
 

 

 L. Salsola tragusن مختلف گیاه چوغا های ریزنمونهبررسی تولید کالوس از  

 3و علی عمارلو 2، بهرام ملکی زنجانی*1نگار منیری راد

 

 چکیده

. یدنما یم ینتضم یستگاهیزسخت  یطهستند که بقا آنها را در شرا یمنحصربفرد یزگیهایو یدارا یابانی،ب یها یستماکوس یبوم یاهانگ

 یی،جنس، عالوه بر کاربرد دارو ینا یهاگونه یراست که همراه با سا یارزشمند یابانیو ب یباستان یاهگ Salsola tragusچوغان  یاهگ

و  ی،امنطقه یمایشابتدا بر اساس پ یقتحق ینمورد استفاده انسان قرار گرفته است. در ا یاهیگ یندهبه عنوان تنها شو یمتوال یقرنها

. سپس جهت مطالعه پاسخ یدگرد یسازگار و اهل یگلدان یطو سپس در شرا یریبذرگ یی،هدف شناسا یاهگ ی،اطالعات فولکلور محل

 یپوکلریتو ه یقهدق 3درجه به مدت  ۷0با الکل  یدو مرحله ا یلپس از برنامه استر یاهگ ینا یهابذر یی،به کالزا یاهمختلف گ یهابافت

چه، ساقه  یشهر یهایزنمونهر یاهچه،و رشد گ ی. پس از جوانه زنیدکشت گرد MSکشت  یطدر مح یقه،دق 10درصد به مدت  یمن یمسد

گرم  یلیم 10و  5( در سه سطح صفر، NAA) یداس یکاست لینمختلف هورمون نفتا یکشت فوق، با غلظت ها یطچه و برگچه در مح

 یجادا یجداکشت برا یننشان داد که بهتر یقتحق یجقرار گرفت. نتا یابیها مورد ارزوسکال یلکشت شد. بعد از سه هفته، تشک یتر،در ل

گرم  یلیم 5لوکس در غلظت  3000با شدت  ییساعت روشنا 16 ینور یطنمونه برگچه و سپس ساقچه در شرا یزر یاه،گ ینکالوس در ا

 د.باشیم NAAاز هورمون 
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 مقدمه
خشک  یستمهایاکوس ییایدر پو ینقش مهم یابانیب اهانیگ

شده، موجب  شگاهیباعث ثبات خاک رو اهانیگ نیدارند. ا

 تهیدیو با کاهش اس دهیخاک گرد یمواد آل زانیم شیافزا

 یاهیچرخه رشد گ زوسفر،یفسفر ر یمحتو شیخاک و افزا

 یستیز یهاگونه ریدر بقا سا جهینت را مستمر و در یو جانور

 ای(. چوبک La rosa et al. ,2011دارند ) یاژهیو قشن

که  اهانیاز گ یبه گونه ا است که عمومًا یچوغان اصطالح

را دارند  یآب طیدر مح ییشدن و کف افزا یصابون تیخاص

اطالق شده و در مناطق مختلف کشور بسته به پوشش 

 نیاز ا یدارند. برخ یاریبسمنطقه تنوع  میو اقل یاهیگ

 اهیگ یدگیبوده و عموما بعد از رس Salsola جنساز  اهانیگ

قرار گرفته و  ابیدر اواخر بهار  تا اواسط تابستان مورد آس

 یاهداف مختلف از جمله ضدعفون یبرا یاهیبصورت پودر گ

.  جنس رندیگیشستشو مورد استفاده قرار م زیو ن یسطح

از خانواده  یو درختچه ا یعلف اهانیسالسوال شامل گ

باشند. یو اروپا م ایآس قا،یآفر یبوده که بوم اسهیکنوپود

اند شده ییشناسا ایجنس در دن نیگونه از ا 100از  شیب

(Oyunbileg et al., 2011گونه . )ك ساله سالسوال، ی یها

 ینسبت به شور ییدر مراحل بلوغ مقاومت باال عمومًا

دارند  ییهوا ط آب ویراخاك وعدم ثبات ش یوخشک

(Malcom et al., 2003; Heidari-.Sharifabadi et al., 

مه خشك به علت کمبود آب و یخشك و ن ی( در نواح2006

خاك  یاد شده و شوریمحلول در خاك ز یتعرق باال، نمکها

اهان به آب کم یگ یجه دسترسیدر نت ابد،ییش میافزا

علت تحمل باال (. پس به Mudgal et al. ,2010)گرددیم

 نیزم بهبود یتوانند برایاهان مین گی، اینسبت به شور

 قاتیرند. تحقیمه خشك مورد استفاده قرار گیخشك و ن یها

مقاومت باال به تنش  لیها به دل تینشان داده است هالوف

جهت انتقال ژن مقاومت  یبه عنوان منبع توانندیم یشور

استفاده از مقاوم جهت  ریغ اهانیبه گ یبه تنش شور

 رندیخشک و شور مورد استفاده قرار گ یهانیزم

(Malcom et al., 2003; Heidari-Sharifabadi et al., 

ارزش علوفه  ،یابانی(. جنس سالسوال در مناطق ب2006

 ی( و در برخStefaniak et al., 2003دارد ) ییباال یمرتع

وان به عن اهیگ نیاستان زنجان هنوز از ا ییاز مناطق روستا

 واهداف شستش یبرا زی( و نیسطح ی)ضدعفون ییدارو اهیگ

 نیمحقق دیجد قاتی. تحقشودیاستفاده م یو پاک کنندگ

 نیدر ا یصابون باتیاز ترک یمتنابه ریاز وجود مقاد یحاک

خانواده در  نی(. از اMunir et al., 2014) باشدیجنس م

 ,.Aghel et alاز شامپوها استفاده شده است .) یبرخ دیتول

 اهانیاز گ یها که در برخنیساپون یت اصلی( خاص2007

آب  یکاهش کشش سطح به وفور وجود دارند زین ییدارو

 یادیهستند که در تعداد ز ییایمیمواد ش هانیاست .ساپون

پاک  تیخاص یوجود دارند و دارا زین گرید اهانیاز گ

 باشند،یم ییایها که قل¬هستند. برخالف صابون یکنندگ

 فدر آب ک یبوده و به آسان یخنث ییایمیمواد از نظر ش نیا

سبب است که  نیها بدآن یپاک کنندگ تیکنند. خاص یم

واکنش  یروغن ای ینیتواند با مواد رز یها، ممحلول آن

داً کف کرده و پاك کننده یها شدنیدهد. تمـام ساپون لیتشک

 (Karimian and Ghasemlou., 2015). هستند یعال

 اهانیاز گ یکی اهیگ نیا ،یگزارشات علم نیتازه تر براساس

دارد.  یدر داروساز یعیوس یمهم بوده که کاربردها ییرودا

 زیو ن ییمواد ارزشمند دارو یمتنابه ریمقاد یجنس دارا نیا

 ی(. از برخMunir et al., 2014) باشدیم هیثانو باتیترک

خراج ( استنی)سالسول هادیمانند آلکالوئ یها موادگونه

 .( Toderich, 2008) شودیم

 دیاشکال جد دیتول یبرا یروش علم کی یوتکنولوژیب

 نیتوسط ا دیمحصوالت جد دیاتولیموجودات زنده 

 ی(. با ابزارهاSharma and Dubey, 2011موجودات است )

کرده و  ریرا تکث ییدارو اهانیگ توانیم یوتکنولوژیب

 توانیابزارها م نیا در آنها انجام داد. از یکیژنت یدستکار

 زین ییدارو اهانیگ هیثانو تیمتابول دیتول شیاافز یبرا

 ریذخا (.Tripathi and Tripathi, 2003استفاده کرد  )

جهان  ییغذا تیامن یاصل یکیولوژیمنبع ب یاهیگ یکیژنت

است  یضرور اریمنابع بس نیحفاظت از ا لیدل نیبوده و بد

(Tandon et al., 2009اخ .)یقابل توجه یهاشرفتیپ رای 

 یاشهیدرون ش یرخ داده است و روشها یوتکنولوژیدر ب
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بکار گرفته  تیبا موفق ییدارو اهانیاز گ یاریبس ریتکث یبرا

 یوتکنولوژی(. بSridhar and Aswath, 2014اند )شده

از  یاست و برخ اهانیحفاظت از گ یقدرتمند برا یابزار

 ،یادیزازدیر شامل یوتکنولوژیموجود در ب یهاروش

در  یادیز ریتاث بیو انتقال ژن از ضر ،یکیژنت یمهندس

 (Sharma and Dubey, 2011).باشندیم برخوردار عتیطب

 طیهاست که در محاز سلول افتهیتماز ن یاتوده کالوس

شود یم لیمناسب تشک یاهیگ یهاهورمون یکشت حاو

(Bhojwani and Razdan, 1966بررس  .)کالوس  لیتشک ی

 یهاطیکه پاسخ مح دهدینشان م یاهیگ یهازنمونهیر یور

 یمتفاوت است. برا اریکالوس بس دیکشت بافت به تول

 میمختلف از تنظ اهانیکالوس و رشد آن در گ لیتشک

. شودیاستفاده م یمتفاوت یهانمونه زیرشد و ر یهاکننده

بافت ها بر اساس حجم، رنگ  نیشده از ا جادینوع کالوس ا

اساس،  نیمتفاوت خواهد بود. بر ا اریبس یدگو شکنن

 زانیو جن زانیرجنیغ ییبه کالوس زا توانیها را مکالوس

صاف و  یهابه کالوس زانیجن یهاسکرد. کالو میتقس

 یاغلب آبک زانیرجنیغ یها. کالوسشوندیم میناصاف تقس

شکل( هستند و هسته،  ی)الرو دهیکش یهاسلول یو دارا

( را زانیجن یهابا سلول سهیسلول )در مقااز  یحجم کم

رنگ  زا،نیجن یهاکه کالوس یاشغال کرده است، در صورت

 یهاتر دارند و سلولفشرده اختار( با سی)برفک یدتریسف

هسته به  یو دارا یکرو شیها کم وبدهنده آن لیتشک

ممکن است  زانیجن یهانسبت بزرگتر هستند. کالوس

 یصاف باشند.  به طور کلنا ایصاف  یسطح یدارا

و اغلب در  شوندیباززا م یبه سخت زانیرجنیغ یهاکالوس

 نیجن یهابه سلول لیو تبد یونیسوسپانس یهاکشت هیته

ناصاف  یزانیجن یها. کالوسرندیگیزا مورد استفاده قرار م

ها دارند کالوس گرینسبت به د یشتریب ییباززا ییتوانا

 (. 1388 ،یدیو ام یی)طباطبا

در    ییکالزا زیو ن یادیزازدیاز ر یمحدود قاتیتحق

Salsolaدر   نحالیانجام شده است. با اSalsola pestifer 

داشت  یکالوس از جداکشت ساقه نسبت به برگ نمو بهتر

داده  یبهتر جهیجداکشت برگ نت S. lanataو در گونه  

ت اطالعا نکهی( با توجه به اStefaniak et al., .2003است .)

 زیو ن Salsola tragusاز گونه مورد مطالعه  یدودمح

 یها پیانبوه ژنوت دیکشت بافت با هدف تول اتیتجرب

 نیو تنش در آن وجود دارد، ا یشور طیمقاومتر به شرا

 اهیگ نیدر ا یادیزازدیاطالعات ر شیافزا کردیبا رو قیتحق

 یرساختهایاز ز یکیاست که  یهیاست. بد دهیگرد یطراح

در مقوله  یصنعت ای ییدارو هیانبوه مواد پا دیولت یاالزم بر

است. لذا  اهیکالوس از بافت گ دیدر تول تیکشت بافت، موفق

 اهیمختلف گ یها زنمونهینحوه و نوع پاسخ ر قیتحق نیدر ا

 .دیگرد یبررس ییکالوس زا یها طیمورد مطالعه به مح

 مواد و روش ها
 مواد گیاهی

تلف گیاه به کالزایی، بذرهای جهت مطالعه پاسخ بافتهای مخ

این گیاه از رویشگاههای طبیعی آن در شهرستان طارم تهیه 

و در ضمن مطالعات کشت بافت، در شرایط کنترل شده 

 گلدانی کشت گردید. 

 ضدعفونی و تهیه محیط کشت

 ۷0بذرهای بدست آمده بعد از دو مرحله استریل در الکل 

درصد به مدت  دقیقه و هیپوکلریت نیم 1درجه به مدت 

   MS  (Murashig andدقیقه در محیط کشت  10

Skog,1962) های کشت گردید. بعد از دو روز، ریزنمونه

و برگچه در محیط کشت فوق با ریشه چه ، ساقه چه 

و  5در سه سطح صفر، NAA های مختلف هورمونی غلظت

میلی گرم در لیتر،  در قالب آزمایشات فاکتوریل  مبتنی  10

 تصادفی در سه تکرار کشت شد.کامال پایه  بر طرح

 های آزمایشگاهیبررسی
هایی که زایی با شمارش تعداد جداکشتفراوانی کالوس

های کشت به تعداد جداکشت نموده بودندتولید کالوس 

ها در پایان با ترازوی وزن کالوس .دست آمدشده اولیه به

( در یزنمونهر)فاکتور Aفاکتور  دوگیری شد. دیجیتالی اندازه

)فاکتور هورمون  Bو (چهو برگ چه ، ساقهچه سطح )ریشه 3

NAA( در سه سطح )مورد گرم در لیتر( میلی 10، 5، 0

 . بررسی قرار گرفت



       Salsola tragus L. / 5۷ن چوغا اهیمختلف گ یهانهزنمویکالوس از ر دیتول یبررس

 

 آنالیز داده ها
انجام  SPSS افزارها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

ها از آزمون چند برای انجام آزمون مقایسه میانگین .گردید

 ای دانکن استفاده شد.دامنه

 نتایج 
نشان  1این گیاه در شکل شماره  رشد و نمومراحل مختلف 

 داده شده است. بر اساس مرور منابع موجود، برای اولین بار 

این گیاه در شرایط کنترل شده مورد مطالعه دقیق قرار 

، )Ghahreman, 2006(گرفته و بر اساس کلیدهای موجود 

شناسایی گردید. طول رشد این  Tragus این گیاه از گونه

از اواسط فروردین ماه رشد  ماه بوده و عمومًا 5گیاه حدود 

خود را آغاز و اوایل تیرماه به انتهای رشد خود و تولید بذر 

  رسد.می

 

 

  

  
 از گیاهچه تا تولید بذر  S. tragus مراحل مختلف رشد و نمو گیاه -1شکل

ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یل کالوسبعد از سه هفته، تشک

نتایج تحقیق نشان داد که بهترین جداکشت برای ایجاد 

کالوس، ریز نمونه برگچه و سپس ساقچه در شرایط نوری 

 5لوکس در غلظت  3000ساعت روشنایی با شدت  16

 3و  2های در شکل باشد.میلی گرم از هورمون فوق می

مطالعه و نیز دو نوع کال میزان کالزایی در سه بافت مورد 

رنگی تشکیل شده نشان داده شده است. همه کالوسهای 

مقایسه  1تشکیل شده از نوع نرم بودند. در جدول شماره 

ویژگیها و شاخصهای تشکیل و رشد کالوس در ریزنمونه 

 های مختلف مورد مطالعه نشان داده شده است.
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 در گیاه دارویی چوغان (c1,c2)، و ریشه چه(b1,b2)، ساقچه (a1,a2)شت برگچههایی از کالزایی در سه ریز کنمونه -2شکل

 

  
 از ریزنمونه های برگچه گیاه چوغان  MSدر محیط کالزایی تشکیل دو نوع کالوس ارغوانی )راست( و سبز )چپ(   -3شکل 

 

 NAAتلف مقایسه مشخصات کالزایی در بافتهای مختلف گیاه چوغان در غلظتهای مخ -1جدول

NAA 

(mg/l) 
 زمان شروع تشکیل کالوس نوع جداکشت

 )روز(

متوسط درصد 

 کالزایی

 درجه کالوس

 (4الی  0)

0 

0 

0 

 برگچه

 ساقه

 ریشه

13 b 

3۷b 

45a 

3c 

1c 

1c 

2/0 c 

1/0 c 

0c 

5 

5 

5 

 برگچه

 ساقه

 ریشه

15c 

52 b 

۷2 b 

95a 

50b 

10c 

5a 

2b 

8/. c 

10 

10 

10 

 برگچه

 ساقه

 ریشه

28b 

30b 

35b 

93a 

04 b 

۷c 

4a 

6/1 b 

6/0 c 
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 NAA یچوغان در سطوح مختلف هورمون اهیمختلف گ یبافتها ییتوان کالزا سهیمقا  -4شکل 

 

 بحث

 یلهیاز اهداف کشت بافت است که به وس یکی یادیازد زیر

 اهیگ یادیز ( تعداداهیگ یها)بافتاهیگ کیاز  توانیآن م

 Zhouآورد )و مطلوب به دست  لیاستر طیمشابه تحت شرا

and Wu, 2006دیگام در تول نیکالوس اول دی(. القا و تول 

 شهیشدرون  طیدر شرا یصنعت ای ییدارو هیثانو یتهایمتابول

 یم ییدارو اهانیکالوس در گ دیتول یساز نهیاست. به یا

در  یصنعت ای ییدارو هیثانو یتهایمتابول دیتواند در تول

مورد   Molecular farming یمولکول یکشاورز طیشرا

 یرا برا یطی. کشت سلول و بافت شراردیاستفاده قرار گ

واکنش  یو توسعه ژرم پالسم فراهم نموده و بررس جادیا

و  ییایمیوشیبه انواع تنش ها را در سطح ب اهانیگ

  زی.  ر(Matkowski, 2008) دینما یم لیتسه یکیولوژیزیف

 

(  S. pestifer and S. lanataدر دو گونه از سالسوال ) یادیازد

  MS طیمطالعه شده و مح کیگوتیز یها نیجن زنمونهیاز ر

و  Benzylamino-purine (BAP) کرومولی. م/5همراه با 

 طیمح Indole-3-acetic acid (IAA) کرومولی. م/3

.  (Stefaniak and Wozny, 2003)دیگزارش گرد یمناسب

  اتهیو تحمل به نمک در هالوف یدانیاکس یآنت تیظرف نیب

 Salsola baryosma, Trianthema triquetraاز جمله 

and Zygophyllum simplex یکالوس همبستگ طحدر س 

 ,Li, 2008; Sharma)گزارش شده است یقابل توجه

از کشت بافت و  یبر اساس مرور منابع، گزارش .  (2013

 نیکالوس در گونه مورد مطالعه وجود نداشته و بر ا دیتول

گزارش از تجربه کشت بافت  نیشده  اول ادیاساس، گزارش 

  فراموش شده است. یارزشمند ول اهیگ نیدر ا
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Callus induction of different explants in Salsola tragus L.  

3*and Ali Ammarellou 2Zanjani , Bahram Maleki1Negar moniri rad 

 

Abstract 

Native plants to desert ecosystems, have unique features to ensure their survival in harsh conditions. Choghan 

(local name for Salsola tragus) is an ancient desert plant,  have used for medicinal properties, and was the only 

washing plant in many parts of Iran. Urban culture and supply all kinds of chemical detergents have led to the 

forgetfulness of the capacities of national and patriotic detergent plant. Identify and preserve of such valuable 

plants that is resistant to harsh conditions and  generally are halophyte, can be exploited in therapeutic 

applications, detergent plant production programs, sustainable agriculture, environmental protection and 

desertification. In order to study the response of callus initiation of this plant tissues, seeds were sterilized and 

planted on MS medium. After two days, explants of root, stem and leaf were cultured on MS medium with 

NAA hormone with three levels: 0,  5 and 10 mg per liter. After three weeks, callus formation was evaluated. 

The results showed that the best explants for good callus induction, were the explants of leaf and then stem in 

16 hours of light with an intensity of 3000 lux at a concentration of  5 mg of the NAA. 

Keywords: Desert plants, Salsola tragus, Micropropagation, Callus induction. 
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