکنواخت و با
كیفیت جهت كشت در مقیاس وسیع و در یك دوره زمانی كوتاه را فراهم میكند (.)Khan & Bibi, 1971
آلودگی باكتریایی یکی از مشکالت مهم در كشت بافت خرما است و باعث آلودگی و از بین رفتن درصد باالیی از
ریزنمونهها میگردد .حذف و كاهش آلودگی باكتریایی بهوسیله ضد عفونی سطحی آسان نیست و تشخیص منبع آلودگی مشکل
است ( .)Al-Dosary et al., 2011; Al-Mussawi, 2010استفاده از آنتیبیوتیك در محیط كشت یکی از راهکارهای پیشگیری
از آلودگی باكتریایی در محیط كشت بافت خرما میباشد ( .)Al-Mayahi et al., 2010آنتیبیوتیكهای نیستاتین ،گریزئوفولوین
و استرپتومایسین ،آموكسیسیلین ،جنتامایسین و كلرآمفنیکل در كشت بافت خرما استفاده شده اند .
(.)Al-Kaby, 2006 ; Al-Dosary et al., 2011
منبع كربن به عنوان تامینكننده انرژی و عامل اسمزی برای رشد گیاهان در شرایط درون شیشه به كار میرود
( .)Lipavska & Konradova, 2004ساكارز ،گلوكز ،مالتوز ،گاالكتوز و سوربیتول منابع كربوهیدرات مورداستفاده در كشت بافت
میباشند .اغلب از  4 -7درصد ساكارز در كشت بافت استفاده میشود و به طور متوسط برای كشت بافت نخل خرما از  9درصد
ساكارز استفاده میشود (.)Al-Khalifah & Shanavaskhan, 2012
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قهوهای شدن به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی درون بافتهای كشت شده رخ میدهد كه منجر به قهوهای شدن تدریجی
و سرانجام مرگ بافت میشود .قهوهای شدن بافت در اثر ترشح مواد پلیفنلی به محیط از محل برش و سپس اكسیدشدن آنها
به وسیلهی آنزیمهای پلیفنول اكسیداز صورت میگیرد كه در مرحله اول موادی به نام كوئینینها تشکیل میشوند كه برای
بافت سمی میباشد .در نهایت این مواد به مالنینها كه رنگ قهوهای تیره یا سیاه دارند ،تبدیل میشوند ( Al-Khayri & Naik.,

 .)2017عوامل متعددی منجر به افزایش قهوه ای شدن بافت در شرایط درون شیشه ای میشود .از جمله این عوامل نور و سطح
باالی تنظیم كنندههای رشد سنتتیك مانند  2,4-Dو  BAPاست ( .)Baharan et al., 2015این تحقیق با اهداف تعیین بهترین
غلظت از آنتیبیوتیكهای سفوتاكسیم و كلرآمفنیکل به منظور كنترل آلودگی باكتریایی و بررسی اثر آنها بر قهوهای شدن
ریزنمونهها و بررسی اثر غلظتهای مختلف ساكارز و زغال فعال بر اندامزایی و قهوهای شدن ریزنمونههای مریستم انتهایی خرما
صورت گرفت.

مواد و روش ها
پاجوشهای استعمران ،به وزن  9-4كیلوگرم ،از پایهی مادری از خزانه ارقام نخل خرما در دانشگاه علوم كشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان در ابتدای اسفند ماه جدا شدند .پس از جداسازی بافتهای چوبی ،نمونه به مدت یك ساعت با آب شهری
به همراه چند قطره شوینده شسته شد .بعد از برش رأس ساقه و جدا سازی منطقه مریستم رأسی (طول  4-8سانتیمتر)،
ریزنمونهها با آب مقطر شسته و در محلول آنتیاكسیدان اسید آسکوربیك و اسید سیتریك با نسبت 24:24 mg L-1

( Khan

 )& Bi Bi, 2012به مدت  9ساعت قرار داده شدند ،سپس سترونسازی نمونهها به صورت زیر انجام شد .ابتدا قطعات جداكشت
به مدت  9دقیقه در اتانول  25درصد قرار گرفتند و پس از یك بار شستشو با آب مقطر استریل ،به مدت  95دقیقه در محلول
هیپوكلریت سدیم  4/74درصد قرار گرفتند و سپس شستشوی نمونهها با آب مقطر استریل شده  9بار و هر دفعه به مدت 4
دقیقه انجام شد .تمامی مراحل سترونسازی و كشت در زیر هود المینار انجام شد .نمونهها پس از مراحل استریل به مدت 4
دقیقه در محلول  7 g L-1بنومیل اتوكالو شده قرار گرفتند pH .محیطهای كشت با استفاده از  9 M NaOHو  5/9N HClروی
 4/9تنظیم شد و در دمای  979º Cدر فشار  94 psiو به مدت  94دقیقه اتوكالو گردید .كشتها در شرایط تاریکی و در دمای
 74±9˚Cنگهداری شدند و واكشت و انتقال نمونهها به محیط جدید با تیمارهای مشابه قبل با فاصله  9هفتهای انجام شد.
ریزنمونهها به مدت  9هفته در شرایط تاریکی نگهداری شدند و پس از آن به دورهی روشنایی  9/98ساعت (روشنایی/تاریکی)
منتقل گردیدند .مشاهده و یادداشت برداری با فاصله  2روز یکبار تکرار شد.
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تیمار آنتیبیوتیک
پس از انجام مراحل سترونسازی و قبل از كشت ریزنمونهها در محیط كشت ،هر نمونه در محلول آنتیبیوتیك
كلرآمفنیکل در سه سطح (  )5 ،45 ، 955 mg L-1و سفوتاكسیم در سه سطح (  ،)5 ،45 ، 955 mg L-1به مدت  94دقیقه قرار
گرفت و پس از جدا كردن الیههای خارجی باقیمانده ،مریستمهای راسی جدا شدند و در محیط كشت پایه  MSبه همراه g L- ،

 55 1ساكارز 9 g L-1 ،آگار-آگار 5/4 g L-1 ،زغال فعال ،آنتیاكسیدانهای آسکوربیك اسید و سیتریك اسید با نسبت

mg L-

 ، 24:241تنظیم كنندههای رشد شامل  NAA 9 mg L-1و  BAP 9 mg L-1و  )Khan & Bi Bi, 2012( 2IP 9 mg L-1و اعمال
تیمارهای آنتیبیوتیك كلرآمفنیکل در  9سطح ( )5 ،45 ،955 mg L-1و سفوتاكسیم در  9سطح ( ،)5 ،45 ، 955 mg L-1كشت
گردیدند.
تیمار ساكارز و زغال فعال
پس از انجام مراحل سترونسازی و جدا كردن الیههای خارجی باقیمانده ،مریستم راسی حاصل از ریزنمونه به چهار
قسمت تقسیم شد و پس از آن ریزنمونهها در محیط كشت  MSبا آنتیاكسیدانهای آسکوربیك اسید و سیتریك اسید با نسبت
 9 g L-1 ،4 mg L-1 2IP ،7 mg L-1 IBA ،24:24mg L-1آگار-آگار ،ساكارز در سه سطح ( 55 ،45 g L-1و  )95و زغال فعال در
دو سطح ( 7 g L-1و  )5/4كشت شدند.
آنالیز آماری
مشاهده و بررسی نمونهها به منظور اطالع از آلودگی باكتریایی ،قهوهای شدن و اندامزایی یك هفته بعد از كشت شروع
شد و با فاصله  2روز یكبار تکرار شد و درصد آلودگی باكتریایی كشتها در هفته هشتم محاسبه و ثبت شد .برای صفت آلودگی،
تعداد ریزنمونه آلوده شده در هر تکرار مورد شمارش قرار گرفت .در مورد صفت قهوهای شدن ،یادداشت برداری بهصورت كیفی
انجام گرفت ،به این صورت كه به باالترین میزان قهوهای شدن عدد  95و به كمترین میزان قهوهای شدن عدد صفر داده شد.
برای صفت اندامزایی ،تعداد نوساقه و تعداد ریشهچه تولید شده در هر ریزنمونه مورد شمارش قرار گرفت .بررسیها در قالب
آزمایش فاكتوریل با طرح پایه كامالً تصادفی ،در  9تکرار انجام شد كه هر تکرار شامل  7ریزنمونه بود .تجزیه و تحلیل دادهها
توسط نرم افزار آماری  SPSSانجام شد و برای مقایسه میانگین از آزمون چند دامنهای دانکن ( )LSRاستفاده شد.
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نتایج
آزمایش آنتیبیوتیک
تجزیه واریانس دادهها (جدول  )9نشان داد؛ بین سطوح مختلف كلرآمفنیکل از نظر كنترل آلودگی باكتریایی تفاوت
معنیداری وجود دارد اما بین سطوح مختلف سفوتاكسیم و اثر متقابل بین كلرآمفنیکل و سفوتاكسیم تفاوت معنیدار نیست .اثر
غلظتهای مختلف كلرآمفنیکل بر قهوهای شدن ریزنمونهها ،در سطح احتمال  4درصد و همچنین اثر غلظتهای مختلف
سفوتاكسیم و اثر متقابل این دو آنتیبیوتیك بر قهوهای شدن ریزنمونهها در سطح  9درصد معنادار است.

جدول  :0تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف آنتیبیوتیک سفوتاكسیم و كلرآمفنیکل بر كنترل آلودگی باكتریایی و
قهوهای شدن ریزنمونهها در كشت بافت نخل خرما.
میانگین مربعات

منبع تغییرات

درجه آزادی

كلرآمفنیکل

7

**14/99

سفوتاكسیم

7

ns

كلرآمفنیکل × سفوتاكسیم
خطا

5
99

9/41ns
99/25

میزان آلودگی

قهوهای شدن
*98/74
**

9/94

48/74

** 97/85
7/22

** -معنیدار در سطح احتمال  -* ،%9معنیدار در سطح احتمال  ns ،%4غیر معنیدار

مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف كلرآمفنیکل بر روی آلودگی باكتریایی (نمودار  )9نشان داد در

تیمارmg L-1

 955كلرآمفنیکل كمترین میزان آلودگی وجود دارد .مقایسه میانگین اثر متقابل تأثیر تیمارهای كلرآمفنیکل و سفوتاكسیم بر
روی قهوهای شدن ریزنمونهها (نمودار  )7نیز نشان داد؛ با افزایش غلظت آنتیبیوتیكهای سفوتاكسیم و كلرآمفنیکل در محیط
كشت ،قهوهای شدن ریزنمونهها افزایش مییابد و بیشترین میزان قهوهای شدن در محیط كشت حاوی  955 mg L-1سفوتاكسیم
و  955 mg L-1كلرآمفنیکل رخ میدهد .همچنین در سطح صفر  mg L-1سفوتاكسیم تفاوت معنیداری بین سطوح مختلف
آنتی بیوتیك كلرآمفنیکل در میزان قهوهای شده مشاهده نشد .بر این اساس به نظر میرسد؛ اضافه كردن آنتی بیوتیك
سفوتاكسیم به محیط كشت همراه با آنتیبیوتیك كلرآمفنیکل یا بدون آن ،منجر به افزایش قهوهای شدن بافت میشود .از طرفی
آنتیبیوتیك سفوتاكسیم تا سطح  955 mg L-1تأثیر معنی داری بر كنترل آلودگی نیز نداشت .با توجه به این نتایج ،استفاده از
آنتی بیوتیك سفوتاكسیم در كشت بافت خرما توصیه نمیشود .غلظت 955 mg L-1از آنتی بیوتیك كلرآمفنیکل عالوه بر
كالوس زایی و كاهش میزان آلودگی باكتریایی به میزان قابل قبول ،منجر به افزایش معنیدار قهوهای شدن ریز نمونهها نیز نمی
شود (شکل .)9
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نمودار  :0مقایسه تأثیر سه سطح آنتیبیوتیک كلرآمفنیکل بر روی میزان آلودگی باكتریایی ریزنمونه مریستم نخل
خرما با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال %5
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نمودار  :2مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای آنتیبیوتیک كلرآمفنیکل و سفوتاكسیم بر روی درصد قهوهای شدن
ریزنمونه مریستم نخل خرما .میانگین های دارای حروف مشابه با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنی
داری ندارند .

این نتایج با نتایج  Al-Dosaryو همکاران ( )7595كه نشان دادند؛ استفاده از آنتیبیوتیك آموكسیسیلین،
جنتامایسین و كلرآمفنیکل كارایی زیادی برای پیشگیری از آلودگی باكتریایی در كالوسزایی خرما دارد مطابقت دارد آنها
همچنین نشان دادند بهترین نتیجه در تیمار 45 mg L-1كلرآمفنیکل به دست آمد كه از رشد باكتریهای باسیلوس،
استافیلوكوكوس و پروتئوس پیشگیری كرد .در پژوهش دیگری نشان داده شد غوطهور كردن بافتهای آلوده در محلول
آنتیبیوتیك قبل از استریل آنها و استفاده از بافتهای جوان خرما در كشت بافت میتواند آلودگی باكتریایی را كاهش دهد
(.)Benjama et al., 2001
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شکل  :0كالوسزایی مریستم انتهایی در خرما در محیط كشت حاوی  011 mg L-1كلرآمفنیکل

آزمایش ساكارز و زغال فعال
آزمایش نشان داد اثر ساكارز به تنهایی بر اندامزایی ریزنمونهها در سطح  9درصد معنیدار است ولی اثر آن بر قهوهای
شدن ریزنمونهها معنیدار نیست .عالوه بر این اثر زغال فعال و همچنین اثرات متقابل دوجانبه ساكارز در زغال فعال بر اندامزایی
و قهوهای شدن ریزنمونهها معنیدار نیست (جدول .)7
مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف ساكارز بر اندامزایی ریزنمونهها نشان داد؛ غلظتهای  95و  55گرم در لیتر
ساكارز تفاوت معناداری با یكدیگر ندارند اما غلظت  45گرم در لیتر ساكارز نسبت به دو غلظت دیگر تفاوت معناداری مشاهده
شد و میزان اندامزایی بهطور مشخصی كاهش یافت (نمودار  9و شکل .)7
جدول  :2تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف ساكارز و زغال فعال بر اندام زایی و قهوهای شدن ریزنمونهها در كشت
بافت نخل خرما.
منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
اندامزایی

ساكارز

7

**91/545

زغال فعال

9

7/992

ns

ساكارز×زغال فعال

7

2/515

ns

خطا

99

7/991

قهوهای شدن
ns

2/959
5/517
7/789

ns

ns

9/499

 nsغیر معنیدار در سطح احتمال  ** ،%4معنیدار در سطح احتمال %9

 )7559( Al-Khateebنشان داده بود؛  95تا  45گرم قند بهعنوان منبع كربن در محیط كشت برای رشد كمی و كیفی
نوساقهها كافی است كه با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .گرچه تفاوت معنیداری بین مصرف  5/4گرم در لیتر و  7گرم در
لیتر زغال فعال دیده نشد؛ اما میتوان گفت این نتیجه تا حدی با نتایج  Othmaniو همکاران ( )7551كه مصرف  5/9گرم زغال
فعال را كافی دانسته بودند ،مطابقت دارد ولی ظاهراً با نتایج  )9195( Tisseratكه مصرف  9گرم زغال فعال را برای كاهش
قهوهای شدن و استقرار ریزنمونهها الزم دانسته بود ،مطابقت ندارد .ممکن است دلیل این اختالف ،تفاوت رقم مورد آزمایش
باشد.
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نمودار  :3مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف ساكارز بر اندام زایی ریزنمونه مریستم نخل خرما با استفاده از آزمون
دانکن در سطح احتمال %5

در گزارش دیگری تأثیر منابع مختلف كربن (ساكارز ،گلوكز ،فروكتوز و مالتوز) و غلظتهای مختلف آنها در تکثیر
خرما رقم خنیزی به روش اندامزایی مستقیم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد افزایش غلظت
قند سبب افزایش در وزن خشك گیاهان تولید شده گردید و اثر گلوكز ،فروكتوز و مالتوز با اثر ساكارز به عنوان منبع كربن در
كشت بافت خرما برابر بود (.)Al-Kaby, 2004

شکل  :2اندامزایی ریز نمونه مریستم انتهایی خرما در غلظت  31 g L-1ساكارز و  511 mg L-1زغال فعال

مشخص شده كه سیتریك اسید ،آسکوربیك اسید و زغال فعال در تعامل مثبت با هم بوده و اثر مثبت بر زنده ماندن
ریزنمونه های خرما دارند .آسکوربیك اسید به عنوان ممانعت كننده از اكسیداسیون فنولها عمل كرده و كوئینین تشکیل شده
را خارج میكند .احتماال سیتریك اسید به عنوان عامل كالته كننده عمل كرده و تخریب آسکوربیك اسید را با تاخیر میاندازد
( .)Khan & Bibi, 1971اثرات مثبت زغال فعال در از بین بردن تركیبات مهاركننده است ،همچنین باعث كاهش شدید
اكسیداسیون فنولها میشود .استفاده از  5/9 g L-1زغال فعال باعث افزایش قدرت زیست ریزنمونهها در برگ نابالغ خرما شده
است ( )Othmani et al., 2009و منجر به افزایش اثر اكسین در محیط كشت ،تغییر خواص محیط كشت در جهت كاهش جذب
تنظیمكنندههای رشد و دیگر تركیبات میشود ( .)Khan & Kauser, 2011در مطالعه دیگری كاربرد  9 g L-1زغال فعال در
محیط كشت ،صرفأ منجر به كاهش اكسیداسیون فنولها شد (.)Tisserat, 1984
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كشت بخش های گیاهی در فصل زمستان و بهار و افزودن زغال فعال به محیط كشت میتواند این پدیده را كاهش
دهد ( .)Al-Khateeb, 2008همچنین اسکوربیك اسید پیش از تیمارهای ضدعفونی سطحی و كشت روی محیط  MSدارای 9
گرم بر لیتر زغال فعال ،بهترین روش برای جلوگیری از این پدیده گزارش شده است ( Othmani .)Taha et al., 2007و همکاران
( ) 7551در بررسی كشت بافت یك رقم خرما ،برای جلوگیری از قهوهای شدن ،از ریز نمونههای جوان استفاده كردند .آنها
گزارش دادند كه بیشترین تركیبات قهوهای كشنده ،در مرحلهی ابتدای كشت تولید میشود كه به دلیل اكسید شدن تركیبات
فنولیك و تجمع كوئینینها كه برای بافت سمی محسوب می شود.
فعالیت پلیفنلاكسیدازها (مؤثر در اكسیداسیون تركیبات فنلی و تاننها) در شرایط نور بیشتر از تاریکی است .با
افزودن زغال فعال (غلظت بین  5/7تا  9درصد وزن به حجم) و آنتیاكسیدانتها به محیط كشت از تولید این تركیبات ممانعت
میشود .معمول ترین مواد آنتی اكسیدانت سیتریك اسید و آسکوربیك اسید هستند كه معموال با غلظت 945-45 mg L-1
استفاده میشوند .این تركیبات پتانسیل ردوكس (اكسایش-احیا) ریزنمونه را كاهش داده و از اكسیداسیون فنلها جلوگیری
میكنند (.)Al-Khayri & Naik, 2017

نتیجهگیری
در مجموع با توجه نتایج بدست آمده استفاده از آنتی بیوتیك سفوتاكسیم در كشت بافت خرما توصیه نمیشود و

mg

 955 L-1از آنتیبیوتیك كلرآمفنیکل عالوه بر كاهش میزان آلودگی باكتریایی به میزان قابل قبول ،منجر به افزایش معنی دار
قهوهای شدن ریز نمونهها نیز نمیشود .همچنین غلظتهای باالی ساكارز منجر به كاهش اندامزایی در خرما میشود.
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Abstract0
In the current study, the effect of antibiotic on bacterial contamination and browning in in vitro condition
and effect of different concentration of sucrose and activated charcoal in organogenesis and browning date palm
explants were investigated. In first experiment, apex meristems of date palm (Phoenix dactylifera) cv. Estamaran
were cultured in media containing two types of antibiotics (cefotaxime and chloramphenicol) at 3 different
concentrations (0, 50, or 100 mg L−1). In the second experiment effect of different concentration of sucrose (30,
40 and 50 g L-1) and 2 concentration of activated charcoal (0.5 and 2 g L-1) on organogenesis and explant browning
were studied. Result showed that minimum bacterial contamination accrued in 100 mg L-1 chloramphenicol in the
medium. The maximum browning occurred in medium contain 100 mg L -1 cefotaxime and 100 mg L-1
chloramphenicol. In second experiment shoot regeneration was enhanced when sucrose concentration was used
at 30 or 40 g l−1, but 50 g L-1 of sucrose reduce that. Also the use of 0.5 g L-1 and 2 g L-1 activated charcoal was
not significantly different to reduce the browning of explants. This result developed an initial protocol for
micropropagation of date palm. The type and concentration of antibiotic and sucrose concentration were found to
have significant effect on organogenesis and browning of explants. Treatment with higher levels of antibiotic
(especially cefotaxime) increased browning. This successful protocol would facilitate the vegetative propagation,
conservation, and genetic engineering of this species.
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