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 چکیده 
ترین گیاهان دارویی بوده و مصرف آن در جهان سابقه طوالنی دارد. هدف  یکی از پرارزش  Smyrnium Cordifolium)آوندول )

 ای بود.این مطالعه درشیشههای مختلف آوندول در شرایط درونهای رشد بر باززایی اندامکنندهاز انجام این پژوهش بررسی اثر تنظیم

بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه    بافتشرایط آزمایشگاه کشت

گرم میلی 4و  D (0 ، 5/0 ،1 ،2-2,4های رشد کنندهفاکتورهای ریزنمونه )ساقه، برگ(، تنظیم ،شد. به منظور القای پینه تکرار اجرا 3با 

س، سرعت  هفته پس از کاشت صفات رنگ کالو  6گرم در لیتر( مورد بررسی قرار گرفت.  لی، می1و  5/0،  25/0، )صفر،   BAدر لیتر( و

زایی در ترکیب هورمونی  سرعت کالوسترین  بیشنشان داد   نتایج وزن تر کالوس ثبت شد.  زایی، قطرکالوس وزایی، درصد کالوسکالوس

  و به تنهایی  D-2,4 گرم در لیتر  میلی  2و    1  ترکیبها در  زایی ریزنمونهترین درصد کالوسبه تنهایی، بیش  D-2,4گرم در لیتر  میلی  2

 .  حاصل شددر ریزنمونه ساقه  BAگرم در لیتر میلی 25/0و  D-2,4گرم در لیتر میلی 5/0

گرم  میلی  1و    BA (25/0  ،5/0   های رشد کنندهتنظیمحاوی    MSکشت  بر روی محیط  ها )ساقه،برگ( ریزنمونهجهت باززایی مستقیم،  

نتایج   شد.نگیاه وارد باززایی  زایی انجام دادند و کالوسریزنمونه هفته پس از کاشت   6. کشت شدند (5/0، 25/0، صفر) IBAدر لیتر( و 

یی حاصل به تنها  BAگرم در لیتر  میلی   5/0زایی و قطر کالوس در ترکیب هورمونی  سرعت کالوسترین  بیش   آزمایش دوم نشان داد که  

گرم میلی  25/0با   BA گرم در لیتریلی م  1به تنهایی و    BAگرم در لیتر  میلی  5/0زایی در دو ترکیب هورمونی  شد. بیشترین درصد کالوس

 به تنهایی بدست آمد.   BAگرم میلی  1تر کالوس در ترکیب هورمونی شترین وزنیمشاهده شد. بIBA در لیتر 

 
 بافت. های رشد، کشتباززایی، تنظیم کنندهآوندول،  کلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

علم   اهیگ نام  با   cordifolium  یآوندول 

Smyrnium   نیاست. ا  ان یخانواده چتر  ی مرتع  اهان یاز گ  

سردشت، فارس، لرستان، مشهد، مازندران،    ه، یدر اروم  اه یگ

دارد    شیرو  یبصورت وحش  اسوجی کردستان، کرمانشاه و  

دارا مذکور  مناطق  دارو  ییغذا  های¬استفاده  یودر    یی و 

آلفاسدرن، بتالمن، کامالمن،    امل ش  اه یگ  نیا  بات یاست ترک

م تروپولن  و  استات  کرسول    باشد¬یآرماتتدرن، 

(Gholami et al.,  2020ا دل   دارویی   اهی گ  نی(    لیبه 

مداوم    د یدر معرض تهد  یع یاز منابع طب  هروی¬یبرداشت ب

 (.  Ahsan et al, 2012) دارد ¬قرار

روش  یک ی    وتکنولوژی بی  در   مهم   های¬از 

عاری از    اهان یگ   ع یسر  دیاست که تول  ی اهگی   بافت ¬کشت

(  Bhusare, 2022)  کند یم   ر پذیرا امکان   زا مارییعوامل ب

  اس یدر مق   اهیگ  دیبه تول  یاد یزازدیر  قیتوان از طر  یو م

  بافت (. کشتArpan & Ajay, 2021)   افتی  بزرگ دست

  اهان گی پالسم  انبوه و حفظ ژرم  رتکثی کردن، سازگار  برای

 Teymourianو در معرض انقراض کاربرد دارد  ) ابی کم

et al., 2017باززا طر  اهیگ  یی(.  معموال    زاییاندام  قیاز 

و به دنبال آن    نمونه¬زیشامل القا و رشد شاخه از بافت ر

  اه یو رشد گ  شهی ر  لیمتفاوت و سپس تشک   ط یانتقال به مح

  های ¬(  القا کالوس در اندامSoumare et al.,2020اس )

گ باززا  یاهی مختلف  روش  یکیآن    یی و  کارآمد    هایاز 

شرا  اهانی گ  رتکثی  در  بافت ¬کشت درون    ط یتحت 

م   ای ¬شهیش تکثشودیمحسوب  به  تنها  کالوس  بافت    ر ی. 

  هایبرنامه  ر ینظ  یگریو در موارد د  شودی محدود نم  اهان یگ

تول و  ژن  دارد    کاربرد  هیثانو  یها-ت یمتابول  دی انتقال 

(Saremirad et al., 2021 بس در  گونه  ی اری(    های¬از 

تع  ی اهیگ شرط  انتخاب    طی مح  یاجزا   نییبه  مناسب، 

-امکان  یکی زیف  طیمناسب و کنترل مناسب مح  نهنمو¬زیر

)  رپذی رEncina et al., 2022است  نوع  و   نمونهزی( 

گ  های ¬کننده¬ میتنظ مهم  اهی رشد  شروع   ی نقش  در 

ر  رایز  ددارن  دهیکالوس خاص  نمونهزیهر  غلظت  از    یبه 

کالوس در    دی تول  برای  هارشد و هورمون  های کنندهم یتنظ

  ی ( جداDar et al., 2021دارد )   ازین  یشگاهیآزما  طیشرا

کشت، وجود و    طی در مح  کرو یعناصر ماکرو وم  بیاز ترک

  ی از عوامل مهم  یک یرشد مناسب،    هایکنندهم یغلظت تنظ 

برا که  گ   رشدکنترل    یاست  نمو  کشت  اهان یو    بافتدر 

در    هانینی توکیو س   هانی. اکسردگیمی   قرار   استفاده  مورد

جنبه  ی اریبس گ  های از  اساس   اه یرشد  دارند    ی نقش 
(Nowakowska et al., 2019; Chalehchaleh et al., 

2021). 2,4-D  کند ی م  جاد یکالوس را ا  ینرخ القا  نیباالتر  

(Sparjanbabu et al., 2021  )هایکالوس در اندام  القا  

گ باززا  یاهی مختلف  روش  یکیآن    یی و  کارآمد    هایاز 

  ایشهی درون ش  طیتحت شرا  اهانیگ   رتکثی  در  بافتکشت

  نیاکس   کی کالوس معموال توسط    ی . القاشودیمحسوب م 

و القا  شودیم   ک یتحر  D-2,4  ژهیبه  طر  نهیپ   یو    قیاز 

  ش گزار  اه یگ   ن یچند  یبرا  نین یتوکیس-ن یاکس  بیترک

وجود  Teymourian et al., 2017)   است¬شده  )

اکس  نین یتوکیس باززا  زیتما  یبرا  ها نیو  در    ییو  کالوس 

)   یضرور  اهان یگ   نقش   ( Kim et al., 2021است 

  شدهشناخته  ی به خوب  هواییاندام  ر یدر تکث  ها نین یتوکیس

مختلف    هایگونه  نیآنها در ب  نموثرتری  غلظت  و  نوع  و  است

  ن ینی توکیس   یاه ی( هورمون گOjha, 2012متفاوت است )

-دارند. آنها بر اندام  یسلول  زیو تما  می در تقس  ینقش مهم 

  یاریو به بس  گذارند¬یم  ری تاث   یاهگی   بافتدر کشت  ییزا

-یکمک م   اهان ی در گ  یو رشد  یک یزولوژیف  ی ندهایاز فرآ

 (.  Fathy et al., 2022)  کنند 

 ها و روش   مواد

  بافت کشت  شگاهیدر آزما 1400پژوهش در سال  نیا

تحق   یوتکنولوژبی  و منابع طب  یکشاورز  قاتی مرکز    ی عیو 

مجزا به اجرا درآمد.    شیمرحله آزما  2  یاستان کرمانشاه ط 

کوهستان  اهان یگ ارتفاعات  از  آوندول  کرمانشاه    یجوان 

 . دیگرد  آوری¬جمع

اندام  :ی اه ی گ  هایزنمونه ی ر   یضدعفون    مورد   های ابتدا 

دقیقه قرار    20مدت  به    شهری  آب  جریان   زیر  در   آزمایش

  30مینار به مدت  ال  هود  زیر  در  را  هاگرفتند، سپس نمونه

درصد قرار داده شدند. در مرحله    70ثانیه در الکل اتیلیک  

  به درصد  کی سدیم  پوکلریتهی  محلول در  هانمونه ،یبعد

بار  سه بار با آب دو  ت، یدقیقه قرار گرفتند. در نها  10مدت  

 .شدندتقطیر استریل شستشو داده
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  یسانت  1اندازه  جوان به  هایریزنمونه، از برگ  اول:  ش ی آزما 

جدا    اهی مترمربع از گ  ی سانت  م ی مربع و ساقه به اندازه ن  متر

گرم در    ی لیم  30  یحاو  MS  کشت¬ محیط  یشد و بر رو

ل   گرمی لیم   8ساکارزو    تریل تنظیم   تریدر    های کنندهآگار، 

پنج    ر د  D-2,4شامل    زاییکالوس   جهت   استفاده  مورد  رشد

همراه با چهار    لیتر  در  گرم( میلی4و    2،    1،  0.5،  0غلظت )

  بود،  لیتر  در   گرم ( میلی1و    0.5و    0    ،0.25)  BAغلظت  

  گرم  30  کردن  منظور بعد از اضافه  نیا  برای.  شدند  منتقل

آن    pHبه محلول،    د یاس  کیگرم اسکورب  کی   و   ساکارز   قند 

کردن چند قطره    فه متر و با اضا  pHرا با استفاده از دستگاه  

NaOH  ا ی  HCl 1/0  مح به  در محدوده    کشت طی نرمال 

  ی گرم آگار به ازا  pH  ،8  می . بعد از تنظدیگرد  میتنظ  8/5

عدد مگنت    ک ی  همراه  به  و نموده¬اضافه  طیبه مح  تریهر ل

  یدما  دن یقرار داده تا آگار با رس   کری ش  ی دارا  تر یه  یرو

با    انپای  در.  گردد  حل  کامالً  جوش،  نقطه  ک یمحلول به نزد

 250  های مواد را در ارلن  ی افزودن غلظت مناسب هورمون

تقس ی س  ی )س نها  م ی(  ال  تیدر  دو  با  را  ارلن    ه یدهانه 

مدت  و به    م یقرار داد  زریفر سهی بسته، و داخل ک  ومینیآلوم

دما  قهی دق   20 با  اتوکالو  و    گراد  ی درجه سانت  121  ی در 

. پس از  گردند¬ لیاتمسفر قرار داده شدند تا استر  15فشار  

سرد  و    المینار،   هود   در   کشت   هایمحیط  شدن   اتوکالو 

پتر  کشتطی مح  سی   سی   25  حدود در    عیتوز  ش دییرا 

قرار    طی مح  ن یا  یشده، رو  لیاستر  هاینمونهزینموده و ر

توسط    شی د  یداده شد. بالفاصله پس از بستن درب پتر

تا در خارج از هود    د گردی ها کامالً مسدودپارافیلم درب آن

  ی کتاری   شرایط  تحت  هادچار آلودگی نشوند. سپس کشت

.  شدندنگهداری  گراد  سانتی  درجه  25±2مطلق در دمای  

ثبت    زایجهت شروع کالوس  ازیتعداد روز مورد ن  ت،درنهای

  هایزنمونهیهفته بعد از کشت، درصد ر  6و پس از    دیگرد

  و قطرکالوس    شده، دی تول  هایکالوس  تعداد   شده،   زا کالوس

 و ثبت شد. ی رگیاندازه کالوس ترووزن

  شی مانند آزما  یاه ینمونه گ  عفونی  پس از ضد   دوم:  ش ی آزما 

مربع و    متر  یسانت  1اندازه  جوان به  هایبرگ  نمونهاول، ریز

  ی جدا شد و بر رو  اه یاز گ  مترمربع  یسانت   م ی ساقه به اندازه ن

  8ساکارزو    تریدر ل   گرم  یل یم  30  یحاو  MS  کشتمحیط 

ل  گرم   ی لیم تنظیم   تری در  مورد    د رش  های کنندهآگار، 

  25/0در چهار سطح ) BA  میمستق یی باززااستفاده جهت 

  IBA.  ،25/0همراه با (    تری در ل  گرم ¬یل ی( م2و    1و    5/0و  

  ی لیم  20کشت را به مقدار   های طی)استفاده شد. مح 5/0، 

اتوکالو    قهی دق   20مدت  توزیع کرده و به    های در ارلن  ترلی

المینار،    د هو  در   کشت   هایمحیط  شدن  شدند. پس از سرد

  ش آزمای.  شدند  کشت   هابر روی آن  ل،یاستر  هاینمونه زیر

  شد¬ریزنمونه کشت  3تکرار انجام شد و در هر ظرف    3با  

توسط    وم،ینیالوم  لفوی  با  ها ارلن  بستن  از  پس  بالفاصله  و

تا در اتاقک رشد    د گردی  مسدود  کامالً   هاپارافیلم درب آن

 دچار آلودگی نشوند.

 و بحث:   جی نتا

 اول   ش ی آزما 

ر   ر ی تاث تنظ   زنمونه ی نوع    D-2,4رشد    های¬ کننده¬ میو 

   اه ¬ زنمونه ی ر  زایی ¬ نهی بر پ   BAو

از تجز  ج ینتا ارز  انس ی وار  هیحاصل    یابی صفات مورد 

 نمونه، ¬زری  نوع  های از فاکتور  ک ی نشان داد که اثر ساده هر  

و  D-2,4)  ن اکسی  رشد  هایکنندهتنظیم  )

  ها¬فاکتور  ن یا  ان ی(، اثرات متقابل دوگانه مBAسیتوکنین)

×  بر روی    D × BA-2,4زنمونهری  گانه  سه  متقابل  اثر  و

  تر قطر کالوس و وزن  ،زاییکالوس  رصدصفات سرعت و د

دارا   اه گی  در   کالوس  معن   ی آوندول  در    داری ¬یاختالف 

 (. 1درصد بودند)جدول   کی سطح 

 زایی کالوس   سرعت

ب  نیانگی م  سه یمقا  ج ینتا داد  نشان  سرعت    ن یشتریها 

  گرم¬ یلیم  2  ماریساقه در ت   زنمونهیمربوط به ر  زاییکالوس

سا  یتوفورد حضور  گذشت    ن،ینیتوک یبدون  از    14بعد 

مشاهده کشت  از  همکاران    Mortazavi  (.شد  روزپس  و 

پژوهش   )2016، بررس  ی در  عنوان    اه یدرگ  زایی نهی پ  یبا 

حضور    NAA  نیازاکس   هاستفاد  لیچو  ییدارو بدون 

 .شد¬  لیتشک نه یپ  زین نین یتوکیس

 زایی کالوس  درصد 

درصد    نیشتربی  که   داد  نشان  ن یانگیم  سه یمقا  ج ینتا

ر  ییزاکالوس به  در    نمونهزیمربوط    5/0  بیترک   3ساقه 

  لیبنز تریدر ل گرم  یلیم25/0با  یترتوفوردیدر ل   گرمیلیم

در    گرم   یل یبا صفر م  یتوفورد  تری در ل  گرمی لیم  1  ن،یآدن

با صفر    ی توفورد  تری در ل  گرم  یلیم   2و    ن یآدن  لیبنز  تریل

  Shakoori  (مشاهده شد.  نیآدن  لیبنز  تری در ل  گرم  یلیم

-مار تی   که  کردند  عنوان  یدر پژوهش    )Kashefi  ،2019و  
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  دارییمعن  ریرشد تاث  هایکننده م یتنظ کشت و  طی مح  های

  هایتیشده، متابول ا یاح هایاچهیکالوس، گ   یهایژگیبر و

گ  هیثانو اسانس  و  ترک  یاهیکالوس  دارند.    ب یو  آن 

(Magyar-Tábori    درپژوهش2010،و همکاران ) عنوان    ی

تأث که  ر  ریکردند  بافت  بافت    نمونهزینوع  نمو  و  رشد  بر 

و   Karami (باشد. یموثر م یاهی کالوس باتوجه به گونه گ

تعامل    یپژوهش   در ) 2013،همکاران   کردند  عنوان 

در القا کالوس    ینی توکنیو س  ین یرشد اکس   کنندهمی دوتنظ

 نمونه زری  که   شد   مشاهده  شی زماآ  نیدارد. در ا  ی نقش مهم

از ر بهتر    (.باشدیم  زایی برگ جهت کالوس  نمونهزیساقه، 

Fazeli-Nasab    وFooladvand  ،2019(    یدر پژوهش  

داشت    ییزانهیپ  نیترشیساقه ب  زنمونهیعنوان کردند که ر 

کلئوپت قطعات  رتبه  ل یو  در  برگ    زایینهیپ  ی بعد  های و 

و   ییتنهابه  D-2,4 تریدر ل گرمیلیم 2 ی مارهایبودند و ت

را    نهیپ  نیشتریب  BAP  تریدر ل   گرمیلیم  25/0به همراه    ای

  کردند ( عنوان2019،و همکاران    Moradi  (کردند.  دیتول

 .  است ترمناسب زایینه یساقه جهت پ نمونه¬زری که

 کالوس  قطر 

قطر    نتری¬شینشان داد که ب  نیانگی م  سهی مقا  جینتا

  کننده ¬می تنظ  ب یساقه در ترک  نمونهزیکالوس مربوط به ر

.  شد  مشاهده  ییبه تنها  تریدر ل  گرم  یل یم  2  یرشد توفورد

ت  یعنی سا  ماریدر  کالوس    نیباالتر  نینی توکیبدون  قطر 

با   ی ( در پژوهشRazeghi ،2015 ((.2مشاهده شد)جدول

تاث گ  یهورمون  هایبیترک  ریعنوان  کالوس  القاء    اهی بر 

کشت    ط ی رشد آن در مح  ی و بررس  ی کرفس کوه  یی دارو

ت  ع،یما در  را  کالوس  اندازه    گرم  یل یم  2  مار ی بیشترین 

ن  ی توفورد  ن یاکس   نینت یکا  ن ینی توکیسا  گرم  ی لیم   می و 

تاث-بدست نظر  از  که  اکس  ری آوردند،  قطر    نیغلظت  بر 

آزما با  ش  ی کنون  شیکالوس  است.    ده انجام  همسو 

Vatandoost)    وZebarjadi  ،2020ان یب  ی ( در پژوهش  

مح  در  )شاهد(    طیداشتند  رشد  هورمون  بدون  کشت 

  NAA  تریدر ل   گرم یلیم  2. در سطح شودیکالوس القا نم

ل  گرم  یلیم  5/1و     یلیم  15/13  نیانگیبا م  BAP  تریدر 

 قطر کالوس را داشتند.   نیشتریب متر

 کالوس  تر  وزن

که  2)جدول    نیانگیم   سهی مقا  جینتا داد  نشان   )

  ب یساقه در ترک  نمونهزری  به  مربوط  کالوس  تروزن  نیشتریب

  گرم  ی لیم   2و    1در دو سطح   یکننده رشد توفورد-م یتنظ

ل تنها  تر یدر  توفورد  ییبه  ترک   گرم   ی لیم  4  ی و  با    بیدر 

ل  گرم   یلیم1  نیآدن  لیبنز .  شد  مشاهده  تری در 

Saremirad)    همکاران ر2021،و  کردند  اعالم    نمونهزی( 

مح  لیپوکوتیه حاو  ط یدر    تریدرل   گرم  ی لیم  1  یکشت 

2,4-D  ب .  بودبرخوردار    کالوس  تروزن  نتری¬شیاز 

Asgharzadeh)    عنوان    ی( در پژوهش 2015، و همکاران

  ی لیم   1  یبی ترک  مار ی وزن تر کالوس در ت  نتریشیکردند ب

- 2,4  تر یل   در گرم  - یل یم  25/0با    BAهورمون    تر یدر ل   گرم

D  یل یم  1  ی ب یترک  مار یوزن خشک کالوس به ت  نیشتری و ب  

هورمون    تری در ل  گرم  یلیم 25/0همراه با    BA  تریدر ل  گرم

2,4-D باشدیم مربوط. 

 

 
 

 
Figure 1: Calluses obtained from stem explants under 

the influence of 2 mg/L 2,4-D 
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آوندول   زایی  کالوس  مختلف  صفات  بر  رشد  هایکنندهاثر نوع تنظیم  انسیوار  هیتجز  -1  جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Respectively at the level of 1% and 5% probability, ns = no statistically significant difference

.A: Explant B: 2,4-D C : Benzyl adenine indole butyric acid 

  
 آوندول زایی  وسکالبر صفات مختلف    های رشدکنندهاثر نوع تنظیم  مقایسه میانگین  -2جدول  

Table 2. Mean comparison the effect of growth regulators on different callus formation traits of avondol 

 
Growth 

regulator 

(mg/l) 

 

Percentage of 

callus formation 

 

Callus 

formation rate 

(days) 

 

Callus diameter 

(mm) 

 

Callus fresh 

weight  

(grams) 

 

2.4-

D 
BA Leaf Stem Leaf Stem Leaf Stem Leaf Stem 

0 0 0.00i 22.22g 0.00h 0.00h 0.00r 2.50o 0.00j 0.14i 

0 0.25 0.00i 77.77c 0.00h 66.33c 0.00r 4.20l 0.00j 0.05j 

0 0.5 22.22g 33.33f 22.22f 33.33e 1.00q 5.75j 0.45e 0.35fg 

0 1 11.11h 11.11h 0.00h 0.00h 0.00r 2.00p 0.00j 0.00j 

0.5 0 22.22g 0.00i 0.00h 0.00h 3.50m 0.00r 0.20h 0.00j 

0/5 0.25 0.00i 100.00a 0.00h 77.66b 0.00r 6.26h 0.00j 0.33g 

0/5 0.5 22.22g 0.00i 0.00h 0.00h 1.00q 0.00r 0.15i 0.00j 

0/5 1 0.00i 11.11h 0.00h 11.11g 0.00r 5/00k 0.00j 0.03j 

1 0 0.00i 100.00a 0.00h 66.66c 0.00r 15.06b 0.00j 1.00a 

1 0.25 11.11h 88.88b 0.00h 55.55d 1.00q 5.86j 0.00j 0.66c 

   Mean squares (MS) 

 

S.O.V DF Percentage of 

callus formation 

 

Callus 

formation rate 

(days) 

 

Callus 

diameter (mm) 

 

Callus fresh 

weight  

(grams) 

 

A 1 **21100.74 **54665.39 **1002.59 **4.49 

B 4 **4613.65 **2658.61 **80.39 **0.38 

C 3 **199.74 **1290.28 **16.88 **0.11 

A×B 4 **5230.03 **3169.60 **55.72 **0.70 

A×C 3 **107.83 **3796.75 **42.37 **0.26 

C  ×B 12 **921.76 **1535.94 **35.27 **0.24 

C  ×B ×A 12 **458.67 **2279.58 **32.85 **0.14 

Error 

 

 4.63 5.26 0.09 0.0006 

CV%  9.02 7.72 7.72 10.68 
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1 0.5 11.11h 66.66d 0.00h 55.33d 3.00n 11.80e 0.00j 0.88b 

1 1 11.11h 77.33c 0.00h 77.33b 0.00r 5.00k 0.20h 0.20h 

2 0 0.00k 100.00a 0.00h 100.00a 0.00r 16.53a 0.00j 1.00a 

2 0.25 22.22g 22.22g 0.00h 0.00h 2.00p 10,00f 0.00j 1.00a 

2 0/5 11.11h 22.22g 0.00h 0.00h 1.00q 0.00r 0.00j 0.00j 

2 1 0.00i 77.33c 0.00h 55.33d 0.00r 8.20g 0.00j 0.58d 

4 0 0.00i 44.44e 0.00h 33.33e 0.00r 12.33d 0.00j 0.97a 

4 0.25 0.00i 77.33c 0.00h 55.33d 0.00r 6.33h 0.00j 0.38f 

4 0.5 11.11h 44.44e 0.00h 22.22f 3.50m 5.80j 0.00j 0.17hi 

4 1 22.22g 77.33c 0.00h 77.33b 4.5l 13.50c 0.20h 0.99a 

 

The means with the same letters in each column are not significantly different at the 5% level using Duncan's multiple range test. 
 

 

 

 آزمایش دوم 

بر    BAو IBAهای رشد کننده نمونه و تنظیم تاثیر نوع ریز 

   ها نمونه زایی ریز پینهزایی و باز

جهت   پژوهش  این  دوم  آوندول  آزمایش  باززایی 

های بکار برده  داد با تیمارشد که نتیجه پژوهش نشانانجام

گیاه   کالوس  نشد   یی باززا  واردشده  دادزایی  و  نتایج  رخ   .

زایی، قطر  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین درصد کالوس

که اثر ساده هر یک  نشان داد که  تر کالوس  کالوس و وزن

های رشد اکسین  کننده، تنظیمنمونهنوع ریزهای  از فاکتور

 (IBA )  و  (سیتوکنینBA  اثرات متقابل دوگانه میان این ، )

بر     × BA × IBAریزنمونهها و اثر متقابل سه گانه  فاکتور

صفت   کالوسروی  درصد  و  و  سرعت  کالوس  قطر  دهی، 

ریزوزن کالوس  آوندول  نمونهتر  گیاه  در  اختالف    دارای ها 

 (.  3ک درصد بودند)جدول داری در سطح یمعنی

 ها نمونه زایی ریز کالوس سرعت  

  سرعت داد که بیشترین  نتایج مقایسه میانگین نشان

-در ریز هفته پس از کشت    2 (درصد 50/97زایی )کالوس

بنزیل آدنین    گرم در لیترمیلی  5/0مونه ساقه در ترکیب  ن

 .  شدمشاهده به تنهایی 

 ها نمونه زایی ریز درصد کالوس 

نشان  بیشترین درصد  نتایج مقایسه میانگین  داد که 

گرم  میلی  5/0ترکیب    2نمونه ساقه در  در ریز  زاییکالوس

گرم در لیتر بنزیل  میلی   1و    به تنهایی   بنزیل آدنین  در لیتر

با   اسید  میلی  25/0آدنین  بوتریک  ایندول  لیتر  در  گرم 

 نمونه ( بیان کردند ریز2021)  همکاران  و Dar شد.  مشاهده

  تولید   منظورای بهشیشه  درون  کشت   در   گیاهی   گونه  هر

گونه  .دارد  نیاز   را  خاصی   هورمونی   پینه،ترکیب  هابعضی 

  کنندپینه می   تولید  اکسین  یا   سیتوکینین  هورمون  با  فقط

  هورمون نوع دو  هر ترکیب به دیگر بعضی و

  عنوان   پژوهشی  در(  2020،   همکاران  و  Zarei  ) دارند.  نیاز

  داشتند   را   دهی کالوس  باالترین  ساقه   هاینمونهریز  کردند

(Kiani  2021،  همکاران  و  )کردند    عنوان  پژوهشی  در

 با  و  هیپوکوتیل  ریزنمونه  در   زایی¬کالوس  میزان  باالترین

 100  میزان  به  لیتر  در  گرممیلی   NAA   4  ترکیبی  تیمار

 شد. مشاهده درصد 

 ها نمونه ریز قطر کالوس 

نشان نتایج   میانگین  قطر  بیشداد  مقایسه  ترین 

ریز به  مربوط  تنظیمکالوس  ترکیب  در  ساقه  کننده  نمونه 

ایندول بوتریک  گرم در لیتر با میلی 5/0 بنزیل آدنین رشد 

و    Saremirad).  شدگرم در لیتر مشاهدهمیلی  صفر  اسید

  القاء   سازیتحت عنوان بهینهدر پژوهشی  (  2021،  همکاران 

محیط    در   بیان کردند که   رازیانه   دارویی   گیاه   در   کالوس 

  باالیی   تر  وزن BAP لیتر  رد  گرممیلی  5/0حاوی    کشت

( پس از بررسی  2016،و همکاران    Ghasemian)داشت.  

ترین قطر  های مورد استفاده بیشها در بین تمام تیمارپینه  

گرم بر لیتر  میلی  5/0، حاوی  MSکالوس را در محیط پایه  

BA    با ترکیب  لیتر  میلی   5/1در  بر  ارزیابی    NAAگرم 
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)   Sanaeiنمودند.   نتیجه پژوهش  2020و همکاران،  ( در 

به  قطر کالوس مربوط  خود عنوان کردند بیشترین مقدار 

متر  سانتی 47/1گرم در لیتر با قطر میلی  D 2-2,4غلظت 

 بود. 

 ها نمونه تر کالوس ریز وزن 

میا مقایسه  داد  نتایج  نشان  وزنبیشنگین  تر  ترین 

تنظیم  ترکیب  در  ساقه  ریزنمونه  در  رشد  کالوس  کننده 

گرم در لیتر با ایندول بوتریک اسید  میلی  1بنزیل آدنین  

 گرم در لیتر مشاهده شد.صفر میلی 

Sadeghian)    در پژوهشی عنوان  2014،و همکاران )

-میلی   1های حاصل از محیط کشت حاوی  کردند کالوس

  D-2,4گرم در لیتر میلی  1به تنهایی و   BAP رم در لیترگ

و همکاران،    Sanaei)  به تنهایی بیشترین وزن را داشتند.

در2020، بررسی  (  کردند  عنوان  خود  پژوهش  ها  نتیجه 

نشان دادند از لحاظ وزن کالوس بیشترین مقدار مربوط به 

لیتر  میلی  1غلظت   در  وزن    D-2,4گرم  گرم    29/1با 

 مشاهده شد.

 
 

 (.IBAو  BA)رشد  هایکنندهتحت تاثیر تنظیم  زایی آوندولس صفات مختلف  کالوستجزیه واریان-3جدول

Table 3. Analysis of variance of different callus formation traits of avandol under the influence of growth regulators 

(BA and IBA). 
 

** and * respectively at the level of 1% and 5% probability, ns = no statistically significant difference 

.A: Explant B: Benzyl adenine C: indole butyric acid 

 

 آوندول   کالوس زایی  بر صفات مختلف  (  IBAو    BA)های رشدکنندهاثر نوع تنظیم  مقایسه میانگین  -4جدول  

Table 4. Comparison of the mean effect of growth regulators (BA and IBA) on different callus formation 

traits  
Growth 

regulator (mg/l) 

 

Percentage of callus 

formation 

 

Callus formation rate 

(days) 

 

Callus diameter 

(mm) 

 

Callus fresh 

weight  (grams) 

 

     

BA IBA Leaf Stem Leaf Stem Leaf Stem Leaf Stem 
0.25 0 11.11d

e 

0.00e 1.00h 7.49abc 1.00h 7.49abc 0.001e 0.00e 

   Mean squares (MS) 

 

S.O. V DF Percentage of 

callus formation 

 

Callus formation 

rate (days) 

 

Callus 

diameter (mm) 

 

Callus fresh 

weight (grams) 

 

A 1 **2110.74 **15780.64 **295.44 **2.09 

B (2,4-D ) 3 **4613.65 **4948.14 **20.72 **0.06 

C (BA ) 2 **199.74 **1400.87 **9.22 **0.16 

A×B 3 **5230.03 **3488.69 **4.89 **0.05 

A×C 2 **107.83 **293.31 **19.13 **0.16 

C  ×B 6 **921.76 **1981.11 **16.54 **0.12 

C  ×B ×A 6 **458.67 **1323.47 **29.55 **0.14 

Error  4.63 3.10 4.75 0.004 

CV%  9.02 6.56 9.69 7.86 
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0.25 0.25 0.00e 33.33cd 1.50gh 33. 33dc 1.50gh 7.49abc 0.00e 0.40bc 

0.25 0.5 22.22d

e 

22.22de 1.00h 11.11de 1.00h 6.00b-e 0.001e 0.26cd 

0.5 0 26.25d

e 

97.50a 26.25de 97.50a 4.18d-g 8.63a 0.15de 0.54b 

0.5 0.25 22.22d

e 

77.66ab 3.50e-h 77.66a-b 3.50e-h 6.55a-d 0.005e 0.36bc 

0.5 0.5 22.22d

e 

77.66ab 4.00efg 77.66a-b 4.00efg 5.22c-f 0.15de 0.26cd 

1 0 0.00e 11.11de 1.50gh 11.11de 1.50gh 8.00ab 0.00e 0.96a 

1 0.25 33.33c

d 

88.88b 1.75gh 55.55bc 1.75gh 2.75fgh 0.001e 0.00e 

1 0.5 22.22d

e 

11.11de 1.50gh 11.11de 1.50gh 8.00ab 0.004e 0.50b 

2 0 0.00e 22.22de 1.50gh 22.22de 1.50gh 8.50ab 0.00e 0.56b 

2 0.25 0.00e 0.00e 0.00e 0.00e 3.00fgh 1.50gh 0.00e 0.00e 

2 0.5 de11/11 55.55bc 11.11de 2.99fgh 3.00fgh 2.99fgh 0.002e 0.40bc 

The means with the same letters in each column are not significantly 

different at the 5% level using Dunca

n's multiple range test. 
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Abstract 

 

      Avondol (Smyrnium cordifolium) is one of the most valuable medicinal plants and its use has a 

long history in the world. The aim of this study was to investigate the effect of growth regulators on 

the regeneration of various organs of the avondol in in vitro conditions. This study was conducted in 

tissue culture laboratory of Research Center of Agricultural and Natural Resources of Kermanshah 

as a factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications. Factors of explant 

(leaf and stem) plant growth regulators of 2,4-D (0, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 mg/l) and BA (0, 0.25, 0.5 

and 1, mg/l) were examined. Six weeks after planting, callus color, callus formation rate, percentage 

of callus regeneration, callus diameter and callus fresh weight were recorded. The results showed 

that the highest callus formation rate in 2 mg/l 2,4-D alone, the highest percentage of callus formation 

of explants in 1 and 2 mg/l 2,4-D alone was obtained in stem explants. The highest callus diameter 

in the treatment of 2 mg/l 2,4-D alone and the highest weight in 1 and 2 mg/l 2,4-D alone and 2 mg/l 

2,4-D with 0.25 mg/l BAwas obtained. 

In order to direct regeneration, same calli were cultured on growth regulators BA (0.25, 0.5 and 

1 mg/l) and IBA (0, 0.25, 0.5 mg/l) in MS medium with 3 replications. Six weeks after replanting the 

calli grew and did not regenerate. The results of the second experiment showed that the highest callus 

formation rate and callus diameter were obtained in combination of 0.5 mg/l BA alone. The highest 
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percentage of callus formation was observed in two hormonal compounds: 0.5 mg/l BA alone and 1 

mg/l BA with 0.25 mg/l IBA. The highest callus weight was obtained in 1 mg/l BA alone. 
 

Keywords: Avondol, Plant growth regulators, Regeneration, Tissue culture.  


