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چکیده
مرزه سهندی ( )Satureja sahandica Bornmیکی از گونههای بومی ایران است که دارای متابولیتهای ثانویه با ارزشی است.
ارزش باالی مواد مؤثره گیاه دارویی مرزه سهندی باعث شده است که نیاز به روشهایی برای تکثیر سریع و مطمئن مانند کشت
سلول و بافت احساس شود .به همین دلیل در این تحقیق بهینهسازی یک روش تکثیر درونشیشهای برای گیاه مرزه سهندی
انجام شد .ابتدا ریزنمونهها از کشت گیاهچههای بذری استریل تهیه شدند .تیمارهای تنظیمکننده رشد گیاهی مورداستفاده برای
کالوسزایی در محیط کشت  MSشامل ترکیبات  2,4-Dدر سه سطح همراه با ( BAبنزیلآدنین) در چهار سطح و یا ترکیب
 NAAدر دو سطح به همراه با  BAدر پنج سطح بودند .همچنین تیمار  BAدر پنج سطح برای شاخهزایی کالوسها استفاده
شد .ریزنمونهها تحت تأثیر ترکیبات تنظیمکنندههای رشد گیاهی متفاوت ،عکسالعملهای کالزایی متفاوتی را نشان دادند.
ترکیب یک میلیگرم در لیتر  2,4-Dبهاضافه یک میلیگرم در لیتر  BAو ترکیب  0/5میلیگرم در لیتر  NAAبه همراه 0/5
میلیگرم در لیتر  BAباالترین میزان القاء کالوسزایی ( )100%را نشان دادند .کالوسهای تولیدشده سبزرنگ و دارای ساختار
کروی و بافتی سفت و فشرده بودند .همچنین بیشترین تعداد شاخههای باززا شده (سه نوشاخه) از کالوسها مربوط به غلظتهای
 4و  5میلیگرم بر لیتر  BAبود .این نتایج میتواند بهعنوان یک روش ساده و مناسب در باززایی گیاه مرزه سهندی برای ریز
ازدیادی در شرایط درونشیشهای و یا انتقال ژن مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژگان :کالوس ،کشت بافت ،گیاهان دارویی ،مرزه سهندی
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مقدمه
طی نیمقرن گذشته ،استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی
بهشدت رواج یافته ولی به دلیل آثار منفی در بیشتر موارد
عالوه بر هزینههای زیاد تهیه آنها سبب گرایش مجدد
انسان به گیاهان داروئی شده است .مرکز سالمت جهانی
تخمین زده است که امروزه بیش از  80درصد از مردم در
جهان هنوز هم به درمانهای سنتی ازجمله استفاده از
گیاهان بهعنوان منابع دارویی تکیهدارند .همچنین گزارشها
نشان میدهند که حدود یکچهارم داروهای تجویزشده
حاوی عصاره گیاهی یا ترکیبات فعال بهدستآمده از آنها
هستند ( .)Omid Beigi, 2005با افزایش مصرف داروهای
حاصل از گیاهان در پی رویکرد جدی جامعه به این دسته
از داروها ،شرکتهای داروسازی نیز بهطور گسترده به تولید
داروها و فرآوردههای آرایشی بهداشتی با منشأ گیاهی روی
آوردهاند .این مسئله سبب افزایش تقاضای مواد مؤثره
گیاهان دارویی شده است .از طرف دیگر ،به دلیل ساختمان
شیمیایی و یا چرخههای تولید بسیار پیچیده ،تولید مواد
مؤثره گیاهان (متابولیتهای ثانویه) به روش سنتتیک در
صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیار زیاد است
( .)Farsi and Zolali, 2005از نیم قرن گذشته داروهای
زیادی از منابع گیاهی (متابولیتهای ثانویه) بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم تهیه شدهاند ،که شامل محصوالت
مشتقشده از محصوالت طبیعی و یا سنتزی بر پایه
مدلهای طبیعی هستند .به عنوان مثال ،داروهای
ارزشمندی چون تاکسول ،وینبالستین ،وینکریستین،
کامپتوتسین ،پودوفیلوتوکسین و آجمالیسین از مهمترین
داروهای ضد سرطان با منشأ گیاهی هستند که از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشند .سلولهای گیاهی مقادیر
متنوعی از این فرآوردهها را تولید میکنند که نهتنها در
داروسازی بلکه در صنایع دیگر نیز کاربرد دارند .بنابراین
تولید متابولیتهای ثانویه و افزایش آنها در گیاهان داروئی
نقش مهمی در داروسازی و صنایع غذایی ،آرایشی،
بهداشتی ،عطرسازی و رنگرزی بهدست آورده است .به دلیل،
اهمیت گیاهان دارویی در صنایع ذکرشده استفاده مستقیم
از آنها و برداشت بیرویه باعث تهدید هر چه بیشتر گیاهان
دارویی شده است .همچنین پتانسیل تولید برخی از
متابولیتهای ثانویه گیاهی در شرایط طبیعی بسیار محدود



میباشد و عوامل مختلفی نظیر شرایط اقلیمی و محیطی
تولید این ترکیبات با ارزش را با محدودیت مواجه مینماید.
محققین استفاده از تکنیکهای جدید نظیر کشت سلول و
بافت گیاهی ،مهندسی ژنتیک گیاهان دارویی و مهندسی
متابولیک و بیورآکتورها را یکی از راهکارهای مهم جهت
برطرف کردن این مشکالت معرفی کردهاند .یکی از
شاخههای مهم بیوتکنولوژی ،کشت بافت و سلول گیاهان
است که کاربردهای آن در رابطه با گیاهان دارویی ،از جنبه-
های مختلفی ازجمله تکثیر و ازدیاد ،ایجاد تنوع ژنتیکی و
افزایش توان تولید بسیار چشمگیر است .استفاده از روش-
های بیوتکنولوژیکی بهمنظور تکثیر و افزایش توان ژنتیکی
گیاهان دارویی در تولید مواد مؤثره و باارزش و همچنین
شناسایی سریعتر و دقیقتر ژنوتیپهایی که فرآورده
بیشتری تولید میکنند ،میتواند هم ازلحاظ زیستمحیطی
بسیار مفید بوده و هم سودآور باشد .بکارگیری روشهای
ریزازدیادی ،کشت سلول و اندامهای گیاهی منجر به تولید
متابولیتهای ثانویه گیاهان در مقیاس وسیع شده است
( .)Ramachandra and Ravishankar, 2002با توجه به این
که سلولهای گیاهی خاصیت پرتوانی دارند ،هر سلول تحت
کشت بافت و یا گیاهان باززا شده در کشت اینویترو 1،تمام
اطالعات ژنتیکی گیاه والد را دارا خواهند بود و بر همین
اساس ،توانایی تولید متابولیتهای ثانویهای را که در گیاه
والد یافت میشود خواهند داشت ( Ramachandra and
 .)Ravishankar, 2002مزیت این روش در مقایسه با تولید
از طریق کشتهای رایج و سنتی عالوه بر تولید با هزینه
کمتر و سرعت باالتر ،شامل تولید مستقل از تغییرات فصلی،
جغرافیایی و فاکتورهای محیطی میباشد .بهعالوه ،در
مواردی تولید متابولیتهای ثانویه با تمایز بافت و یا تمایز
سلولی ارتباط تنگاتنگی دارد .این ارتباط ممکن است به
ساختار خاصی از سلول و یا توسعه آن بافت بستگی داشته
باشد .همچنین ممکن است در مواردی به ارتباط
فیزیولوژیکی خاصی مرتبط با سن گیاه نیاز باشد .تولید
گیاهان سالم و تمایزیافته از طریق کشت بافت این نیازها را
برطرف میکند ( .)Asghari et al., 2013بنابراین روش
کشت بافت جهت تولید بافتهای تمایزیافته بسیار حائز
اهمیت است ،زیرا یک ویژگی کشت بافت و ارگان گیاهی
این است که اندام به روشی مشابه با گیاه والد رشد و تکوین
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مییابد ( .)Farsi and Zolali, 2005این سلولها ،بافتها و
اندامهای باززا شده گیاهی بهمنظور تولید متابولیتهای
ثانویه مورد استفاده قرار میگیرند ( Farsi and Zolali,
.)2005
انواع تنظیمکنندههای رشد گیاهی نقش قابلمالحظهای در
باززایی گیاهان و القاء کالوس در کشت بافت و ریزازدیادی
گیاهان زراعی و زینتی دارند .بدین منظور در این پژوهش،
تکثیر کشتبافتی و ایجاد کالوس با استفاده از چندین
تنظیمکننده رشد گیاهی مهم روی گیاه مرزه سهندی مورد
بررسی قرار گرفت .مرزه سهندی ( Satureja sahandica
 )Bornmگیاهی از خانواده المیاسه و با ویژگیهای دارویی
با ارزش است .ترکیبهای ثانویه و معطر آن در صنایع
دارویی ،غذایی ،بهداشتی و آرایشی کاربرد فراوان دارد .این
گیاه دارویی از گونههای منحصربهفرد ایران است که وجود
آن در بخشهای شمال غرب ایران گزارش شده است.
گلهای آن سفیدرنگ ،بسیار معطر و جاذب زنبور عسل
هستند ) .(Tabatabaei et al., 2007عصاره مرزه سهندی
دارای ترکیبات مونوترپنی است .ترکیب روغن بهدستآمده
از بخشهای هوایی خشکشده مرزه سهندی شمال غرب
ایران با استفاده از گاز کروماتوگرافی متصل به طیفسنج
جرمی ( )GC/MSشامل مونوترپنوییدها (مونوترپنهای
هیدروکربن و مونوترپنهای اکسیژنه) و همچنین یک نسبت
جزیی از سزکویی ترپنوئیدها با درصد کمتری بودند.
مونوترپنهای هیدروکربن با  60/6درصد و مونوترپنهای
اکسیژنه با  33/6درصد دو گروه غالب بودند .هیدروکربن
مونوترپنهای اصلی اسانس مرزه به ترتیب α-terpinene
( 5/1درصد( 6/5( p-cymene ،درصد)42/2( γ-terpinene ،
درصد)1( α-thujene ،درصد)1/1( limonene ،درصد)
و 2/3(myrceneدرصد) میباشند ( Hassanpouraghdam
 .)et al., 2009تیمول و کارواکرول که به طور مستقیم از
گاما ترپینن توسط سیتوکروم  p450تشکیل میشوند از
ترکیبات بسیار با ارزش در مرزه هستند (.)Crocoll, 2010
بیشتر گونههای مرزهی اهلی و وحشی به علت دارا بودن
ترکیبات فنلی کارواکرول و تیمول در اسانس و یا اسید
رزمارینیک و سایر اسیدهای فنلی در عصاره ،دارای اثرات
آنتیاکسیدانی و آنتیمیکروبی قوی میباشند ( Sefidkon
 .)et al., 2007به نظر میرسد با توجه به اهمیت دارویی
گیاه مرزه سهندی و در معرض خطر انقراض بودن آن
بهدلیل استفاده بیرویه در طبیعت ،تولید متابولیتهای

ثانویه در شرایط کنترلشده درونشیشهای و همچنین ایجاد
گیاهان تراریخت ،نیاز به یک روش ساده و در عین حال با
کارآیی باالی کشت بافت وجود دارد که پژوهش حاضر
تالشی در جهت رفع این نیاز میباشد.
مواد و روشها
مواد گیاهی
ریزنمونهها برای استفاده در کشت بافت از کشت
گیاهچههای بذری استریل تهیه شدند .بذرهای گیاه مرزه
سهندی از بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور تهیه شد .گیاهان بالغ نیز از مناطق کوهستانهای
شمال غرب کشور تهیه شدند .بذرهای مرزه سهندی ابتدا با
آب و مایع ظرفشویی به مدت  10-15دقیقه شستشو داده
شدند .سپس بذور با قارچکش ویتاواکس به مدت  5دقیقه
ضدعفونی و سپس با آب مقطر استریل شستوشو داده
شدند .برای اعمال تیمار سرما ابتدا بذور در پتریدیش روی
یک الیه کاغذ صافی استریل قرار گرفتند و به مدت  30روز
در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بعد
از طی این مدت ،ضدعفونی نهایی در زیر هود المینار
استریل انجام گرفت .به این صورت که ،ابتدا بذور با اتانول
 70درصد به مدت  60ثانیه تیمار شدند .سپس با آب مقطر
استریل آبکشی شدند .بالفاصله پس از این مرحله ،بذرها در
محلول هیپوکلریت سدیم  2درصد به مدت  10دقیقه قرار
داده شدند و با آب مقطر استریل سه مرتبه آبکشی شده و
آب آنها با کاغذ صافی استریل گرفته شد .نهایتا ،بذرها در
بطریهای حاوی محیط کشت استریل ( 1/2MSنیم غلظت)
قرار داده شدند .بطریها به ژرمیناتور با دمای  25±2درجه
سانتیگراد و  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی انتقال
یافتند.
القای کالوس
جهت کالوسزایی از ریزنمونههای ساقه که از رشد
گیاهچههای جوان حاصل شدهاند استفاده شد .تیمارهای
تنظیمکننده رشد گیاهی شامل ترکیبات  2,4-Dدر سه
سطح (صفر 1 ،و  2میلیگرم در لیتر) همراه با بنزیل آدنین
( )BAدر چهار سطح (صفر 0/5 ،0/2 ،و  1میلیگرم در
لیتر)(آزمایش شماره  )1و ترکیبات نفتالین استیکاسید
( )NAAدر غلظتهای ( 0/1و  0/5میلیگرم در لیتر) با
بنزیل آدنین ( )BAدر غلظتهای ( 2 ،1 0/5 ،0و 5
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میلیگرم در لیتر)(آزمایش شماره  )2بودند .ریزنمونههای
تهیهشده درون ظروف شیشهای حاوی محیط MS
( )Murashige and Skoog, 1962با ترکیبات
تنظیمکنندههای رشد گیاهی ذکرشده زیر هود المینار قرار
داده شدند .کشتها به اتاق رشد با دمای  25±2درجه
سانتیگراد و  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی انتقال
یافتند .کالوسزایی در ترکیبات متفاوت به صورت روزانه
بازدید شد .هر دو هفته یکبار واکشت ریزنمونهها انجام شد.
نهایتا پس از اطمینان از تولید کالوسها ،چهار هفته پس از
کشت ریزنمونهها درصد کالوسزایی با استفاده از فرمول زیر
محاسبه گردید (.)Chaudhry et al., 2014
×100

تعداد کالوسهای تولیدشده
تعداد ریزنمونه کشتشده

= درصد کالوسزایی

شاخهزایی ،ریشهزایی و سازگاری گیاهچههای
کشتبافتی
در این بخش ،باززایی شاخهها از کالوسهای القاشده در
آزمایشهای قبل (آزمایش شماره  1و  )2بررسی شد
(آزمایش شماره  .)3تیمارها شامل  BAدر غلظتهای (صفر،
 4 ،3 ،2 ،1و  5میلیگرم در لیتر) در درون ظروف شیشهای
حاوی محیط  MSبودند .کشتها به اتاق رشد تحت شرایط
 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و دمای  25±2درجه
سانتیگراد انتقال یافتند .شاخهزایی نیز در ترکیبات
مورداستفاده ،به صورت روزانه بررسی شد .هر دو هفته
یکبار واکشت ریزنمونهها انجام شد .نهایتا پس از اطمینان
از تولید شاخهها بعد از گذشت چهار هفته تعداد و طول
شاخسارههای باززایی شده اندازهگیری شدند .پس از تولید
نوشاخهها ،آنها به محیط ریشهزایی منتقل شدند .بهمنظور
ریشهزایی از  IBAبا غلظت  0/5میلیگرم در لیتر استفاده
شد .این تنظیمکننده رشد گیاهی برای اکثر گیاهان جهت
القای ریشه ،مناسب معرفی شده است ( Debnath et al.,
 .)2006; Sharafzadeh and Alizadeh, 2012گیاهچههای
کشتبافتی ،پس از ریشهدار شدن کامل ،به گلدان حاوی
بستر کشت مناسب منتقل شده و سطح آنها با پوشش
پالستیکی پوشانده شد .بهطور روزانه از گیاهان بازدید شده
و هر روز یک تا چند سوراخ در پوشش پالستیکی ایجاد
گردید .زمانی که گیاهان توانستند به محیط سازگار شوند و
فتوسنتز انجام دهند ،پوشش پالستیکی برداشته شد.



آنالیزهای آماری
آزمایش کالوسزایی بهصورت فاکتوریل با سه تکرار و هر
تکرار شامل ده ریزنمونه در قالب طرح پایه کامال تصادفی
اجرا و آنالیز شد .اجرا و آنالیز آزمایش شاخهزایی نیز در قالب
طرح کامال تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار
ریزنمونه بود .محاسبات آماری با نرمافزار  SPSSانجام شد.
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن
در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت و برای رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
کالوسزایی
تیمار سرما بر جوانهزنی بذرها بسیار مؤثر بود و درصد باالیی
از آنها جوانه زدند (شکل  .)1-1از این بذرها ریزنمونههای
سالم جهت آزمایش کالوسزایی با موفقیت تهیه شد .پس
از گذشت  7روز از کشت ریزنمونههای سرشاخه جوان روی
محیط کشت حاوی ترکیبات متفاوت تنظیمکننده رشد
گیاهی ،القاء کالوس بررسی شد .بعد از گذشت تقریبا یک
ماه ،کالوسها در تیمارهای القاءکننده در دو آزمایش بهطور
کامل قابلمشاهده بودند .ریز نمونهها تحت تأثیر ترکیبات
متفاوت ،کالوسزایی متفاوتی را نشان دادند .همچنین
کالوسهای تولیدشده اکثرا سبز رنگ ،با ساختار کروی و
دارای بافتی سفت و متراکم بودند (شکل  .)2-1بهطورکلی
در مطالعه اثر متقابل ترکیبات  NAAبا  BAو همچنین 2,4-
 Dبا  BAبر کالوسزایی نتایج متفاوتی بهدست آمد.
در آزمایش شماره  1محیط کشت  MSحاوی ترکیب یک
میلیگرم در لیتر  2,4-Dبهاضافه یک میلیگرم در لیتر BA
باالترین میزان کالوسزایی را نشان داد ( 100درصد ،شکل
 ،)2و کالوسهای تولیدشده سبز رنگ و دارای ساختار کروی
و بافتی سفت و فشرده بودند .سایر تیمارهای بهکار رفته در
این آزمایش مانند  2میلیگرم در لیتر  2,4-Dو  1میلیگرم
در لیتر  BAنیز کالوسزایی باالیی را نشان دادند (89
درصد).
در آزمایش شماره  ،2ترکیب  0/5میلیگرم در لیتر NAA
به همراه  0/5میلیگرم در لیتر  BAباالترین درصد
کالوسزایی را به خود اختصاص داد (شکل  .)3محیط کشت
حاوی  2میلیگرم در لیتر  BAو  0/5میلیگرم در لیتر
 NAAنیز به مقدار قابلتوجهی در تولید کالوس مؤثر بود
( 87درصد).
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حاوی ترکیبات  NAAبا  BAو همچنین  2,4-Dبا  ،BAدر
دو آزمایش در قدرت القای کالوس مؤثر بودهاند (شکلهای
 2و .)3

نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای مقادیر درصد تشکیل
کالوس در تیمارهای مورد مطالعه در دو آزمایش نشان داد
اثر تیمارهای متفاوت بر میزان کالوسزایی در سطح احتمال
 5درصد معنیدار است .به نظر میرسد محیط کشت MS

شکل  -1مراحل کشت بافت مرزه سهندی )1( :جوانهزنی بذر )2( ،کالوسهای حاصل از کشت ریزنمونه )3( ،القاء و شاخهزایی کالوسها،
( )4گیاهچههای سالم پس از واکشت
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شکل  -2مقایسه میانگینهای درصد کالوسزایی در ترکیبات مختلف  2,4-Dو ( BAآزمایش شماره )1
داشتن حداقل یک حرف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار است

a
bc

c

d
e
f

درصد کالوسزایی

bc
c

c

b

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  -3مقایسه میانگینهای درصد کالوسزایی در ترکیبات  NAAو ( BAآزمایش شماره )2
داشتن حداقل یک حرف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار است
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در آزمایش شماره  ،3القاء نوشاخهها از کالوسهای
بهدستآمده در آزمایشهای  1و  2با استفاده از غلظتهای
متفاوت  BAبررسی شد .پس از گذشت دو هفته مشخص
شد برخی از این تیمارها در القاء شاخه مؤثر هستند (شکل
 .)3-1پس از گذشت پنج هفته که تمامی نوشاخههای باززا
شده به اندازه کافی رشد کردند (شکل  ،)4-1تعداد و طول

شاخسارههای باززاییشده محاسبه شد .طول آنها پس از
پنج هفته ،از یک تا دو سانتیمتر متفاوت بود .آنالیز واریانس
دادهها و مقایسه میانگینها برای این آزمایش نشان داد
بیشترین تعداد شاخه باززا شده 3( aشاخه) مربوط به
3
a
ال
غلظتهای  5و b4میلیگرم بر لیتر  BAبود (شکل  4الف).
b
همچنین طول شاخسارههای باززاییشده 2در این غلظتها
ماکزیمم ( 2سانتیمتر) بودند (شکل 4ب) 1.بهطورکلی قدرت
c
شاخهزایی با افزایش غلظت  BAافزایش 0نشان داد.

5

د
1

ا ار اززایی

c

و

شاخسارههای باززایی شده در غلظتهای مختلف ( BAمحور افقی بر حسب میلیگرم بر لیتر)
شکل -4مقایسه میانگین تعداد (الف) و
طول (ب) a
ab
b
b
داشتن حداقل یک حرف 2
مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار است

کشت بافت و سلول گیاهی ازجمله روشهای قدرتمند
زیستفناوری جهت تکثیر در مقیاس وسیع ،ایجاد 0
تنوع،
5
4
3
2
1
تولید متابولیتهای ثانویه در شرایط درونشیشهای و
کنترلشده نسبت به کشت و تکثیر گیاهان به روش سنتی
و نیز تولید گیاهان تراریخته میباشد .کشت بافتهای
گیاهی بر اساس خاصیت توتیپتنسی1گیاهان که هر سلول
توانایی رشد ،نمو و تبدیلشدن به گیاه کامل را دارد ،استوار
است .کشت بافت بهمنظور تکثیر سریع گیاهان بهویژه
گیاهانی که تکثیر غیرجنسی آنها با روشهای سنتی،
غیرممکن و یا مشکل است از اهمیت باالیی برخوردار است
( .)Hussain et al., 2012عالوه بر این ،کشت بافت گیاهی
میتواند روش مناسبی جهت حفظ و نگهداری گونهها و
ژنوتیپهای مادری و یا در حال انقراض طبیعی و نیز منابع
با ارزش ژرمپالسم محسوب شود ( .)Arikat et al., 2004در
مورد گیاهان دارویی ،روشهای کشت بافت عالوه بر بهدست
آوردن تعداد زیادی گیاه مشابه و سالم با ظرفیت تولید باال،
یک روش مناسب جهت تولید متابولیتهای ثانویه حاصل از
این گیاهان است ( Sajc et al., 2000; Radulović et al.,
.)2007

در کشت بافت گیاهی ،محیط کشت موراشیک و اسکوگ
( )MSبیشترین کاربرد را در تکثیر و کشت بافت در شرایط
درونشیشهای دارا میباشد .هورمونهای گیاهی یا تنظیم-
کنندههای رشد گیاهی هم اثرات بسزایی در پاسخ
ریزنمونهها در القاء کالوس ،تکامل سلولها و بافتهای
گیاهی و شاخهزایی دارند ( .)Hussain et al., 2012القاء
کالوس یکی از مراحل بسیار مهم در باززایی و تکثیر ،بهویژه
در کشت سلول در گیاهان دارویی جهت تولید متابولیتهای
ثانویه میباشد .همچنین یکی از مراحل اساسی در استفاده
موفق از روشهای جدید اصالح ژنتیکی گیاهان ،تولید
کالوسهای باکیفیت و داشتن یک روش باززایی مناسب
میباشد ( .)Khalafalla et al., 2010محققان توانستند با
تغییر نسبت اکسین به سیتوکینین در محیط کشت ،نتایج
متفاوتی را در تولید کالوسها مشاهده کنند ( Delany et
 .)al., 1994پژوهشگران دیگری هم موفق شدند کالوسزایی
گیاه توتون را با استفاده از تعادل اکسین و سیتوکینین در
محیط کشت به انجام برسانند ( Bhojwani and Razdan,
 .)1996در تحقیق حاضر نیز القاء کالوس در ریزنمونههای
سرشاخه جوان گیاه مرزه سهندی تحت تأثیر ترکیبات 2,4-

Totipotency

1
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 Dبا  BAو  NAAبا  BAدر چندین غلظت بسیار
موفقیتآمیز بود .ترکیب یک میلیگرم در لیتر 2,4-D
بهاضافه یک میلیگرم در لیتر  BAو همچنین 0/5
میلیگرم در لیتر  NAAبه همراه  0/5میلیگرم در لیتر BA
دارای اثرات بسیار معنیداری در تولید کالوس بودند .در
کشت ریزنمونههای برگ گیاه مرزه تابستانه در محیط کشت
 ،MSترکیب  BAبا غلظت  4میلیگرم در لیتر به همراه 1
میلیگرم در لیتر  ،IBAبیشترین وزن تر و خشک کالوس به
دست آمد (.)Mottaghinia, 2011
همچنین کشت ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه مرزه اورامانی
( )Satureja avromanicaدر محیط  MSحاوی
تنظیمکنندههای رشد مختلف ،ترکیب ( 1و  5میلیگرم در
لیتر  NAAبهاضافه  0/5میلیگرم در لیتر  )BAو ترکیب
( 0/5میلیگرم در لیتر 2,4-Dبهاضافه  0/5میلیگرم در لیتر
 ،)BAمشخص شد باالترین میزان القای کالوس در محیط
حاوی ) 0/5میلیگرم در لیتر  BAبهاضافه  0/5میلیگرم در
لیتر  )NAAو ) 0/5میلیگرم در لیتر  BAبهاضافه 0/5
میلیگرم در لیتر )2,4-Dحادث میشود ( Karimi et al.,
 .)2014به عبارت دیگر ،ترکیبات  2,4-Dبهاضافه  BAو
همچنین  NAAبه همراه  BAترکیبات مؤثری در القاء
کالوس در گیاه مرزه بودهاند که با نتایج حاصل از پژوهش
حاضر کامال سازگار است .بهعالوه ،این ترکیبات در بسیاری
از گیاهان دیگر نیز در تشکیل کالوس موفق عمل کردهاند.
ترکیب  BAبهعنوان یک تنظیمکننده رشد گیاهی ارزان و
قابلدسترس از خانواده سایتوکینین در باززایی بسیاری از
گیاهان مؤثر بوده است .در این تحقیق نیز غلظتهای  4و
 5میلیگرم بر لیتر  BAدر باززایی نوشاخه از کالوسها بسیار
مؤثر بودند .این نتایج ،مشابه باززایی در دیگر گیاهان در
حضور  BAمیباشد .به عنوان مثال گیاه مرزه تابستانی
( ،)Navroski et al., 2012()Satureja hortensisگیاه
ریحان کافور (2010))Ocimum kilimandscharicum
 ،(Saha et al.,گیاه حاشا (El-()Thymus capitatus
 )Makawy et al., 2008و گیاه کوینال ( Cunila
 .)Fracaro, and Echeverrigaray, 2001()galioidesبا این
وصف ،محیط کشت  MSحاوی غلظتهای مختلفی از BA
بهترین ترکیب جهت باززایی میباشد .همچنین Ghorban
 Babaeiو همکاران ( )2012در مطالعه خود روی باززایی
گیاه مرزه موتیکا ( )Satureja muticaاظهار داشتند در
محیط کشت  MSحاوی غلظتهای مختلف  BAبیشترین

تعداد شاخهها باززایی میشوند .در مطالعه (Karami )2014

نیز بیشترین تعداد شاخسارههای باززایی شده گیاه مرزه
اورامانی ( )Satureja avromanic Maroofiدر محیط کشت
 MSحاوی غلظتهای مختلف  BAدر مقایسه با  BAPو
 TDZبهدست آمد Zahedi .و  )2015( Sahrarooهم در
مطالعه کشت بافت گیاه مرزه خوزستانی ( Satureja
 )khuzistanicaدر ترکیب  3میلیگرم در لیتر  BAبیشترین
میزان شاخهزایی را مشاهده کردند .در دیگر گونههای
خانواده المیاسه مانند گیاه ریحان نیز حداکثر باززایی در
غلظت  2/5میلیگرم در لیتر  BAمشاهده گردید ( Asghari
 .)et al., 2012به نظر میرسد تنظیمکننده رشد  BAقادر
است در گیاه مرزه سهندی و دیگر گونههای مرزه و حتی
در کل گیاهان خانواده المیاسه ترکیب مناسبی برای
شاخهزایی در کشت بافت باشد.
نتیجهگیری کلی
کالوسزایی گیاه مرزه سهندی در محیط کشت  MSشامل
ترکیب اکسینهای نفتالین استیکاسید ( )NAAیا D-2,4
همراه با بنزیل آدنین ( )BAدر غلظتهای مختلف
موفقیتآمیز بود .برخی ترکیبات ازجمله ترکیب یک
میلیگرم در لیتر  2,4-Dبهاضافه یک میلیگرم در لیتر BA
و  0/5میلیگرم در لیتر  NAAبه همراه میلیگرم در لیتر
 BAدر کالوسزایی برتر بودند .همچنین تیمار  BAبرای
شاخهزایی کالوسها کامال مؤثر بود ،بهطوریکه بیشترین
تعداد شاخههای القاءشده مربوط به غلظتهای  5و 4
میلیگرم بر لیتر  BAبود .این ترکیبات در محیط کشت MS
میتوانند در تکثیر درونشیشهای و یا بهعنوان روش کشت
بافت در انتقال ژن گیاه مرزه سهندی مورد استفاده قرار
گیرند.
سپاسگزاری
از کارشناسان آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان جهت تمامی مساعدتها در انجام این
پژوهش ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Sahendian savory (Satureja sahendica Bornm) is one of the native species of Iran that contain valuable secondary
metabolites. The high value of the active ingredients of Sahendian savory has caused the need for methods for
rapid Therefore, in this study, an in vitro tissue culture method was optimized for Sahendian savory. First, explants
were prepared from sterile seedlings. Plant growth regulators treatments used for callus induction in MS medium
included 2,4-D at three levels with BA (Benzyl Adenine) at four levels or NAA at two levels with BA at five levels
(0, 0.5, 1, 2 and 5 mgl-1). BA treatment was also used at five levels for shoot induction. Callus formation of explants
showed different reactions under the influence of different hormonal compounds. The explants showed different
callogenic reactions under the consequence of different plant growth regulators combinations. The combination of
1 mgl-1 2,4-D plus 1 mgl-1 BA and the combination of 0.5 mgl-1NAA with 0.5 mgl-1 BA showed the highest callus
induction rate (100%). The calli produced were green and had a spherical and firm texture. Additionally, the
highest number of regenerated shoots (3 shoots) from calli were related to concentrations of 4 and 5 mgl -1 BA.
These results can be used as a simple and appropriate technique in the regeneration of Sahendian savory plants for
in vitro micropropagation or gene transfer.
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