
 

 

 

 

 در پاسخ به القای کالوس مختلف  گیاهی  های  واکنش گونه 

 2و محمدحسن عصاره   1* منصوره صداقتی 

 محقق غیرهیئت علمی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران- 1*
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 چکیده 
 

ها برای تولید های اصالحی در اصالح گیاهان دارویی و زراعی و بهبود کمیت و کیفیت مواد مؤثره موجود در آن استفاده از تکنیک 

های رشد، محیط کشت، سن نندهکتوان به ژنوتیپ، تنظیم گیاهان پربازده امری ضروری است. از عوامل مؤثر بر تولید کالوس و باززایی می

 Daucus carota  ،Dracocephalum)  گونه گیاهی   هفتدر این تحقیق القای کالوس در    .و نوع ریزنمونه و شرایط محیطی اشاره کرد

kotschyi  ،Hyssopus officinalis  ،Galega officinalis،Amsonia tubemaemontana،Moringa oliefera  ،Urtica dioica در شرایط )

In vitro   های  زایی بر روی ریزنمونه برگی در محیط کشت میزان القای کالوس و اندام  که  مورد بررسی قرار گرفته استMS    وWPM    با

  آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی طراحی گردید و  های رشد ارزیابی شد. بدین منظور،کنندههای مختلفی از تنظیمغلظت

 Hyssopusو    Daucus carota،  Moringa olieferaنتایج نشان داد که  اثرات ژنوتیپی در القا کالوس و متعاقب آن تکثیر گیاه مشاهده شد.  

officinalis  داشتند.  داریمعنی  تالفخابا سایر گونه ها از نظر القای کالوس 
 

 های رشد کننده ، تنظیمزایی، گیاهان دارویی، ژنوتیپکالوس، اندام القای   کلیدواژه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations: 

MS: Murashige and Skoog, 1962 

WPM: Lloyd and McCown, 1981 

NAA: α-naphthalene acetic acid 

BAP: 6-benzyl-aminopurine  

Kin: 6-Furfurylaminopurine 

IBA: Indole-3-butyric acid 

2,4-D: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 

ABA: Ascorbic Acid 

PVP

Polyvinylpyrrolidone

  

 مجله زیست فناوری گیاهان دارویی 

 1400سال هفتم ، شماره دوم، پاییز و زمستان، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUgu3wpcLRAhXDA5oKHaurBl0QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndole-3-butyric_acid&usg=AFQjCNE04gCalek0aa4ixjJm41Q7pXmmCA
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 مقدمه 

یافته   افزایش  دارویی  ترکیبات  برای  تقاضا  امروزه 

گیاه،   در  ترکیبات  این  پایین  غلظت  طرفی  از  است، 

ها، مراتع  محدودیت منابع طبیعی، تخریب روزافزون جنگل

سبز فضای  گونهو  نابودی  گیاهی ،  متنوع  مشکالت  های   ،

توجه   گیاهان،  این  زراعی  و کشت  نمودن  اهلی  با  مرتبط 

استف  به  را  جهت  محققین  بیوتکنولوژی  راهکارهای  از  اده 

بهره و  تولید  نموده    وریافزایش  معطوف  دارویی  گیاهان 

بهرهاست با  بیوتکولوژی  مانند  .  مختلف  علوم  از  گیری 

از   استفاده  با  و  غیره  و  ژنتیک  بیوشیمی،  بیولوژی، 

، اندام و بافت، مهندسی ژنتیک و  های کشت سلولرراهکا

کارآیی گیاهان را به عنوان  نشانگرهای مولکولی قادر است  

دهد افزایش  دارو  تولید  جهت  تجدیدپذیر    منابع 

(Baghaeri, et al., 2013).    از استفاده  بنابراین 

و  و زراعی  های اصالحی در اصالح گیاهان دارویی  تکنیک 

ویژگی کیفیت  و  کمیت  موثره  بهبود  مواد  گیاهی  های 

پربازده امری ضروری  ها برای تولید گیاهان  موجود در آن

از عواملی که در تولید    (.Soltani-Por et al., 2011است )

می موثرند  باززایی  و  ژنوتیپ،  کالوس  به  توان 

نمونه و نوع ریز  سن و  های رشد، محیط کشت،کنندهتنظیم

. نتایج نشان داده است که القای  شرایط محیطی اشاره کرد

 Hanکند ) ییر میکالوس و باززایی گیاه با ژنوتیپ گیاه تغ

et al., 2011 .) 

مطالعه این    گیاهی  گونه  7  برگی  هاییزنمونهر  در 

 Daucus carota, Dracocephalum)  شامل

kotschyi, Hyssopus officinalis, Galega 

officinalis, Amsonia tubemaemontana, 

Moringa oliefera, Urtica dioica)    نظر از 

بررسی  کالوس مورد  گرفتهزایی  خالصه    .اندقرار  طور  به 

ذکور  به شرح انتخاب گیاهان م  توان به بخشی از دالیلمی

کرد:    اشاره  چتریان    Daucus carotaذیل  خانواده  از 

(Apiaceae  ،التهاب ضد  اکسیدانی،  آنتی  خواص  دارای   )

( است  ضدقارچی  و   ,.Alves-Silva et alضدباکتری 

2016  .)Dracocephalum kotschyi    وHyssopus 

officinalis    خواص دارای  دو  هر  که  نعناییان  تیره  از 

هستند ضدقارچی  و  ضدویروس  ضدباکتری،    ضدالتهابی، 

(Kochan et al., 1999  .)Galega officinalis    از تیره

Fabaceae  و  دارا توموری  ضد  ضدسرطانی،  خواص  ی 

)ضد است  (.  Pehlivan Karakas et al., 2016التهابی 

Amsonia tubemaemontana    ازApocynaceae    نیز

 Cevahirدارای اثرات ضدسرطان و ضدباکتریایی است )

et al., 2008 .)Moringa oliefera  ازMoringaceae،  
 ,.Santos et alخواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارد )

2005  ،Sashidhara et al., 2009  .)Urtica dioica    نیز

خواص   دارد  دارای  ضدسرطانی  و  ضدباکتریایی 

(Obertreis et al., 1996  ،Lichius and Muth, 

و  مرحله اول ترکیب هورمونی  این مطالعه در  در    (.1997

و در مرحله    زایی بررسی شدها، برای کالوسمحیط کشت

   .بررسی گردید زاییاندامدوم 

 مواد و روش 

جنگلها و  سسه تحقیقات ؤاز م ی منتخبهابذور گونه

ه گردید و پس از مراحل استریل )جدول  مراتع کشور تهی

ی رشد کشت  هاکنندهفاقد تنظیم  MS( در محیط کشت  1

از  شدند.   دانهبرگروز    35بعد  عنوان    به  هارستهای 

های  دیسک   به صورت  هاریزنمونه  استفاده شدند.  ریزنمونه 

( کشت(  1×1برگی  محیط  مختلف  به  کالوس  های  القای 

  .گردیدتنظیم    7/5  محیط  pHو  منتقل شده  (  2)جدول  

صورت  آزمایش   قالب  به  در  فاکتوریل  کامال  آزمون  طرح 

(  MSو    WPM)فاکتورهای گونه، محیط کشت    با تصادفی  

  ( در سه تکرار2)جدول  مختلف    های رشد کنندهتنظیمو  

اتاق رشد در    ریزنمونه. ظروف کشت حاوی  انجام شد در 

  16گراد در شرایط نور با دوره نوری  درجه سانتی  25دمای  

و   روشنایی  تاریکی   8ساعت  شبانه    ساعت  دمای    19در 

روز از   ٤۰دند. بعد از گذشت نگهداری ش گراد درجه سانتی

کالوس ثبت   القایها، صفات حجم و درصد ریزنمونه انتقال

از ثبت صفات، کالو  گردید. به محیط  سبعد  های مناسب 

ماه    2( و بعد از  3زایی منتقل شدند )جدول  های اندامکشت

 ثبت گردید.  زایی اندامنتایج 

 نتایج 

  MSروز بذور کاشته شده در محیط کشت    35پس از  

های رشد از نظر آلودگی بررسی شدند و  کنندهبدون تنظیم
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های آلوده شده قارچی و میکروبی حذف گردید و از  نمونه 

)جدول   استریل  تیمارهای  که  تیمارهای  1آنجا  میان  از   )

آلودگی   شدند،  انتخاب  نشده(  منتشر  )اطالعات  مختلف 

  7زنی تقریبا در تمامی  بسیار کمی مشاهده گردید. جوانه

  35های  رستهای دانهروز آغاز گردید. برگ  7گونه بعد از  

کشت محیط  در  از  روزه  بعد  کالوس  القای  روز    ٤۰های 

های متفاوتی نشان دادند که نتایج تجزیه واریانس  واکنش

 خالصه شده است. ٤آن در جدول 

دار  ( حاکی از معنی٤نتایج  تجزیه واریانس )جدول  

اثر متقابل آن و  فاکتورهای گونه و محیط کشت  ها  بودن 

دهی  برشدار شدن اثر متقابل،  (. با معنی≥ ۰1/۰pاست )

های مختلف در  یط کشتاثر متقابل نیز انجام شد تا اثر مح

های مختلف به طور جداگانه نیز بررسی شود )جدول  گونه

از نظر القای    5ها در جدول  (. با توجه به مقایسه میانگین٤

های مورد مطالعه در چهار گروه قرار گرفتند  کالوس، گونه

از نظر تولید حجم کالوس با سایر    Moringa olieferaکه  

(، از نظر القای  ≥ ۰5/۰pاشت )داری دها اختالف معنیگونه

با     Hyssopus officinalisو    Daucus carotaکالوس 
با سایر گونه اختالف  اختالفی مشاهده نشد ولی  ها دارای 

( بود  )جدول  ≥ ۰5/۰pآماری  شکل  5(  هم1؛  چنین  (. 

ها  های مختلف نیز در برخی گونهاستفاده از محیط کشت

معنی برخی  اختالف  در  و  داد  نشان  اختالفی  گونهدار  ها 

 (.٤مشاهده نشد )جدول 

زا )جدول  های اندامهای تولید شده، به محیطکالوس

که  3 شدند  منتقل   )Galega officinalis ،

Dracocephalum kotschyi    وHyssopus 

officinalis  ،کردند تولید  ریشه   )Daucus carota    و

Moringa oliefera    تولید شاخه نمودند اما به دلیل اینکه

زایی رفته بود آنالیز  در هر کدام یک نمونه به سمت اندام

 (.2آماری انجام نشد )شکل 
 

 بحث 

مؤثرند  باززایی  و  کالوس  تولید  در  که  عواملی  از 

به  می های رشد، محیط کشت،  کنندهژنوتیپ، تنظیمتوان 

 Han etو نوع ریزنمونه و شرایط محیطی اشاره کرد )سن  

al., 2011  ،که نتایج این پژوهش مؤید این موضوع است )

القای کالوس و  چراکه بین گونه از نظر  های مورد مطالعه 

معنی اختالف  کالوس  گونهحجم  و  داشت  وجود  های  دار 

های رشد  کنندهها با تنظیممورد مطالعه نیز به محیط کشت

واکنش به  مختلف،  توجه  با  دادند.  نشان  متفاوتی  های 

میانگین گونهمقایسه  القای  ها،  نظر  از  مطالعه  مورد  های 

از    Moringa olieferaگروه قرار گرفتند که    ٤کالوس در  

با   کالوس  القای   Hyssopusو    Daucus carotaنظر 

officinalis    در یک گروه قرار داشته و اختالف آماری بین

ها دارای اختالف آماری  شاهده نشد اما با سایر گونه ها مآن

در   Daucus carotaو    Moringa olieferaبود. 

های گلبولی و  چنین کالوسهای شیری و ترد و همکالوس

کالوس،   حجم  تولید  نظر  از  شد،  مشاهده  سبز  به  مایل 

Moringa oliefera  گونه سایر  معنیبا  اختالف  داری  ها 

نمود عمل  بهتر  و  و   Hyssopus officinalis.  داشت 

Daucus carota    القای کالوس در گروه از نظر  اینکه  با 

Moringa oliefera  های حجیم  قرار داشتند، اما کالوس

دیگر   از طرف  نکردند.  تولید  مناسبی    Urtica dioicaو 

زایی بود که یا کالوس تشکیل  بدترین گونه از نظر کالوس

برگ حاشیه  در  یا  و  کالوسنشد  سفید  ها  و  متراکم  های 

آن رشد  در  تغییری  نیز  واکشت  در  که  گردید  ها  تشکیل 

مشاهده نشد. در بررسی منابع، گزارش جامعی در خصوص  

  های مختلف مشاهده نشد،مقایسه القای کالوس بین گونه

گزارش ادامه  در  کالوس  ولی  القای  بررسی  مورد  در  هایی 

در بررسی هفت    های مختلف آورده شده است.بین ژنوتیپ

کالوس،Bermudagrassesژنوتیپ   القای  برای  سه    ، 

بهترین    Tift93-132و   TifEagle  ، TifSportژنوتیپ  

( داشتند  را  سه  Zhang et al., 2007پاسخ  میان  در   .)

،  Asparagus officinalis  (Huchels Alphaژنوتیپ  

Schwetzinger Meisterschuss    وRecord  در محیط )

MS    1حاوی- mgl 1/۰  NAA    ،5/۰  BA    5/۰و  D-2,4  

ژنوتیپ    ،Record    نشان را  القای کالوس  باالترین درصد 

( کالوس  Shalaby et al., 2005داد  القای  بررسی  در   .)

باالترین درصد   های ایرانی،ژنوتیپ مختلف پنبه ٤بین 
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ژنوتیپ   به  )  Coker 312متعلق   ,.Ghaemi et alبود 

2011.) 

انتقال کالوس اندامبه محیطها  در  زایی )جدول  های 

3،)  Daucus carota  ای بود که شاخه تولید کرد  تنها گونه

و    Dracocephalum kotschyiالبته    :ث(،1)شکل

Hyssopus officinalis   زایی رفتند و بقیه  به سمت ریشه

 ها واکنشی نشان ندادند.  گونه

گونه پاسخ  بررسی  محیطدر  به  کشت،  ها  های 

Urtica dioica    تیمار(C1    وC2)  ،Galega 

officinalis     تیمار(C2    وC3)،  Daucus carota    تیمار(

C1)  وMoringa oliefera    تیمار(C2)ریزنمونه های  ، 

زایی کرده و ریشه تولید نمودند )شکل  برگی مستقیما اندام

 پ، ت(.   -1

هر کدام    های مورد مطالعه،در بررسی جداگانه گونه

تنظیم به  کنندهبه  نشان دادند  واکنش متفاوتی  های رشد 

برای  طوری  Daucus carota   ،Dracocephalumکه 

kotschyi،  Hyssopus officinalis  وGalega 

officinalis  های رشد برای القای کالوس  کنندهنوع تنظیم

است در حالی برای سایر  مهم  تیمارهای محیطی  بین  که 

معنیگونه اختالف  تیمارها  داری مشاهها  بهترین  نشد.  ده 

در   کالوس  القای  )   Daucus carotaبرای  (  C2تیمار 

(1-mgl5/۰IBA   ،5/۰NAA ،1  Kin،2  Zeatin)MS ،  

Dracocephalum kotschyi  ( )C5تیمار   )-gl

13۰Sucrose   ،1-mgl1۰Casein   ،٤۰۰PVP ،2 

BA،5/1  Picloram )WPM   ،Hyssopus officinalis  

  C3( )1-mgl1۰  ABA  ،1/۰IBA   ،1/۰D-2,4،1تیمار )

Kin،1 Zeatin)MS   .بود 

مطالعه مورینگا،  در  برروی  و    Asadi-Coromای 

  چانف و کشنکی،( بین سه جمعیت بنت، 2۰13همکاران )

بیشترین کالوس متعلق به جمعیت چانف و بیشترین حجم  

محیط   در  حاوی    MSکالوس  غلظت   نیم 

(1-mgl1  )BAP  ( را گزارش کردندet Corom -Asadi

al., 2013در کالوس  القای  باالترین   .)Hyssopus 

officinalis    1در محیط حاوی-mgl  2  NAA  ،1BA     و

11-mgl  5/۰ NAA ،1BA  ( مشاهده شدPakseresht 

et al., 2016 در بررسی .)Dracocephalum kotschyi   

محیط بهترین  برای     NAA  ،5/1BA  ٤   mgl-1نیز 

( که با نتایج این  Razavi et al., 2016زایی بود )لوسکا

تواند به دلیل اختالف  این اختالف می  پژوهش مغایرت دارد،

مصرفی   مواد  در  تفاوت  یا  و  گیاه  برداشت  زمان  در 

 آزمایشگاهی باشد. 

گیری  توان چنین نتیجهبا بررسی موارد ذکر شده می

ال  در  که  محیط  کرد  نوع  ژنوتیپ،  اثر  بر  عالوه  کالوس  قا 

های رشد بر القای کالوس و میزان  کنندهنوع تنظیمکشت و  

زا یا عدم آن مؤثر است حجم و ایجاد کالوس جنین

. 

 
 های منتخب : تیمارهای استریل بذور گونه1جدول  

 مراحل استریل  گونه ردیف

1 Daucus carota 2    ،3۰هیپوکلریت سدیم  دقیقه    7ساعت آب جاری% 

2 Dracocephalum kotschyi 2    ،3۰دقیقه هیپوکلریت سدیم    5ساعت آب جاری% 

3 Hyssopus officinalis 2    ،3۰دقیقه هیپوکلریت سدیم    5ساعت آب جاری% 

٤ Galega officinalis 2    ،3۰دقیقه هیپوکلریت سدیم    5ساعت آب جاری% 

5 Amsonia tubemaemontana 2    ،3۰دقیقه هیپوکلریت سدیم    7ساعت آب جاری% 

6 Moringa oliefera 2دقیقه  1۰ثانیه،    3۰، الکل  %2ساعت آب جاری، قارچ کش کربوکسین تیرام    ٤

 %3۰هیپوکلریت سدیم  

7 Urtica dioica 2    ،3۰دقیقه هیپوکلریت سدیم    5ساعت آب جاری% 
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 های گیاهی منتخبکالوس برای گونه : تیمارهای القای  2جدول  

کد  

 تیمار

محیط  

کشت  

 پایه 

 سیتوکینین اکسین 

ABA  کازئین PVP  سوکرز 
IBA NAA 2,4-D Picloram Kin Zeatin BA 

C1 MS 1/۰ 1/۰ - - 2 2 - 1۰ - - 3۰ 
C2 MS 5/۰ 5/۰ - - 1 3 - - - - " 
C3 MS 1/۰ - 1/۰ - 1 1 - 1۰ - - " 

C4 MS 5/۰ - 5/۰ - 1 2 - - - - " 

C5 WPM - - - 5/1 - - 2 - 1۰ ٤۰۰ " 

C6 WPM - - - 3 - - 1 - - ٤۰۰ " 

C7 WPM - - 1 - - - 1 - ٤۰ - " 

C8 WPM - - 5/۰ - - - 5/۰ - ٤۰ - " 

 

 

 هاهای اندام زایی برای انتقال کالوس :  محیط کشت3جدول  

 IBA 2ip Kin محیط کشت کد تیمار

CM1 MS ۰1/۰ 3/۰ - 

CM2 " ۰1/۰ - 2/۰ 
CW1 WPM ۰1/۰ 3/۰ - 
CW2 " ۰1/۰ - 2/۰ 

 

 

)محیط کشت( بر صفات مورد ارزیابی القای کالوس در    B)گونه(  و    Aدهی اثر متقابل فاکتورهای  : نتایج تجزیه واریانس و برش ٤جدول  

 های برگی ریزنمونه 

 حجم کالوس  درصد القای کالوس  درجه آزادی  منابع تغییرات 

 ٤/1** 265** 6 گونه

 6/1** 11** 7 محیط کشت

 ٤5/۰* 2۰** ٤2 اثر متقابل گونه × محیط کشت

 27/۰ 6/2 97 اشتباه آزمایشی 

 ها( )گونه  A)محیط کشت( در هر سطح    Bبرش دهی اثر متقابل میانگین مربعات سطوح  
Daucus carota 7 **  32 ns  32/۰ 

Dracocephalum kotschyi 7 **  31 ns  2٤/۰ 
Hyssopus officinalis 7 **  38 ns  2/۰ 
Galega officinalis 7 **  31 *  7/۰ 

Amsonia tubemaemontana 7 ns  7/2 ns  ۰2/۰ 
Moringa oliefera 7 ns  1/5 **  9/2 

Urtica dioica 7 ns  7/8 ns  3 
 دار در سطح احتمال معنی ns             % 1دار در سطح احتمال معنی **         %5دار در سطح احتمال معنی *
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 (%5های برگی)در سطح احتمال  ریزنمونه : مقایسه میانگین فاکتور گونه بر صفات مورد ارزیابی القای کالوس در  5جدول  

 حجم کالوس  القای کالوس  منابع تغییرات 
Moringa oliefera a  9٤/76 a  98/۰ 
Daucus carota a 98/73 bc  3٤/۰ 

Hyssopus officinalis a  ٤/67 bc  2/۰ 
Dracocephalum kotschyi b  1٤/33 b  ٤/۰ 

Galega officinalis c  5/12 bc  17/۰ 
Amsonia tubemaemontana d  9٤/۰ c  ۰٤/۰ 

Urtica dioica d ۰۰٤/۰ c  ۰/۰ 
 حروف مشابه یعنی از نظر آماری در یک گروه قرار دارند. -

 

       
                                                             

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Daucus carot، ث( Galega officinalis ، ت(  Urtica dioicaپ(  Moringa oliefera، ب( Daucus carota: الف( 1شکل 
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 Abstract 

 

It is essential to use corrective techniques in the cultivation of medicinal plants and to improve 

the quantity and quality of the essential oils and essence in them for the production of high-yielding 

plants. The influence factors in callus production and regeneration include genotype, growth 

regulators, culture medium, age and type of explants and environmental conditions. In this study, 

callus induction in seven plant species (Daucus carota, Dracocephalum kotschyi, Hyssopus 

officinalis, Galega officinalis, Amsonia tubemaemontana, Moringa oliefera, Urtica dioica) has been 

investigated in vitro, which were evaluated callus induction and organogenesis on the leafy specimen 

in MS and WPM medium with different concentrations of growth regulators. For this purpose, a 

factorial experiment was designed in a completely randomized design (CRD) and was investigated 

genotypic effects on callus induction and subsequent proliferation of the plant. The results showed 

that Daucus carota, Moringa oliefera and Hyssopus officinalis had a significant difference in callus 

induction with other species. 

 

 
Keywords: Callus Induction, Growth Regulators, Genotype, Medicinal plants, Organogenesis

 

Journal of Medicinal Plants Biotechnology 

Vol 7, No 2, Autumn & Winter  2022 

 


