
 

   L Cerasus mahaleb .ریزنمونه هایززایی از القاء كالوس و با

 2و فاطمه احمدلو *1یغالمرضا گودرز

 چکیده

بندی، رنگرزی، شیمیایی، بهداشتی، غذایی صنایع مختلف دارویی، بستهدر  Rosaceae( از خانواده L Cerasus mahaleb.) محلبونه گ

از  متر مربعسانتی 1تا  5/0های در اندازهها قطعات برگالوس آن، جهت تولید ك و ساخت عطر و اسانس، مورد توجه قرار گرفته است.

، 25/0، 0هایدر غلظت D-4, 2 هایهورمون حاوی MSكشت  طیدر مح یسطحو پس از ضد عفونی ه یتههای كشت بافتی گیاهچه

 گرفتند.رشد قرار  کاتاقدر  تاریکیشرایط  تحتگرم در لیتر میلی 1و  5/0، 0های در غلظت BAP وگرم در لیتر میلی 3و  2، 1، 5/0

های مختلف جهت باززایی در غلظت NAAو  KINو  BAP ،TDZهای رشد كنندهحاوی تنظیمكشت  طیمح ها بهدر مرحله بعد كالوس

د درص 100 گیری شد.زایی، قطر كالوس، نوع كالوس و رنگ كالوس آنها اندازههای درصد كالوسمشخصهاز كالوس انتقال یافتند و 

 D-4, 2گرم در لیتر میلی 2در غلظت  MSدر محیط  سبز روشن-كرمبه رنگ  زانیو جن زایی با بیشترین قطر كالوس از نوع تردكالوس

ها، باززایی در هیچ یک از تیمارها انجام ای، نرم و شل بودن كالوسدلیل قهوهبهمشاهده شد.  BAPگرم در لیتر میلی 1در تركیب با 

 نگرفت.

 نوع كالوس. MSمحیط كشت ، محلبای، كشت درون شیشههای رشد، تنظیم كننده :یدیكل یهاواژه
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 مقدمه
 محلبگونه ، Cerasus های جنسکی از گونهی

(C. mahaleb از خانواده )Rosaceae  دلیل بهاست كه

داشتن خاصیت ضد میکروبی در صنایع مختلف دارویی، 

و اسانس، بندی، رنگرزی، شیمیایی، ساخت عطر بسته

ها، بهداشتی و غذایی مورد توجه قرار گرفته است. گل

 دارای  C. mahalebها، پوست ساقه و چوب برگ

 های آلیفاتیک، تركیبات فرار از مشتقات هیدروكربن

 ها،ها، اسیدهای چرب، ترپنها، كربونیلالکل

norisoprenoids-13C باشد و فنیل پروپان می

(2006Mastelic et al., .)  استفاده از كشت سلول و بافت

در  C. mahalebهای مختلف و تشکیل كالوس از اندام

های جایگزین، برای تولید شرایط آزمایشگاهی یکی از روش

كشت باشد، ماده دارویی و ازدیاد متابولیت های ثانویه می

بافت با وجود هزینه و سرمایه زیاد و همچنین نیاز به نیروی 

اهی عملی در جهت تولید متخصص توانسته است ر

 محصوالت متابولیتی منحصر به فرد ایجاد نماید كه ساختن

 نیست تکنیکی، مقدور مشکالت دلیلبه آنها مصنوعی

(1988Bajaj et al., ساختار .) از یبسیار پیچیده 

 صورتبه را آنها نتوان كه شده باعث ثانویه یهامتابولیت

و  گیاه سلول آنها یدتول منبع تنها لذا و نمود سنتز مصنوعی

باشد سپس تشکیل كالوس از طریق كشت ریزنمونه می

(1986Scragg, .) افتهی زیتما بافت كی نمونه، زیر بافت 

 مورد كالوس دیتول یبرا نیآغاز ماده عنوانكه به است

مطالعات متعددی در زمینه تولید رد. یگیقرار م استفاده

ست. در تحقیق انجام شده ا Rosaceaeكالوس در خانواده 

 3و  2 شامل یهاطیمح( 1389و همکاران ) یشلقیو

در  NAAگرم در لیتر میلی 5/0و  D-4 ,2گرم در لیتر میلی

و  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 5و محیط شامل MS  طیمح

گرم میلی 5/2در تركیب با  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 5/0

 B5یط در مح KINگرم در لیتر میلی 5/0و  NAAدر لیتر 

 Rosa hybrida cvد كالوس یتول یها براطین محیبهتر

'Tanbakeda بودند. 

با  .Rosa gallica Lدر بررسی تولید كالوس 

از جدا كشت  3GAو  D-4, 2 ،BAPهای رشد كنندهتنظیم

-3( نشان دادند كه غلظت 1392برگ، رضا نژاد و طراحی )

 BAPر گرم در لیتمیلی 1و  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 2

برای تحریک تولید كالوس بهینه بودند. مقیمی و صفر نژاد 

را در  .Crataegus spزایی درصد كالوس 80( 1393)

در تركیب  BAگرم در لیتر میلی 7شامل  N6محیط كشت 

( 1395و سازمند و صفر نژاد ) NAAگرم در لیتر میلی 5/1با 

را در  Berberis vulgarisزایی بیشترین درصد كالوس

 1و  NAAگرم در لیتر میلی 2حاوی  MSمحیط كشت 

  Korban(1996) نتیجه گرفتند. KINگرم در لیتر میلی

Declerck and زایی كالوس بررسی در Prunus persica 

L.  محیط كشت نیم غلظت درMS كننده رشد تنظیم 6 و

های كالوس TDZمیکرو موالر،  15و  10، 5های غلظت با

-4 ,2های كوچک و كالوس Zeatin و BAسفت سبز رنگ، 

D كردند های ترد سفید متمایل به زرد رنگ را تولید كالوس

در محیط كشت  شد وكالوسی تولید ن KIN در در حالی كه

MS13تا  8هایی از ، بیشترین درصد كالوس در غلظت 

 Isikalan et al. (2010). تولید شد TDZمیکرو موالر 

زا سفت و سبز تیره جنینهای درصد كالوس 90توانستند 

با  MSرا در محیط كشت  .Amygdalus communis Lدر 

گرم در لیتر میلی 1و  BAPگرم در لیتر میلی 1غلظت 

NAA  2016(وShekhar Kumar et al. (  بیشترین درصد

 1درصد( را در  67/86) .Pyrus malus Lزایی كالوس

در لیتر  گرممیلی 5/0در تركیب با  BAگرم در لیتر میلی

NAA  .نتیجه گرفتند 

باززایی غیر مستقیم كه به وسیله تولید كالوس صورت 

گیرد دارای فواید زیادی از جمله مطالعه مورفولوژیکی و می

های ثانویه، تنوع فیزیولوژیکی گیاهان، تولید متابولیت

(. 1976باشد )پیریک، سوموكلونال و انتقال پایدار ژن می

 ، تولید كالوسایر كشت درون شیشهیکی از موانع موجود د

و ها ، تراوش فنولو باززایی غیر مستقیم خانواده رزاسه

باشد كه ای شدن كالوس و نهایتًا مرگ تدریجی آن میقهوه

از طریق فعالیت پلی فنل اكسیداز و پراكسیداز بوسیله 
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دهد تحریک واكنش دفاعی ناشی از زخم شدن رخ می

(2011Cördük and Aki, ا .) ز طرف دیگر، یکی از

مشکالت پیش روی محققان در تولید گیاهچه محلب از 

ای شدن ای، ایجاد پدیده شیشهطریق كشت درون شیشه

است كه سبب از بین رفتن تدریجی ریزنمونه و عدم موفقیت 

( 1395شود )گودرزی و همکاران، زایی گیاه میدر شاخساره

و باززایی محلب ای روی تولید كالوس ولیکن تاكنون مطالعه

 انجام نگرفته است.

افتن دستورالعمل مناسب برای یدنبال ق حاضر بهیتحق

ق القای كالوس یاز طر C. mahalebر گونه یباززایی و تکث

های مختلف با قطعات جدا كشت برگ و غلظت

تا  باشدیهای مختلف رشد در محیط كشت مكنندهتنظیم

، یادیزازدیردر خصوص  یمطالعات بعد یبراآن  نتایج

 .دیرگ مورد استفاده قرارك و انتقال ژن یژنت یمهندس

 ها روش و مواد

 مشخصات منطقه مورد مطالعه
نتی یاهان زیقات گل و گیتحق تحقیق حاضر در پژوهشکده

و  یشرق قهیدق 30درجه و  50 ییایمحالت با طول جغراف

در جنوب  ،یشمال قهیدق 53درجه و  33 ییایعرض جغراف

روش  م آن براساسیاقل قرار دارد. مركزی استان مركز یشرق

 یابانیروش دومارتن خشك ب ر اساسمه خشك و بیآمبرژه ن

 ین بارندگیانگیم ،ایمتر از سطح در 1750ارتفاع با  سرد

درجه  25انه یسال ین دمایانگیمو متر یلیم 220انه یسال

طرح بوده است. بافت خاك  یدوره اجرا یگراد در طیسانت

 ی)شن یلوم ین( و شنی)بافت سنگ سبك نسبتًا یرس یشن

 باشد.می سبك( یرس

 روش تحقیق
منطقه از   LCerasus mahaleb. بذرهای 1390در سال 

 و در گلخانه پژوهشکدهبرداشت استان لرستان  آبادشول

های پلی در كیسهنتی محالت یاهان زیقات گل و گیتحق

پس از یک  های رشد یافتهاتیلنی كاشته شدند. از گیاهچه

                                                 

 
9 PVP 

 تک گره حاوی جوانه جانبیدوره فصل رویش، ریزنمونه 

در ها قطعات برگجهت تولید كالوس، تهیه و ازدیاد گردید. 

های كشت از گیاهچه متر مربعسانتی 1تا   5/0های اندازه

 ،قهیدق 30مدت به یسطحو پس از ضد عفونی ه یتهبافتی 

و ه یثان 03مدت به درصد 70با محلول اتانول ضدعفونی 

م یت سدیپو كلریه ید كننده تجاریمحلول سف استفاده از

در ها انجام گرفت. ریزنمونه قهیدق 10مدت به درصد 1

در  D-4, 2 هایهورمون حاوی MSكشت  طیمح

 وگرم در لیتر میلی 3و  2، 1، 5/0، 25/0، 0هایغلظت

BAP تحتگرم در لیتر میلی 1و  5/0، 0های در غلظت 

رشد با  کاتاقدر  زمان دو ماهبرای مدت  کیشرایط تاری

گرفتند به قرار درصد  50و رطوبت درجه  25حرارت 

كه سطح پشتی برگ )سطح پر روزنه( به سمت باال و نحوی

ها هر عمل واكشت نمونه حاوی رگبرگ میانی بوده است.

هفته  6ها پس از ریزنمونه چهار هفته یکبار صورت گرفت.

 3مار )یزنمونه در هر تیر15تعداد تولید كالوس نمودند. 

تیمار  18 نمونه( و تعداد كلریز 5ک یو در هر  دیشپتری

در  .زایی استفاده شددر مرحله كالوسزنمونه یر 270و 

حاوی  MSكشت  طیمح ها بهمرحله بعد كالوس

 5و  BAP (5/0 ،1 ،2 ،3 ،4های رشد كنندهتنظیم

گرم میلی 1و  TDZ (2/0 ،3 ،4/0 ،5/0گرم در لیتر(، میلی

گرم در لیتر( و اكسین میلی 2و  0 ،1) KINدر لیتر( و 

NAA گرم در لیتر جهت میلی 1/0و  05/0های در غلظت

ای، نرم و شل دلیل قهوهباززایی از كالوس انتقال یافتند. به

ها، باززایی در هیچ یک از تیمارها انجام نگرفت بودن كالوس

ای ند. جهت جلوگیری از قهوهبنابراین در نتایج آورده نشد

های تركیبات فنولی همچون پلی ها از جاذبشدن كالوس

درصد، اسید اسکوربیک  5/0در غلظت  9وینیل پیرولیدون

گرم در لیتر، اسید سیتریک در غلظت میلی 100در غلظت 

گرم در میلی 3گرم در لیتر، زغال فعال در غلظت میلی 50

بار و  -6و  -4، -2غلظت با   10لیتر، پلی اتیلن گالیکول

گرم در لیتر میلی 200و  50، 25های پرولین با غلظت

10 PEG 
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ای شدن استفاده شد ولی تأثیری در جلوگیری از قهوه

ها نداشتند بنابراین باززایی در هیچ یک از تیمارها كالوس

ماه  3گذشت مدت زمان پس از آمیز نبود. موفق

ooker H) زایی، قطر كالوسهای درصد كالوسمشخصه

1977 and Nabors, نوع كالوس و رنگ كالوس ،)

 گیری شد.اندازه

 نتایج

زایی و قطر كالوس در ریز مقایسه میانگین درصد كالوس

تحت  MSدر محیط كشت  C. mahalebهای برگ نمونه

های مختلف در غلظت BAPدر تركیب با  D-4 ,2تأثیر 

را  دار آماریتوسط آزمون تجزیه واریانس اختالف معنی

زایی و بیشترین قطر درصد كالوس 100دهد. نشان می

در تركیب با  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 2كالوس در تیمار 

زا به از نوع ترد و كروی و جنین BAPگرم در لیتر میلی 1

سبز روشن وجود دارد. تیمار بدون استفاده از -رنگ كرم

م در گرمیلی 25/0تنظیم كننده های رشد و تیمار با غلظت 

كالوسی را تولید نکردند  BAPلیتر و بدون استفاده از 

های كالوس 5/0و  25/0های در غلظت D-4 ,2(. 1)جدول 

 نرم و آبکی را تولید كرد.

 

در  نوع كالوس و رنگ كالوس ،زایی، قطر كالوسهای درصد كالوسمشخصهنتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین  -1جدول 

 MSدر محیط كشت  BAPدر تركیب با  D-4, 2تحت تأثیر   C. mahaleb های برگریزنمونه

 تیمارها
2, 4-D 

 گرم)میلی

 در لیتر(

BAP 

 گرم)میلی

 در لیتر(

 درصد كالوس زایی
 قطر كالوس

 متر()سانتی

 نوع

 كالوس

 رنگ

 كالوس

F 
**

13/6 
**

93/18 - - 

1 0 0 h(00/0)00/0 j(00/0)00/0 - - 

2 0 5/0 gh(62/0)93/10 i(75/0)8 ایقهوه نرم و آبکی 

3 0 1 fgh(72/0)37/26 fghi(67/0)33/11 ایقهوه نرم و آبکی 

4 25/0 0 h(00/0)00/0 j(00/0)00/0 - - 

5 25/0 5/0 defg(67/2)67/46 fghi(67/0)33/11 كرم-ایقهوه ترد 

6 25/0 1 abcdef(26/3)67/61 abc(15/1)18 ایقهوه نرم و آبکی 

7 5/0 0 gh(68/0)3/11 i(67/0)33/7 ایقهوه نرم و آبکی 

8 5/0 5/0 abcd(67/6)33/83 fghi(67/0)67/10 ایقهوه نرم و آبکی 

9 5/0 1 abcd(82/6)33/83 abc(15/1)18 كرم-ایقهوه ترد 

10 1 0 fgh(82/1)33/33 defg(67/0)33/13 قهوه ای -كرم  ترد 

11 1 5/0 ab(67/4)33/93 ab(15/1)20 سبز روشن-كرم زا نینو ج ترد 

12 1 1 abc(33/3)67/86 abcd(33/1)33/17 سبز روشن-كرم زا نیو جن ترد 

13 2 0 fgh(18/1)82/36 efgh(67/0)67/12 یقهوه ا-كرم ترد 

14 2 5/0 abcde(28/3)67/81 abcd(67/0)33/17 
ترد و برخی -نرم

 جنین زا

-كرم-یقهوه ا

 سبز روشن

15 2 1 a(00/0)100 a(67/0)67/20 سبز روشن-كرم زا نیو جن ترد 

16 3 0 fgh(31/2)8/31 efgh(67/0)67/12 یقهوه ا ینرم و آبک 

17 3 5/0 fgh(76/0)36 cdef(33/1)67/14 یقهوه ا-كرم ترد 

18 3 1 cdef(41/2)33/53 efgh(67/0)67/12 كرم -یقهوه ا ترد 

 باشد.دار در هر ستون میالتین كوچک مشابه معرف عدم وجود تفاوت معنیحروف  باه معیار هستند.اعداد داخل پرانتز اشتدرصد،  99دار در سطح اعتماد یمعن **
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 بحث
ای كم و بیش تمایز نیافته است كه كالوس یک بافت غده

ها و های ایجاد شده در بافتطور معمول در محل زخمبه

شود. در تحقیق حاضر، های تمایز یافته ایجاد میاندام

و  مومًا از سطوح برش یافته آغاز شدزایی عكال

از هفته دوم شروع به  MSهای برگ محیط كشت جداكشت

 نوع كه دهدیم نشان قیتحق نیا جیزایی نمودند. نتاكال

 زایی اثركالوس زانیم بر تواندهای رشد میتنظیم كننده

  .باشد داشته یتوجه درخور

كینین رشد اكسین و سیتو كنندهمیتنظنسبت بهینه از دو 

 Dixonاست ) ازین موردبرای تشکیل كالوس  BAPعمومًا 

and Gonzales, 19964 ,2ها به خصوص (. اكسین-D 

های سوماتیکی را القا كرده و تقسیم سلولی تشکیل جنین

های رشد در تشکیل كنندهشوند، این تنظیمرا باعث می

های جانبی و ریشه كالوس نیز نقش داشته و از رشد جوانه

ها نیز هم تقسیم سلولی را كنند. سیتوكینینگیری میجلو

ها را های جانبی وهم افزایش فعالیت آنزیمو هم تمایز جوانه

های پایین طور كلی استفاده از غلظتبر عهده دارند. به

زایی های رشد تأثیر بیشتری بر درصد كالوسكنندهتنظیم

وتیپ و های خارجی به ژنكنندهدارد. میزان كاربرد تنظیم

 andمیزان هورمون داخلی گیاه بستگی دارد. مطالعات

Rezanejad (2013)  Tarrahi  رویRosa gallica  وR. 

hybrida  4 ,2گرم در لیتر میلی 2نشان داد كه-D  1و 

بهترین غلظت برای تشکیل كالوس  BAPگرم در لیتر میلی

میزان  R. hybridaدر  Ram et al. (2011)باشند. می

 D-4 ,2گرم در لیتر میلی 4درصد( را در  11/91یی )زاكال

 .Peer et alو  BAPگرم در لیتر میلی 5/0در تركیب با 

درصد را در  19/66زایی میزان كال P. aviumدر  (2012)

گرم در میلی 5/0در تركیب با  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 2

روی  Salehi Shanjani (2003)نتیجه گرفتند.  BAPلیتر 

J. excelsa  با نصف غلظت نیترات آمونیاک و نیترات پتاسیم

گرم در لیتر گلوتامین به محیط میلی 100و اضافه كردن 

 و  BAPگرم در لیتر میلی 1/0و استفاده از  MSكشت پایه 

 

درصد  80بیش از  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 5/0

 .Sakurai et alزایی را مشاهده كردند. مطالعات كالوس

نشان داد كه بیشترین درصد  .Rosa sppروی گونه  (1997)

گرم در میلی 5در تركیب با  MSكالوس در محیط كشت 

حاصل شد. در  BAگرم در لیتر میلی 5/0و  NAAلیتر 

و  MSدر محیط كشت  Citrus jambhiriتحقیقی روی 

، D-4 ,2گرم در لیتر میلی 4های برگ، تیمارهای ریزنمونه

+  D-4 ,2گرم در لیتر میلی NAA ،4 گرم در لیترمیلی 4

 D-4 ,2گرم در لیتر میلی 4و  BAگرم در لیتر میلی 75/0

گرم در لیتر میلی BA  +25/0گرم در لیتر میلی 75/0+ 

NAA 28/60درصد،  66/98زایی به ترتیب میزان كال 

درصد نتیجه گرفته شد  33/63درصد و  66/57درصد، 

(Vijay et al., 2010گزارش .) های شده است كه غلظت

های ممکن است برای بیان ژن D-4 ,2خیلی زیاد هورمون 

درگیر در تقسیم سلولی و تمایززدایی بافت، مهار كننده 

 باشد كه با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

تواند سفت و سخت بافت كالوس بسته به گونه گیاهی می

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

شده در تحقیق  گیریكاراولیه به یهاریزنمونهشت ك اینکه

كیفی ازجمله  یهاویژگیصورت همزمان انجام گرفت، به

ها ایجاد شده در محیط كشت یهابافت و رنگ كالوس

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

گرم در لیتر میلی 4در  Juglans regiaریزنمونه برگ 

NAA  گرم در لیتر میلی 2وBAP ای كمترین نرخ قهوه

شدن را نشان داد. عوامل متعددی بر نوع رنگ كالوس 

مؤثرند. میزان اكسین و سیتوكینین به كار برده شده در 

محیط كشت و شرایط اتاق كشت نیز بر رنگ و سفتی بافت 

ای شدن كالوس در اثر فنوله شدن كالوس مؤثرند. قهوه

شود كه رنگ های آنزیمی باعث میفعالیت محیط كشت و یا

ای تیره تبدیل شده و نهایتًا كالوس از سبز یا زرد به قهوه

 شود.موجب زوال كالوس می

ای كالوس، تمایز و تخصص در طی آغازش درون شیشه

 های ها در گیاه والد، برگشت یافته و یاختهیافتگی سلول
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ند. فرایند برگشت از آیریزنمونه به حالت تمایز نیافته در می

در نتیجه تغییر در فعالیت متابولیکی، ناپدید شدن  1تمایز

ای و افزایش سرعت تقسیم سلولی مشخص شده مواد ذخیره

شود. های پارانشیمی تمایز نیافته میكه منجر به تولید سلول

قابل ذكر است كه كالوس تولید شده دارای خصوصیات 

قابلیت تمایز به ریشه، ظاهری و فیزیکی متفاوتی بوده و 

باشد. های سوماتیکی را دارا میهای هوایی و یا جنیناندام

ها و اشکال هایی با رنگدر این بررسی ضمن تشکیل كالوس

دهی و های مورد بررسی، شروع كالوسمختلف، در نمونه

رشد آن از سرعت نسبتًا پائینی برخوردار بوده است. در جدا 

-و غلظت MSید شده در محیط های برگ، كالوس تولكشت

رنگ سبز كم -كرم-ایقهوه BAPو  D -4 ,2های مختلف 

شد. از آنجائیکه بودند كه نشانی از تمایز در آنها مشاهده نمی

ویژه اكسین برای های تحریک كننده رشد بهوجود هورمون

باشد های مورد بررسی ضروری میتولید كالوس در ریزنمونه

ها در شاهد )غلظت صفر( امری نهعدم واكنش ریزنمو لذا

طبیعی است. با وجود اینکه در شرایط عدم استفاده از 

های ایجاد شده از اكسین هم كالوس تولید شد، اما كالوس

نظر مقدار، رنگ و ساختمان با كالوس تولید شده در 

های كشت دارای اكسین، متفاوت بودند و این محیط

كیفیت كالوس  ازآنجا كهها بسیار نرم و آبکی بودند. كالوس

)ماكرو،  به نوع و میزان عناصر موجود در محیط كشت

های كننده، تنظیموابسته است ها و غیره(میکرو، ویتامین

 باشند. اثرگذارتوانند روی این متغیر مختلف رشد می

های هورمونی در این پژوهش با وجود استفاده از نسبت

های ررسی نمونهمتنوع برای کشت کالوس، با مشاهده و ب

زایی در بافت مشاهده نشد که در گونه اندامشده هیچکشت

بخش نتایج آورده نشده است که علت آن ممکن است در 

باشد زیرا چندین گزارش وجود  D-4 ,2ارتباط با استفاده از 

دارد مبنی بر اینکه عمومًا استفاده از این هورمون سبب 

زایی را تسریع ا شده و کالهزایی و تمایزیابی بافتتوقف اندام

دلیل اکسیداسیون به (.Snjezana et al., 2002) کندمی

ای های قهوههای آزاد بافت نیز در کالوسحضور رادیکال

 افتد که تأثیر منفی روی تمایز بافت دارند.اتفاق می

گرم میلی 1در تركیب با  D-4 ,2گرم در لیتر میلی 2غلظت 

درصد كالوس با  100تولید دلیل را به BAPدر لیتر 

 سبز روشن-كرمو به رنگ  نیو جن بیشترین قطر و از نوع ترد

عنوان پروتکل توان بهرا می MSدر محیط كشت 

معرفی نمود اگرچه نیاز به  Cerasus mahalebزایی كالوس

تحقیق بیشتری در این زمینه برای دستیابی به نتایج بهتری 

هایی نیز بایستی بررسی باشد. برای باززایی از كالوسمی

های كشت و بیشتری روی تیمارهای مختلف با محیط

های رشد مختلف انجام گردد. كنندهتنظیم

 

  

                                                 

 
1 Dedifferentiation 



 1396 تابستانو  بهار، اولوم، شماره سسال  / ییدارو اهانیگ یفناور ستیز / 65

 منابع 
(. مبانی كشت بافتهای گیاهی، 1976پیریک، آر. ال. ام. )

(، انتشارات دانشگاه 1376)مترجمین: باقری، ع.ر.، صفاری، م.، 

 صفحه. 406، مشهد، 211فردوسی مشهد. شماره 

(. اثر نور و تنظیم کننده های 1392رضا نژاد، ف. و طراحی، ر. )

رشد گیاهی بر کالوس زایی و تجمع آنتوسیانین در کالوس های 

 Rosa gallicaحاصل از جدا کشت های مختلف در رز گالیکا )

L. ،)26(، مجله پژوهش های گیاهی )مجله زیست شناسی ایران 

(2 :)195-184. 

.، پیام نور، و.، جعفری، م. و علی عرب، ع.ر. گودرزی، غ.ر

های رشد گیاهی و محیط كشت بر (. اثرات تنظیم كننده1395)

 Prunusای شدن محلب )زایی و كاهش میزان شیشهشاخساره
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( در شرایط درون vulgaris Berberisپرآوری زرشک بی دانه )
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Abstract 

Cerasus mahaleb L. is a member of the Rosaceae family that have been used in different industries as 

pharmaceutical, packaging, dyeing, chemical, sanitary, food, and perfume. For callus induction, Leaf pieces 

(0.5–1.0 cm2) produced by plantlets after surface sterilization in MS medium containing 2, 4-D at concentration 

of 0, 0.25, 0.5, 1, 2, and 3 mg l-1 and BAP at concentration 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, and KIN and NAA in different concentrations for regeneration and then 

characteristics of callus induction (%), callus diameter (mm), callus type, and callus color was recorded. 100% 

callusing with the greatest diameter and friable and globular in texture with cream to light green in color were 

observed on MS medium at concentration of 2 mg l-1 2, 4-D in combination with 1 mg l-1 BAP. Calli showed 

no regeneration due to brown in color and highly soft and watery in texture. 

Keywords: Growth regulators, In vitro culture, Cerasus mahaleb L., MS culture medium, Callus type 
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