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اثر تنظیم كنندههای رشد بر القاء كالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در
Crataegus pseudohetrophylla Pojark
3

فاطمه احمدلو ،*1غالمرضا گودرزی 2و آزاده صالحی
چکیده

زالزالک ( )Crataegus pseudohetrophylla Pojark.از جنس ( )Crataegusاز خانواده  Rosaceaeاست كه از لحاظ زینتی،
خوراكی ،دارویی ،صادراتی ،پناهگاه برای حیات وحش و پرندگان ،حفاظت خاک و كنترل فرسایش حائز اهمیت است .جهت تولید كالوس
آن ،قطعات برگها در اندازههای  0/5تا  1سانتیمتر مربع از گیاهچههای كشت بافتی تهیه و پس از ضد عفونی سطحی در محیط كشت
 MSحاوی هورمونهای  2, 4-Dدر غلظتهای  2 ،1 ،0/5 ،0/25و  3میلیگرم در لیتر و  BAPدر غلظتهای  0/5 ،0و  1میلیگرم در
لیتر تحت شرایط تاریکی در اتاقک رشد قرار گرفتند .در مرحله بعد كالوسها به محیط كشت حاوی تنظیمكنندههای رشد TDZ ،BAP

و  NAAو  IBAدر غلظتهای مختلف جهت باززایی از كالوس انتقال یافتند و مشخصههای درصد كالوسزایی ،قطر كالوس ،نوع كالوس
و رنگ كالوس آنها اندازهگیری شد 100 .درصد كالوسزایی در تیمار  2میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  0/5و  1میلیگرم در لیتر
 BAPبا بیشترین قطر كالوس در تیمار  2میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  1میلیگرم در لیتر  BAPاز نوع سفت و كروی و جنین
زا به رنگ سبز روشن-سبز تیره در محیط  MSمشاهده شد 100 .درصد باززایی از كالوس در تیمارهای  12و  14میلیگرم در لیتر BAP

در تركیب با  2میلیگرم در لیتر  NAAو بیشترین تعداد ساقه در هر ریز نمونه در تیمار  10میلیگرم در لیتر  BAPدر تركیب با 2
میلیگرم در لیتر  NAAوجود دارد.
واژههای كلیدی :تنظیم كنندههای رشد ،درصد كالوسزایی ،زالزالک ،كشت درون شیشهای ،محیط كشت MS

 -*1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران
fatemeh_ahmadloo@yahoo.com

 -2استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،اراک،
ایران
 -3استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران
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مقدمه

موفقیتآمیز كالوس به نوع و تركیب تنظیم كنندههای رشد

جنس ( )Crataegusاز زیر تیره  Maloideaeو خانواده

نیز بستگی دارد .بیشترین میزان كالوس از ریزنمونههای

 Rosaceaeاست كه در كشورهایی همچون افغانستان،

ساقه  Crataegus cuneataدر محیط شامل  1میلیگرم

ایران ،تركیه و جمهوری آسیای مركزی از جمله قفقاز و

در لیتر  NAAبهدست آمد (.)Okamura et al., 1999

آناتولی پراكنش دارد .زالزالک از لحاظ زینتی ،خوراكی،

درصد باززایی از قطعات جدا كشت برگ Crataegus

صادراتی ،پناهگاه برای حیات وحش و پرندگان ،حفاظت

 pinnatifidaحاصل از جوانههای زمستان  17/6درصد در

خاک و كنترل فرسایش حائز اهمیت است .همچنین به

محیط  N6در تركیب با  7/16میلیگرم در لیتر  BAو 1/8

دلیل خاصیت دارویی از جمله اثرات آنتیاكسیدانتی ،ضد

میلیگرم در لیتر  NAAو درصد باززایی از قطعات جدا

التهابی ،ضد ویروسی و ضد باكتریایی ،اثر بر سیستم قلبی-

كشت برگهای حاصل از جوانههای بهاره  27/7درصد در

عروقی و مغزی در صنایع مختلف دارویی ،شیمیایی،

محیط  MSدر تركیب با  1میلیگرم در لیتر  BAو  1و 2

بهداشتی و غذایی مورد توجه قرار گرفته است .میوههای

میلیگرم در لیتر  TDZتوسط ) Dai et al. (2007نتیجه

خوراكی غنی از مواد معدنی ،پلیفنل و هیپروزید و آنتی

گرفته شده است .مقیمی و صفر نژاد ( 80 )1393درصد

اكسیدانتها است ( )O¨zcan et al., 2005در حالی كه

كالوسزایی  Crataegus sp.را در محیط كشت  N6شامل

برگها و گلها شامل سطوح باالتر vitexin-2-

 7میلیگرم در لیتر  BAدر تركیب با  1/5میلیگرم در لیتر

 ،rhamnosideفالونوئیدها و oligomeric procyanidins

 NAAنتیجه گرفتند و بهترین محیط برای باززایی را محیط

میباشند ( .)Kingston, 2007میوهها و بذرهای آن قادر

كشت  B5در تركیب با  0/49میلیگرم در لیتر 0/49 ،BA

بـه كـاهش اسـید اوریـک و درمان نقرس میباشند و در

میلیگرم در لیتر  KINو  0/1میلی گرم در لیتر IAA

كاهش فشارخون و حملههای قلبی ،كاهش كلسترول سرم

گزارش كردند .مجد و همکاران ( )1395روی زالزالک سرخ

و تقویـت حركـات قلـب بسـیار مؤثر هستند .استفاده از

ولیک 30 ،درصد كالوسزایی از نوع آبدار و صاف در محیط

كشت سلول و بافت و تشکیل كالوس از اندامهای مختلف

كشت  MSحاوی  4میلیگرم در لیتر  BAPو  1میلیگرم

 C. pseudohetrophyllaدر شرایط آزمایشگاهی یکی از

در لیتر  2, 4-D ،NAAو  IAAو  40درصد كالوسزایی از

روشهای جایگزین ،برای تولید ماده دارویی و ازدیاد

نوع حجیم ،گرهدار با بخشهای انتهایی سفید در محیط

متابولیت های ثانویه میباشد ،كشت بافت با وجود هزینه و

كشت  MSحاوی  5میلیگرم در لیتر  BAPو  2میلیگرم

سرمایه زیاد و همچنین نیاز به نیروی متخصص توانسته

در لیتر  2, 4-D ،NAAو  1میلیگرم در لیتر  IAAنتیجه

است راهی عملی در جهت تولید محصوالت متابولیتی

گرفتند .میزان  20درصد باززایی از كالوس در محیط كشت

منحصر به فرد ایجاد نماید كه ساختن مصنوعی آنها بهدلیل

 MSحاوی  4میلیگرم در لیتر  Zeatinو  1میلیگرم در

مشکالت تکنیکی ،مقدور نیست (.)Bajaj et al., 1988

لیتر  GA3و  BAPانجام شد.

ساختار پیچیده بسیاری از متابولیتهای ثانویه باعث شده

) Declerck and Korban (1996در بررسی كالوسزایی

كه نتوان آنها را بهصورت مصنوعی سنتز نمود و لذا تنها

 Prunus persica L.در محیط كشت نیم غلظت  MSو 6

منبع تولید آنها سلول گیاه و سپس تشکیل كالوس از طریق

تنظیمكننده رشد با غلظتهای  10 ،5و  15میکرو موالر،

كشت ریزنمونه میباشد ( .)Scragg, 1986بافت ریز نمونه،

 TDZكالوسهای سفت سبز رنگ BA ،و Zeatin

یك بافت تمایز یافته است كه بهعنوان ماده آغازین برای

كالوسهای كوچک و  2, 4-Dكالوسهای ترد سفید متمایل

تولید كالوس مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از

به زرد رنگ را تولید كردند در حالی كه در  KINكالوسی

زیرساختهای الزم برای تولید انبوه مواد پایه دارویی یا

تولید نشد و در محیط كشت  ،MSبیشترین درصد كالوس

صنعتی ،موفقیت در تولید كالوس از بافت گیاه است .كشت
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در غلظتهایی از  8تا  13میکرو موالر  TDZتولید شد.
) Isikalan et al. (2010توانستند  90درصد كالوسهای

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه

سفت و سبز تیره جنینزا در Amygdalus communis L.

تحقیق حاضر در پژوهشکده تحقیقات گل و گیاهان زینتی

را در محیط كشت  MSبا غلظت  1میلیگرم در لیتر BAP

محالت با طول جغرافیایی  50درجه و  30دقیقه شرقی و

و  1میلیگرم در لیتر  NAAو Shekhar Kumar et al.

عرض جغرافیایی  33درجه و  53دقیقه شمالی ،در جنوب

) (2016بیشترین درصد كالوسزایی Pyrus malus L.

شرقی مركز استان مركزی قرار دارد .اقلیم آن براساس روش

( 86/67درصد) را در  1میلیگرم در لیتر  BAدر تركیب با

آمبرژه نیمه خشك و بر اساس روش دومارتن خشك بیابانی

 0/5میلیگرم در لیتر  NAAنتیجه گرفتند.

سرد با ارتفاع  1750متر از سطح دریا ،میانگین بارندگی

باززایی غیر مستقیم كه به وسیله تولید كالوس صورت

سالیانه  220میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  25درجه

میگیرد دارای فواید زیادی از جمله مطالعه مورفولوژیکی و

سانتیگراد در طی دوره اجرای طرح بوده است .بافت خاك

فیزیولوژیکی گیاهان ،تولید متابولیتهای ثانویه ،تنوع

شنی رسی نسبتاً سبك (بافت سنگین) و شنی لومی (شنی

سوموكلونال و انتقال پایدار ژن میباشد (پیریک.)1976 ،

رسی سبك) میباشد.

پتانسیل باززایی در گیاهان مختلف و ژنوتیپهای مختلف
گیاهان متفاوت میباشد .باززایی یکی از موانع موجود در
كشت درون شیشهای ،تولید كالوس و باززایی غیر مستقیم
خانواده رزاسه ،تراوش فنولها و قهوهای شدن كالوس و
نهایت ًا مرگ تدریجی آن میباشد كه از طریق فعالیت پلی
فنل اكسیداز و پراكسیداز بوسیله تحریک واكنش دفاعی
ناشی از زخم شدن رخ میدهد (.)Cördük and Aki, 2011
تاكنون مطالعهای جامع روی تولید كالوس و باززایی زالزالک
انجام نگرفته است .احمدلو و همکاران ( )1394به ریشهزایی
سخت گونه  C. pseudohetrophyllaدر شرایط كشت
درون شیشهای اشاره كردهاند كه غلظت تنظیم كنندههای
رشد میتواند در ریشهزایی و تکثیر گیاهچه آن تأثیرگذار
باشد.
تحقیق حاضر بهدنبال یافتن دستورالعمل مناسب برای تولید
كالوس و باززایی گونه  C. pseudohetrophyllaبا قطعات
جدا كشت برگ و غلظتهای مختلف انواع تنظیمكنندههای
مختلف رشد در محیط كشت میباشد تا نتایج آن برای
مطالعات بعدی در خصوص ریزازدیادی ،مهندسی ژنتیك و
انتقال ژن مورد استفاده قرار گیرد.

روش تحقیق
برای انجام این پژوهش از سر شاخههای یکساله نیمه خشبی
و واجد جوانه در حال رشد پایههای مادری گیاه
 C. pseudoheterophyllaبا ویژگیهای یکسان از نظر قطر
و ارتفاع و مورفولوژی استفاده گردید .نمونهها از روستای دو
خواهران در شهرستان شازند با عرض جغرافیایی  33درجه
و  51دقیقه و  52ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  41درجه
و  24دقیقه و  12ثانیه شرقی جمعآوری گردید .متوسط
ارتفاع منطقه  2233متر ،متوسط بارندگی 528/54
میلیمتر ،اقلیم منطقه نیمه مرطوب سرد و كوهستانی ،بافت
خاک لومی شنی تا لومی رسی شنی با اسیدیته  7/8-8است.
سر شاخههای جوان واجد جوانه در حال رشد درختان
مادری در بستهبندیهای تمیز بهوسیله فالسک یخ به
آزمایشگاه پژوهشکده تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت
انتقال یافت .ریزنمونه تک گره حاوی جوانه جانبی به اندازه
 1سانتیمتری از شاخهها جدا و ضدعفونی شده و كشت در
محیط  MSانجام و شاخهها ازدیاد گردید .كشتها در
شرایط خاص اتاق رشد با فتوپریود  16ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی و حرارت  25درجه و تشعشع المپهای
فلورسنت  3هزار لوكس قرار گرفت.
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جهت تولید كالوس ،قطعات برگها در اندازههای  0/5تا 1

 IBAدر غلظت  0/1میلیگرم در لیتر جهت باززایی از

سانتیمتر مربع از گیاهچههای كشت بافتی تهیه و پس از

كالوس انتقال یافتند .تعداد  12كالوس در هر تیمار (3

ضد عفونی سطحی بهمدت  30دقیقه ،ضدعفونی با محلول

شیشه و در هر یک  4ریزنمونه) و تعداد كل  8تیمار و 96

اتانول  70درصد و محلول سفید كننده تجاری هیپو كلریت

كالوس در مرحله باززایی از كالوس استفاده شد .پس از

سدیم  1درصد انجام گرفت .ریزنمونهها در محیط كشت

گذشت مدت زمان  4ماه ،مشخصههای درصد باززایی و

 MSحاوی هورمونهای  2, 4-Dدر غلظتهای ،0/5 ،0/25

میانگین تعداد ساقه در هر ریزنمونه اندازهگیری شد.

 2 ،1و  3میلیگرم در لیتر و  BAPدر غلظتهای  0/5 ،0و
 1میلیگرم در لیتر تحت شرایط تاریکی برای مدت زمان
دو ماه در اتاقک رشد با حرارت  25درجه و رطوبت 50
درصد قرار گرفتند به نحویكه سطح پشتی برگ (سطح پر
روزنه) به سمت باال و حاوی رگبرگ میانی بوده است .عمل
واكشت نمونهها هر چهار هفته یکبار صورت گرفت.
ریزنمونهها پس از  4هفته تولید كالوس نمودند .تعداد 24
ریزنمونه در هر تیمار ( 3پتریدیش و در هر یک  8ریزنمونه)
و تعداد كل  15تیمار و  360ریزنمونه در مرحله كالوسزایی
استفاده شد 3 .ماه پس از كشت ،درصد كالوسزایی ،قطر
كالوس ( ،)Hooker and Nabors, 1977كیفیت و رنگ
كالوس اندازهگیری شد .در مرحله بعد كالوسها به محیط
كشت  MSحاوی تنظیمكنندههای رشد ،10 ،8 ،6( BAP
 12و  14میلیگرم در لیتر) 1/5 ،1( TDZ ،و  2میلیگرم
در لیتر) و اكسین  NAAدر غلظت  2میلیگرم در لیتر و

نتایج
مقایسه میانگین درصد كالوسزایی و قطر كالوس در ریز
نمونههای برگ  C. pseudoheterophyllaدر محیط كشت
 MSتحت تأثیر  2, 4-Dدر تركیب با  BAPدر غلظتهای
مختلف توسط آزمون تجزیه واریانس اختالف معنیدار
آماری را نشان میدهد 100 .درصد كالوسزایی در تیمار 2
میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  0/5و  1میلیگرم
در لیتر  BAPو بیشترین قطر كالوس در تیمار  2میلیگرم
در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  1میلیگرم در لیتر  BAPاز
نوع سفت و كروی و جنینزا به رنگ سبز روشن-سبز تیره
وجود دارد .تیمار با غلظت  0/25میلیگرم در لیتر و بدون
 BAPكالوسی را تولید نکردند (جدول  2, 4-D .)1در
غلظتهای  0/25و  0/5كالوسهای نرم و تردی را تولید كرد.
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین مشخصههای درصد كالوسزایی ،قطر كالوس ،نوع كالوس و رنگ كالوس در ریزنمونههای
برگ  C. pseudoheterophyllaتحت تأثیر  2, 4-Dدر تركیب با  BAPدر محیط كشت MS

درصد

قطر كالوس

كالوسزایی

(سانتیمتر)

**213/26

**13/33

-

1

0/25

0

0/00)0/00(h

0/00)0/00(g

-

-

2

0/25

0/5

42/87)2/07(e

13)1/53(cde

ترد

سفید-كرم

3

0/25

1

71/43)2/54(c

14)1(bcd

ترد

سفید-كرم

4

0/5

0

10/33 )0/07(g

9)1(ef

نرم

قهوهای

5

0/5

0/5

66/7)2/31(c

12)1/15(def

ترد

سفید-كرم

6

0/5

1

57/14)3/46(d

11)0/58(def

ترد

كرم

7

1

0

25/14)0/72(f

11)0/58(def

8

1

0/5

83/33)3/62(b

15)2/08(bcd

9

1

1

72/86)0/78(c

8)0/67(f

كروی و جنین زا

10

2

0

31/33)3/07(f

13)1/53(cde

بهطور جزئی نرم

11

2

0/5

100)0/00(a

18)0/58(ab

12

2

1

100)2/31(a

21)1/53(a

تیمارها

( 2, 4-Dمیلیگرم

( BAPمیلیگرم

در لیتر)

در لیتر)

F

نوع كالوس

رنگ كالوس
-

ترد و بهطور جزئی
نرم
ترد و بهطور جزئی
نرم

سفت و كروی و
جنین زا

سفید-كرم
سفید-كرم
سبز روشن تا
تیره
سفید
سبز تیره

سفت و كروی و

سبز روشن تا

جنین زا

تیره

13

3

0

28/9)1/1(f

14)2/08(bcd

نرم

سفید-كرم

14

3

0/5

42/87)0/44(e

17)1/73(abc

ترد

كرم

15

3

1

56/7)2/34(d

13)1/53(cde

سفت و كروی و
برخی جنین زا

سبز روشن

**معنیدار در سطح اعتماد  99درصد اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار هستند .حروف التین كوچک مشابه معرف عدم وجود تفاوت معنیدار در هر ستون میباشد.

بیشترین درصد باززایی از كالوس در تیمارهای  12و 14

میلیگرم در لیتر  BAPدر تركیب با  2میلیگرم در لیتر

میلیگرم در لیتر  BAPدر تركیب با  2میلیگرم در لیتر

 NAAوجود دارد .تیمار  TDZدر تركیب با  IBAپاسخ

 NAAو بیشترین تعداد ساقه در هر ریز نمونه در تیمار 10

مناسبی را نسبت به مشخصههای اندازهگیری شده نشان
ندادند (جدول .)2
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین مشخصههای درصد باززایی و میانگین تعداد ساقه در هر ریزنمونه
 C. pseudoheterophyllaتحت تأثیر تنظیم كنندههای رشد گیاهی مختلف در محیط كشت MS

درصد باززایی

میانگین تعداد ساقه در هر ریزنمونه

تیمارها

تنظیم كنندههای رشد گیاهی (میلیگرم در لیتر)

F

BAP

NAA

TDZ

IBA

**72/54

**24/37

1

6

2

-

-

70)7(c

1/6)0/12(d

2

8

2

-

-

85)5/03(b

7/9)0/59(b

3

10

2

-

-

95)1(ab

12/3)1/21(a

4

12

2

-

-

100 )0/00(a

9/2)1/05(b

5

14

2

-

-

100)0/00(a

5/3)0/85(c

6

-

-

1

0/1

70)4/51(c

8/3)0/32(b

7

-

-

1/5

0/1

23)2/52(d

5/4)0/6(c

8

-

-

2

0/1

25)2/52(d

2/5)0/21(d

** معنیدار در سطح اعتماد  99درصد اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار هستند .حروف التین كوچک معرف وجود تفاوت معنیدار در هر ستون میباشد.

بحث
نسبت بهینه از دو تنظیمكننده رشد اكسین و سیتوكینین
عموماً  BAPبرای تشکیل كالوس مورد نیاز است ( Dixon
 .)and Gonzales, 1996اكسینها به خصوص 2, 4-D

تشکیل جنین های سوماتیکی را القا كرده و تقسیم سلولی
را باعث میشوند ،این تنظیمكنندههای رشد در تشکیل
كالوس نیز نقش داشته و از رشد جوانههای جانبی و ریشه
جلوگیری میكنند .سیتوكینینها نیز هم تقسیم سلولی را
و هم تمایز جوانههای جانبی را بر عهده دارند .در تحقیق
حاضر استفاده از غلظتهای باالی تنظیمكنندههای رشد
تأثیر بیشتری بر درصد كالوسزایی نشان داد .میزان كاربرد
تنظیمكنندههای خارجی به ژنوتیپ و میزان هورمون داخلی
گیاه بستگی دارد .محیط  MSحاوی  0/1میلیگرم در لیتر
 IAAو  1/5میلیگرم در لیتر  BAو نیز محیط  MSحاوی
 4میلیگرم در لیتر  ،TDZبیشترین میزان كالوسزایی را
نشان دادند (علمداری و صفرنژاد 100 .)1389 ،درصد
كالوسزایی در شرایط تاریکی در  0/5میلیگرم در لیتر 2,

 4-Dدر تركیب با  0/5میلیگرم در لیتر  KINو ماكزیمم
قطر كالوس در  0/1میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با
 0/5میلیگرم در لیتر  .KINو  0/5میلیگرم در لیتر 2, 4-

 Dدر تركیب با  0/5میلیگرم در لیتر  KINتوسط
) Taimori et al. (2016در C. pseudoheterophylla

نتیجه گرفته شد 1 .میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با
 1میلیگرم در لیتر  .KINدر هر دو جدا كشت ساقه و برگ
بیشترین میزان كالوسزایی را در Crataegus sinaica

نشان داد ( .)Maharik et al., 2009جدا كشت ساقه در 2
میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  1/5میلیگرم در لیتر
 KINدر  ،Crataegus aroniaبیشترین میزان كالوس را
نشان داد (.)Al Abdallat et al., 2011
مطالعات ) Tarrahi and Rezanejad (2013روی
 Rosa gallicaو  R. hybridaنشان داد كه  2میلیگرم در
لیتر  2, 4-Dو  1میلیگرم در لیتر  BAPبهترین غلظت
برای تشکیل كالوس میباشند كه با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد Ram et al. (2011) .در  R. hybridaمیزان
كالزایی ( 91/11درصد) را در  4میلیگرم در لیتر 2, 4-D
در تركیب با  0/5میلیگرم در لیتر  BAPو Peer et al.

) (2012در  P. aviumمیزان كالزایی  66/19درصد را در
 2میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر تركیب با  0/5میلیگرم در
لیتر  BAPنتیجه گرفتند .مطالعات Sakurai et al.

) (1997روی گونه  Rosa spp.نشان داد كه بیشترین درصد

اثر تنظیم كنندههای رشد بر القاء كالوس و باززایی  Crataegus pseudohetrophyllaاز قطعات جدا كشت برگ 20 /

كالوس در محیط كشت  MSدر تركیب با  5میلیگرم در

آنها كم و بیش كروی و دارای هسته بزرگی هستند .میزان

لیتر  NAAو  0/5میلیگرم در لیتر  BAحاصل شد .گزارش

اكسین و سیتوكینین به كار برده شده در محیط كشت و

شده است كه غلظتهای خیلی زیاد هورمون  2, 4-Dممکن

شرایط اتاق كشت نیز بر رنگ و سفتی بافت كالوس مؤثرند.

است برای بیان ژنهای درگیر در تقسیم سلولی و

كالوس تولید شده دارای خصوصیات ظاهری و فیزیکی

تمایززدایی بافت ،مهار كننده باشد كه با نتایج تحقیق حاضر

متفاوتی بوده و قابلیت تمایز به ریشه ،اندامهای هوایی و یا

همخوانی ندارد.

جنینهای سوماتیکی را دارا میباشد .در این بررسی ضمن

بافت كالوس بسته به گونه گیاهی میتواند سفت و سخت

تشکیل كالوسهایی با رنگها و اشکال مختلف ،در نمونه-

(به علت وجود لیگنین) و یا ترد و شکننده باشد .با وجود

های مورد بررسی ،شروع كالوسدهی و رشد آن از سرعت

اینکه كشت ریزنمونههای اولیه بهكارگیری شده در تحقیق

باالیی برخوردار بوده است كه میزانی از تمایز در آنها

بهصورت همزمان انجام گرفت ،ویژگیهای كیفی ازجمله

مشاهده میشد .ازآنجا كه كیفیت كالوس به نوع و میزان

بافت و رنگ كالوسهای ایجاد شده در محیط كشتها

عناصر موجود در محیط كشت (ماكرو ،میکرو ،ویتامینها و

متفاوت بود .در مطالعه ) Avilés et al. (2009كشت

غیره) وابسته است ،تنظیمكنندههای مختلف رشد میتوانند

ریزنمونه برگ  Juglans regiaدر  4میلیگرم در لیتر

روی این متغیر اثرگذار باشند.

 NAAو  2میلیگرم در لیتر  BAPكمترین نرخ قهوهای

در تحقیق حاضر غلظت  2و  3میلیگرم در لیتر  2, 4-Dدر

شدن را نشان داد .عوامل متعددی بر نوع رنگ كالوس

تركیب با  1میلیگرم در لیتر  BAPرا بهدلیل تولید 100

مؤثرند .در تحقیق حاضر میزان قهوهای شدن و آبکی شدن

درصد كالوس با بیشترین قطر و از نوع كروی و جنینزا و به

كالوسها در غلظتهای پایین  2, 4-Dمشاهده شد و در

رنگ سبز در محیط كشت  MSرا میتوان بهعنوان پروتکل

غلظتهای باالی  2, 4-Dویژگی جنینزا بودن مشاهده شد.

كالوسزایی  C. pseudoheterophyllaمعرفی نمود اگرچه

كالوسهای غیر جنینزا اغلب آبکی و دارای سلولهای

نیاز به تحقیق بیشتری در این زمینه برای دستیابی به نتایج

كشیده هستند كه هسته حجم كمی از سلول را اشغال كرده

بهتری میباشد.

است و به سختی باززا میشوند در صورتی كه كالوسهای
جنینزا ساختار فشردهتری دارند و سلولهای تشکیلدهنده
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Abstract
Crataegus pseudohetrophylla Pojark. of the genus Crataegus is a member of the Rosaceae family that is
important in terms of ornamental, food, medicinal, exported, shelter for wildlife and birds, soil conservation
and erosion control applications. For callus induction, Leaf pieces (0.5–1.0 cm2) produced by plantlets after
surface sterilization in MS medium containing 2, 4-D at concentrations of 0.25, 0.5, 1, 2, and 3 mg l-1 and BAP
at concentrations of 0, 0.5, and 1 mg l-1, placed in a growth chamber under dark conditions. In the next step,
the calli were transferred to culture medium supplemented with growth regulators of BAP, TDZ, NAA, and
IBA in different concentrations for regeneration and then characteristics of callus induction (%), callus
diameter (mm), callus type, and callus color were recorded. 100% callusing at concentration of 2 mg l -1 2, 4D in combination with 0.5 and 1 mg l-1 BAP with the greatest diameter at concentration of 2 mg l-1 2, 4-D in
combination with 1 mg l-1 BAP and hard, globular and embryonic in texture with light green to dark green in
color were observed on MS medium. 100% explants forming shoots (regeneration) was obtained using of 12
and 14 mg l-1 BAP in combination with 2 mg l-1 NAA and the highest means number of shoots per explants
was observed at concentration of 10 mg l-1 BAP in combination with 2 mg l-1 NAA.
Keywords: Growth regulators, Callus induction (%), Crataegus pseudohetrophylla, In vitro culture, MS culture
medium

