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 چکیده

رزشی است. های ثانویه با ااست که دارای متابولیت ایران بومیهای یکی از گونه (Satureja sahandica Bornm)مرزه سهندی 

طمئن مانند کشت هایی برای تکثیر سریع و میی مرزه سهندی باعث شده است که نیاز به روشدارو اهیمواد مؤثره گ ارزش باالی

یاه مرزه سهندی گای برای شیشهدرون ی یک روش تکثیرسازنهیبهسلول و بافت احساس شود. به همین دلیل در این تحقیق 

برای  مورداستفادهرشد گیاهی  کنندهمیتنظتیمارهای شدند.  هیتههای بذری استریل از کشت گیاهچه هانمونهریزانجام شد. ابتدا 

دنین( در چهار سطح و یا ترکیب آ)بنزیل BAدر سه سطح همراه با  D-2,4شامل ترکیبات  MSزایی در محیط کشت کالوس

NAA دو سطح به همراه با  درBA پنج سطح بودند. همچنین تیمار ر د BA ها استفاده زایی کالوسدر پنج سطح برای شاخه

متفاوتی را نشان دادند. زایی کالی هاالعملعکسمتفاوت،  ی رشد گیاهیهاکنندهمیتنظترکیبات  ریتأثها تحت نمونهریز شد.

 5/0همراه  به NAAلیتر  در گرممیلی 5/0 ترکیب و BAگرم در لیتر اضافه یک میلیبه D-2,4گرم در لیتر یک میلی بیترک

 و دارای ساختار سبزرنگ دشدهیتولهای ( را نشان دادند. کالوس100زایی )%باالترین میزان القاء کالوس BAلیتر  در گرممیلی

 یهاغلظتربوط به مها )سه نوشاخه( از کالوس ی باززا شدههاشاخه ادتعد بیشترین و بافتی سفت و فشرده بودند. همچنین کروی

ی برای ریز مرزه سهنداه یک روش ساده و مناسب در باززایی گی عنوانبهتواند بود. این نتایج می BA بر لیتر گرمیلیم 5و  4

 ی و یا انتقال ژن مورد استفاده قرار گیرد.اشهیشازدیادی در شرایط درون

 

 کالوس، کشت بافت، گیاهان دارویی، مرزه سهندی :واژگانکلید

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 

a.maroufi@uok.ac.ir *  :ایمیل نویسنده مسئول  

 

https://www.doi.org/10.34785/J020.2022.007


 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 مقدمه

قرن گذشته، استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی یمنطی 

رواج یافته ولی به دلیل آثار منفی در بیشتر موارد  شدتبه

سبب گرایش مجدد  هاآنی زیاد تهیه هانهیهزعالوه بر 

سالمت جهانی  مرکز انسان به گیاهان داروئی شده است.

درصد از مردم در  80تخمین زده است که امروزه بیش از 

استفاده از  ازجملههای سنتی جهان هنوز هم به درمان

 هاگزارشهمچنین  دارند.یهتکمنابع دارویی  عنوانبهگیاهان 

یزشده تجوداروهای  چهارمکدهند که حدود ینشان می

ها از آن آمدهدستبهحاوی عصاره گیاهی یا ترکیبات فعال 

(. با افزایش مصرف داروهای Omid Beigi, 2005هستند )

حاصل از گیاهان در پی رویکرد جدی جامعه به این دسته 

طور گسترده به تولید های داروسازی نیز بهاز داروها، شرکت

گیاهی روی  منشأهای آرایشی بهداشتی با داروها و فرآورده

مؤثره قاضای مواد سبب افزایش ت مسئله نیا اند.آورده

یل ساختمان به دل. از طرف دیگر، شده استگیاهان دارویی 

های تولید بسیار پیچیده، تولید مواد شیمیایی و یا چرخه

های ثانویه( به روش سنتتیک در گیاهان )متابولیت مؤثره

است صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیار زیاد 

(Farsi and Zolali, 2005از نیم .)  قرن گذشته داروهای

 صورتبههای ثانویه( زیادی از منابع گیاهی )متابولیت

، که شامل محصوالت اندشدهتهیه  میرمستقیغمستقیم و 

شده از محصوالت طبیعی و یا سنتزی بر پایه مشتق

داروهای ی طبیعی هستند. به عنوان مثال، هامدل

 کریستین،بالستین، وینتاکسول، وین ارزشمندی چون

ترین و آجمالیسین از مهم پودوفیلوتوکسین امپتوتسین،ک

اهمیت از داروهای ضد سرطان با منشأ گیاهی هستند که 

گیاهی مقادیر  یهاسلول .باشنددار میای برخورویژه

در  تنهانهد که کننها را تولید میمتنوعی از این فرآورده

داروسازی بلکه در صنایع دیگر نیز کاربرد دارند. بنابراین 

در گیاهان داروئی  هاآنو افزایش  های ثانویهمتابولیتتولید 

نقش مهمی در داروسازی و صنایع غذایی، آرایشی، 

، لیبه دلدست آورده است. بهداشتی، عطرسازی و رنگرزی به

ه مستقیم استفاد ذکرشدهاهمیت گیاهان دارویی در صنایع 

 اهانیگباعث تهدید هر چه بیشتر  هیرویبو برداشت  هاآناز 

یی شده است. همچنین پتانسیل تولید برخی از دارو

طبیعی بسیار محدود  گیاهی در شرایط ثانویه هایمتابولیت

                                                                                                                                                                                      
 
1 In vitro 

باشد و عوامل مختلفی نظیر شرایط اقلیمی و محیطی می

نماید. ه میتولید این ترکیبات با ارزش را با محدودیت مواج

های جدید نظیر کشت سلول و استفاده از تکنیک محققین

 یمهندس مهندسی ژنتیک گیاهان دارویی و بافت گیاهی،

های مهم جهت یکی از راهکاررا  هاورآکتوریو ب کیمتابول

اند. یکی از برطرف کردن این مشکالت معرفی کرده

های مهم بیوتکنولوژی، کشت بافت و سلول گیاهان شاخه

-رابطه با گیاهان دارویی، از جنبه درهای آن است که کاربرد

های مختلفی ازجمله تکثیر و ازدیاد، ایجاد تنوع ژنتیکی و 

-گیر است. استفاده از روشبسیار چشم افزایش توان تولید

تکثیر و افزایش توان ژنتیکی  منظوربههای بیوتکنولوژیکی 

و همچنین  زشباارو  مؤثرهگیاهان دارویی در تولید مواد 

هایی که فرآورده یپژنوتتر تر و دقیقشناسایی سریع

محیطی زیست ازلحاظتواند هم کنند، میبیشتری تولید می

های بسیار مفید بوده و هم سودآور باشد. بکارگیری روش

های گیاهی منجر به تولید ازدیادی، کشت سلول و اندامریز

یع شده است های ثانویه گیاهان در مقیاس وسمتابولیت

(Ramachandra and Ravishankar, 2002 با توجه به این .)

های گیاهی خاصیت پرتوانی دارند، هر سلول تحت که سلول

، تمام 1ویتروکشت بافت و یا گیاهان باززا شده در کشت این

اطالعات ژنتیکی گیاه والد را دارا خواهند بود و بر همین 

 اهیدر گی را که اهیثانو هایمتابولیتاساس، توانایی تولید 

 Ramachandra andشود خواهند داشت )والد یافت می

Ravishankar, 2002 مزیت این روش در مقایسه با تولید .)

ولید با هزینه های رایج و سنتی عالوه بر تاز طریق کشت

شامل تولید مستقل از تغییرات فصلی،  تر،و سرعت باال ترکم

عالوه، در باشد. بهی میجغرافیایی و فاکتورهای محیط

های ثانویه با تمایز بافت و یا تمایز مواردی تولید متابولیت

این ارتباط ممکن است به  .دارد سلولی ارتباط تنگاتنگی

ساختار خاصی از سلول و یا توسعه آن بافت بستگی داشته 

باشد. همچنین ممکن است در مواردی به ارتباط 

یاه نیاز باشد. تولید فیزیولوژیکی خاصی مرتبط با سن گ

از طریق کشت بافت این نیازها را  افتهیزیتماگیاهان سالم و 

(. بنابراین روش Asghari et al., 2013) کندیمبرطرف 

بسیار حائز  افتهیزیتماهای کشت بافت جهت تولید بافت

اهمیت است، زیرا یک ویژگی کشت بافت و ارگان گیاهی 

این است که اندام به روشی مشابه با گیاه والد رشد و تکوین 



 
یمرزه سهند اهیگ یکشت بافت ریتکث (Satureja sahandica Bornm) با ارزش گونه کی... 

ها و ها، بافت(. این سلولFarsi and Zolali, 2005یابد )می

های منظور تولید متابولیتهای باززا شده گیاهی بهاندام

 ,Farsi and Zolaliیرند )گثانویه مورد استفاده قرار می

2005 .) 

ی در امالحظهقابلی رشد گیاهی نقش هاکنندهمیتنظانواع 

در کشت بافت و ریزازدیادی کالوس  ءباززایی گیاهان و القا

گیاهان زراعی و زینتی دارند. بدین منظور در این پژوهش، 

بافتی و ایجاد کالوس با استفاده از چندین تکثیر کشت

رشد گیاهی مهم روی گیاه مرزه سهندی مورد  کنندهمیتنظ

 Satureja sahandica)بررسی قرار گرفت. مرزه سهندی 

Bornm) های دارویی و با ویژگی اسهیاز خانواده الم گیاهی

 صنایع درمعطر آن ثانویه و  هایاست. ترکیب با ارزش

این  .دارد فراوان کاربرد آرایشی و بهداشتی غذایی، دارویی،

وجود  فرد ایران است کههای منحصربهاز گونه یییاه داروگ

 .های شمال غرب ایران گزارش شده استبخش درآن 

، بسیار معطر و جاذب زنبور عسل سفیدرنگ ی آنهاگل

سهندی  مرزه . عصاره(Tabatabaei et al., 2007) هستند

 آمدهدستبهاست. ترکیب روغن  ترکیبات مونوترپنی دارای

مرزه سهندی شمال غرب  شدهخشکهای هوایی از بخش

 سنجفیطی متصل به گاز کروماتوگرافایران با استفاده از 

های شامل مونوترپنوییدها )مونوترپن( GC/MS) جرمی

های اکسیژنه( و همچنین یک نسبت هیدروکربن و مونوترپن

جزیی از سزکویی ترپنوئیدها با درصد کمتری بودند. 

های درصد و مونوترپن 6/60های هیدروکربن با مونوترپن

گروه غالب بودند. هیدروکربن  درصد دو 6/33اکسیژنه با 

 α-terpineneهای اصلی اسانس مرزه به ترتیب مونوترپن

 γ-terpinene (2/42 ،درصدp-cymene (5/6 ) ،)درصد 1/5)

( درصد1/1)limonene (، درصد1) α-thujeneدرصد(، 

 Hassanpouraghdam)باشند یم (درصد3/2) myrceneو

et al., 2009.)  مستقیم از  طور بهتیمول و کارواکرول که

شوند از تشکیل می p450گاما ترپینن توسط سیتوکروم 

 (.Crocoll, 2010ترکیبات بسیار با ارزش در مرزه هستند )

 دنبودارا  علت به حشیو واهلی  یزهمر یهاگونه شتریب

 سیدا یا و سانسدر ا لتیموو  ولکررواکا فنلی ترکیبات

 اتثردارای ا ره،عصادر  فنلی یسیدهاا سایرو  ینیکرمارز

 Sefidkon) باشندمیکروبی قوی میی و آنتیدانیاکسیآنت

et al., 2007رسد با توجه به اهمیت دارویی (. به نظر می

گیاه مرزه سهندی و در معرض خطر انقراض بودن آن 

های در طبیعت، تولید متابولیت هیرویبدلیل استفاده به

ی و همچنین ایجاد اشهیشدرون شدهکنترلثانویه در شرایط 

گیاهان تراریخت، نیاز به یک روش ساده و در عین حال با 

کارآیی باالی کشت بافت وجود دارد که پژوهش حاضر 

 باشد.تالشی در جهت رفع این نیاز می
 

 هاروشو مواد 

 مواد گیاهی

برای استفاده در کشت بافت از کشت  هانمونهریز

گیاه مرزه ی بذرهاشدند.  هیتههای بذری استریل گیاهچه

ها و مراتع جنگل قاتیسسه تحقؤاز بانک ژن م یسهند

ی هاکوهستانگیاهان بالغ نیز از مناطق  شد. هیکشور ته

بذرهای مرزه سهندی ابتدا با  .شمال غرب کشور تهیه شدند

دقیقه شستشو داده  10-15مدت یی به شوظرفآب و مایع 

 دقیقه 5مدت  به ویتاواکس کشقارچ با شدند. سپس بذور

 داده وشوشستاستریل  مقطر آب باسپس  و ضدعفونی

 روی دیشپتری در بذور ابتدا سرما اعمال تیمار شدند. برای

روز  30 مدت قرار گرفتند و به صافی استریل الیه کاغذ یک

 شدند. بعد نگهداری گرادسانتی درجه 4 دمای با در یخچال

 المینار زیر هود در نهایی ضدعفونی طی این مدت، از

 اتانول با گرفت. به این صورت که، ابتدا بذور انجام استریل

مقطر  آب با شدند. سپس ثانیه تیمار 60 مدت به درصد 70

 بذرها در مرحله، از اینپس  بالفاصله شدند. آبکشی استریل

دقیقه قرار  10به مدت  درصد 2دیم هیپوکلریت س محلول

داده شدند و با آب مقطر استریل سه مرتبه آبکشی شده و 

، بذرها در تا  ینهابا کاغذ صافی استریل گرفته شد.  هاآنآب 

)نیم غلظت( 1/2MS ی حاوی محیط کشت استریل هایبطر

 درجه 25±2با دمای  ژرمیناتور به هایبطرقرار داده شدند. 

 انتقال تاریکی ساعت 8ساعت روشنایی و  16 و گرادسانتی

 یافتند.

 

 القای کالوس

های ساقه که از رشد نمونهزایی از ریزجهت کالوس

استفاده شد. تیمارهای  اندشدههای جوان حاصل گیاهچه

در سه  D-2,4شامل ترکیبات  یاهیرشد گ کنندهمیتنظ

گرم در لیتر( همراه با بنزیل آدنین میلی 2 و 1سطح )صفر، 

(BA ،گرم در میلی 1و  5/0، 2/0( در چهار سطح )صفر

اسید ( و ترکیبات نفتالین استیک1لیتر()آزمایش شماره 

(NAAدر ) با  (لیتر در گرممیلی 5/0و  1/0) هایغلظت

 5و  2، 1 5/0، 0) یهار غلظت( دBAبنزیل آدنین )
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های نمونه( بودند. ریز2ایش شماره )آزمدر لیتر( گرمیلیم

 MSای حاوی محیط درون ظروف شیشه شدههیته

(Murashige and Skoog, 1962 با ترکیبات )

زیر هود المینار قرار  ذکرشده ی رشد گیاهیهاکنندهمیتنظ

 درجه 25±2با دمای  ها به اتاق رشدداده شدند. کشت

 تاریکی انتقال ساعت 8ساعت روشنایی و  16 و گرادسانتی

زایی در ترکیبات متفاوت به صورت روزانه یافتند. کالوس

انجام شد.  هانمونهواکشت ریز بارک. هر دو هفته یشدبازدید 

ها، چهار هفته پس از پس از اطمینان از تولید کالوس تا ینها

 زیر فرمول از استفاده زایی باکالوس درصد هانمونهکشت ریز

 (.Chaudhry et al., 2014)محاسبه گردید 

100× 
تعداد کالوسهای تولیدشده

تعداد ریزنمونه کشتشده
 ییزاکالوس درصد = 

 

های سازگاری گیاهچهیی و زاشهیرزایی، شاخه

 بافتیکشت

در  القاشدههای از کالوس هاشاخهباززایی  در این بخش،

( بررسی شد 2و  1ی قبل )آزمایش شماره هاشیآزما

ی )صفر، هاغلظتدر  BAشامل  مارهایت(. 3)آزمایش شماره 

ای گرم در لیتر( در درون ظروف شیشهمیلی 5 و 4، 3، 2، 1

ها به اتاق رشد تحت شرایط بودند. کشت MSحاوی محیط 

 درجه 25±2ساعت تاریکی و دمای  8ساعت روشنایی و  16

زایی نیز در ترکیبات ل یافتند. شاخهگراد انتقاسانتی

. هر دو هفته شد، به صورت روزانه بررسی مورداستفاده

پس از اطمینان  تا ینهاانجام شد.  هانمونهواکشت ریز بارکی

 اد و طولتعدبعد از گذشت چهار هفته ها شاخهاز تولید 

پس از تولید  ی شدند.ریگاندازهه شد ییززابا یهارهشاخسا

 منظوربهزایی منتقل شدند. به محیط ریشه هاآن، هانوشاخه

استفاده  تریدر ل گرمیلیم 5/0غلظت با  IBA زایی ازریشه

جهت  اکثر گیاهان یبرا یاهیرشد گ کنندهمیتنظاین  شد.

 ,.Debnath et alه است )شد یمعرفمناسب  ،شهیر یالقا

2006; Sharafzadeh and Alizadeh, 2012 .)های گیاهچه

شدن کامل، به گلدان حاوی  دارشهیر، پس از بافتیکشت

ها با پوشش بستر کشت مناسب منتقل شده و سطح آن

 شده دیبازد گیاهانطور روزانه از بهپوشانده شد. پالستیکی 

 جادیا یکیتا چند سوراخ در پوشش پالست کیو هر روز 

که گیاهان توانستند به محیط سازگار شوند و  گردید. زمانی

 .داشته شدبر یکیپوشش پالست ،فتوسنتز انجام دهند

 

 آماری هایآنالیز

سه تکرار و هر  با فاکتوریل صورتبهزایی کالوس آزمایش

تصادفی  کامال  پایه طرح  در قالب زنمونهیر ده شاملتکرار 

در قالب یی نیز زاشاخهاجرا و آنالیز آزمایش  اجرا و آنالیز شد.

و هر تکرار شامل چهار با سه تکرار  یطرح کامال  تصادف

شد.  انجام  SPSSافزارنرم . محاسبات آماری بادبو زنمونهیر

 دانکن ایدامنهچند آزمون از استفاده با هامقایسه میانگین

برای رسم  درصد صورت گرفت و 5سطح احتمال  در

 استفاده شد.  Excel افزارنرمنمودارها از 

 

 و بحث جینتا

 زاییکالوس

بود و درصد باالیی  مؤثرزنی بذرها بسیار تیمار سرما بر جوانه

ی هانمونه(. از این بذرها ریز1-1جوانه زدند )شکل  هاآناز 

زایی با موفقیت تهیه شد. پس سالم  جهت آزمایش کالوس

های سرشاخه جوان روی نمونهروز از کشت ریز 7از گذشت 

رشد  دهکننمیتنظمحیط کشت حاوی ترکیبات متفاوت 

یک  با یتقربررسی شد. بعد از گذشت  گیاهی، القاء کالوس

طور کننده در دو آزمایش بهها در تیمارهای القاءماه، کالوس

ترکیبات  ریتأثتحت  هانمونهبودند. ریز  مشاهدهقابلکامل 

زایی متفاوتی را نشان دادند. همچنین متفاوت، کالوس

و  با ساختار کروی ،سبز رنگ اکثرا  دشدهیتول یهاکالوس

ی طورکلبه(. 2-1)شکل  بودند و متراکم سفت دارای بافتی

-2,4 همچنینو  BA با NAAدر مطالعه اثر متقابل ترکیبات 

D با BA دست آمد.نتایج متفاوتی به زاییبر کالوس 

یک  بیترکحاوی  MSکشت  محیط 1آزمایش شماره در 

 BAگرم در لیتر اضافه یک میلیبه D-2,4گرم در لیتر میلی

شکل  ،درصد 100زایی را نشان داد )باالترین میزان کالوس

کروی  ساختار سبز رنگ و دارای دشدهیتولهای (، و کالوس2

کار رفته در و بافتی سفت و فشرده بودند. سایر تیمارهای به

گرم میلی 1و  D-2,4گرم در لیتر میلی 2این آزمایش مانند 

 89زایی باالیی را نشان دادند )نیز کالوس BA ردر لیت

 درصد(.

 NAAلیتر  در گرممیلی 5/0 ، ترکیب2در آزمایش شماره 

باالترین درصد   BAلیتر  در گرممیلی 5/0همراه  به

 کشت (. محیط3زایی را به خود اختصاص داد )شکل کالوس

لیتر  در گرممیلی 5/0و  BAگرم در لیتر میلی 2حاوی 

NAA  بود  مؤثری در تولید کالوس توجهقابل به مقدارنیز

 درصد(.  87)
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 درصد تشکیل مقادیر برای واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 داد نشاندر دو آزمایش مورد مطالعه  تیمارهای در کالوس

زایی در سطح احتمال کالوس میزان بر متفاوت اثر تیمارهای

 MSکشت  رسد محیطنظر می دار است. بهمعنی درصد 5

، در BA با D-2,4 همچنینو  BA با NAAحاوی ترکیبات 

ی هاشکلاند )بوده مؤثردو آزمایش در قدرت القای کالوس 

(.3و  2

  

 
 ها، زایی کالوسالقاء و شاخه (3) نمونه،های حاصل از کشت ریزکالوس (2) ،زنی بذرجوانه( 1) کشت بافت مرزه سهندی: مراحل -1شکل 

 های سالم پس از واکشت( گیاهچه4)

 
 

 
 (1)آزمایش شماره  BAو  D-2,4مختلف زایی در ترکیبات ی درصد کالوسهانیانگیممقایسه  -2 شکل

 دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیداشتن حداقل یک حرف مشترک نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2)آزمایش شماره  BAو  NAA زایی در ترکیباتدرصد کالوسی هانیانگیممقایسه  -3 شکل

دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیداشتن حداقل یک حرف مشترک نشان
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  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 زاییشاخه

های از کالوس هانوشاخه، القاء 3در آزمایش شماره 

ی هاغلظتبا استفاده از  2و  1ی هاشیآزمادر  آمدهدستبه

دو هفته مشخص  گذشتبررسی شد. پس از  BAمتفاوت 

شکل هستند ) مؤثرشد برخی از این تیمارها در القاء شاخه 

ی باززا هانوشاخه(. پس از گذشت پنج هفته که تمامی 1-3

 اد و طولتعد(، 4-1شکل شده به اندازه کافی رشد کردند )

 پس از هاآنشده محاسبه شد. طول ییززابا یهارهشاخسا

آنالیز واریانس  متفاوت بود. متریسانتتا دو  کپنج هفته، از ی

 داد ننشابرای این آزمایش  هانیانگیم مقایسهو  هاداده

شاخه( مربوط به  3) شاخه باززا شده ادتعد بیشترین

الف(.  4بود )شکل  BA بر لیتر گرمیلیم 4و  5 یهاغلظت

 هاغلظتشده در این ییززابا یهارهشاخسا همچنین طول

ی قدرت طورکلبهب(.  4( بودند )شکلمتریسانت 2ماکزیمم )

 افزایش نشان داد. BAزایی با افزایش غلظت شاخه

 

 
 بر لیتر( گرمیلیمبر حسب  )محور افقی BA مختلف هایدر غلظت باززایی شده های)الف( و طول )ب( شاخساره تعداد میانگین مقایسه -4شکل

 دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیداشتن حداقل یک حرف مشترک نشان

 

قدرتمند  یهاازجمله روش یاهیبافت و سلول گ کشت

 ایجاد تنوع، ،عیوس اسیدر مق ریتکث ی جهتفناورستیز

و ی اشهیشدرون طیدر شرا های ثانویهتولید متابولیت

ی به روش سنت اهانیگ ریکشت و تکثنسبت به  شدهکنترل

 های. کشت بافتشدباو نیز تولید گیاهان تراریخته می

که هر سلول  اهانیگ 1یپتنسیتوت تیخاص اساسبر  یاهیگ

کامل را دارد، استوار  گیاهبه  شدنلیرشد، نمو و تبد ییتوانا

ویژه تکثیر سریع گیاهان به منظوربهکشت بافت  است.

های سنتی، ها با روشی آنرجنسیغگیاهانی که تکثیر 

و یا مشکل است از اهمیت باالیی برخوردار است  رممکنیغ

(Hussain et al., 2012 عالوه بر این، کشت بافت گیاهی .)

ها و تواند روش مناسبی جهت حفظ و نگهداری گونهمی

منابع های مادری و یا در حال انقراض طبیعی و نیز ژنوتیپ

(. در Arikat et al., 2004پالسم محسوب شود )با ارزش ژرم

دست های کشت بافت عالوه بر بهمورد گیاهان دارویی، روش

آوردن تعداد زیادی گیاه مشابه و سالم با ظرفیت تولید باال، 

های ثانویه حاصل از یک روش مناسب جهت تولید متابولیت

 ,.Sajc et al., 2000; Radulović et alاین گیاهان است )

2007). 

                                                                                                                                                                                      
 
1 Totipotency 

 و اسکوگ کیکشت موراش طیمح ی،اهیدر کشت بافت گ

(MSب )بافت در شرایطو کشت  ریتکث درکاربرد را  نیشتری 

-میتنظ های گیاهی یا. هورمونباشدرا میدا یاشهیشدرون

 پاسخدر  ییاثرات بسزا گیاهی هم رشد هایکننده

 هایها و بافتتکامل سلولها در القاء کالوس، زنمونهیر

القاء (. Hussain et al., 2012) دندارزایی ی و شاخهاهیگ

 ژهیوبهکالوس یکی از مراحل بسیار مهم در باززایی و تکثیر، 

های در کشت سلول در گیاهان دارویی جهت تولید متابولیت

مراحل اساسی در استفاده  همچنین یکی از .باشدیمثانویه 

اصالح ژنتیکی گیاهان، تولید های جدید موفق از روش

های باکیفیت و داشتن یک روش باززایی مناسب کالوس

توانستند با  محققان (.Khalafalla et al., 2010باشد )می

 جیکشت، نتا طیدر مح نینیتوکیبه س نینسبت اکس رییتغ

 Delany et) کنند ها مشاهدهکالوستولید را در  یمتفاوت

al., 1994)زایی موفق شدند کالوس هم . پژوهشگران دیگری

در  سیتوکینینو  نیتوتون را با استفاده از تعادل اکسگیاه 

 ,Bhojwani and Razdanبه انجام برسانند )کشت  طیمح

ی هانمونهدر تحقیق حاضر نیز القاء کالوس در ریز. (1996

-2,4ترکیبات  ریتأثجوان گیاه مرزه سهندی تحت  سرشاخه
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D باBA   وNAA باBA   در چندین غلظت بسیار

 D-2,4گرم در لیتر یک میلیبود. ترکیب  زیآمتیموفق

 5/0و همچنین   BAگرم در لیتر اضافه یک میلیبه

  BAلیتر  در گرممیلی 5/0همراه  به NAAلیتر  در گرممیلی

در ی در تولید کالوس بودند. داریمعندارای اثرات بسیار 

 در محیط کشتمرزه تابستانه  گیاه های برگکشت ریزنمونه

MS،  ترکیبBA  1 لیتر به همراه در گرممیلی 4با غلظت 

به  خشک کالوس و تروزن  بیشترین ،IBA لیتر در گرممیلی

 (.Mottaghinia, 2011دست آمد )

نمونه هیپوکوتیل گیاه مرزه اورامانی همچنین کشت ریز

(Satureja avromanica در محیط )MS  حاوی

گرم در میلی 5 و 1) ترکیبهای رشد مختلف، کنندهتنظیم

( و ترکیب BAگرم در لیتر میلی 5/0 اضافهبه NAAلیتر 

گرم در لیتر میلی 5/0 اضافهبه D-2,4گرم در لیترمیلی 5/0)

BA مشخص شد باالترین میزان القای کالوس در محیط ،)

گرم در میلی 5/0 اضافهبه BAگرم در لیتر میلی 5/0 (حاوی

 5/0  اضافهبه BA گرم در لیترمیلی 5/0 (( وNAAلیتر 

 ,.Karimi et al) شودیم( حادث D-2,4گرم در لیترمیلی

 و  BAاضافهبه D-2,4(. به عبارت دیگر، ترکیبات 2014
ی در القاء مؤثرترکیبات   BAبه همراه  NAA همچنین

اند که با نتایج حاصل از پژوهش کالوس در گیاه مرزه بوده

، این ترکیبات در بسیاری عالوهبهسازگار است.  کامال  حاضر 

 .اندکردهاز گیاهان دیگر نیز در تشکیل کالوس موفق عمل 

ی ارزان و اهیرشد گ کنندهمیتنظیک  عنوانبه BAترکیب 

از خانواده سایتوکینین در باززایی بسیاری از  دسترسقابل

و  4ی هاغلظتبوده است. در این تحقیق نیز  مؤثرگیاهان 

ها بسیار از کالوس نوشاخهدر باززایی BA بر لیتر  گرمیلیم 5

بودند. این نتایج، مشابه باززایی در دیگر گیاهان در  مؤثر

انی . به عنوان مثال گیاه مرزه تابستباشدیم BAحضور 

(Satureja hortensis()Navroski et al., 2012 ،)اهیگ 

 (2010(Ocimum kilimandscharicum) کافور حانیر

(Saha et al., ،حاشا  اهیگ(Thymus capitatus)(El-

Makawy et al., 2008) کوینال ) و گیاهCunila 

galioides()Fracaro, and Echeverrigaray, 2001 با این .)

 BAهای مختلفی از حاوی غلظت MSوصف، محیط کشت 

 Ghorban. همچنین باشدیمبهترین ترکیب جهت باززایی 

Babaei  ( در مطالعه خود روی باززایی 2012همکاران )و

( اظهار داشتند در Satureja muticaمرزه موتیکا ) گیاه

بیشترین  BAهای مختلف حاوی غلظت MSمحیط کشت 

  Karami( 2014) شوند. در مطالعهباززایی می هاشاخهتعداد 

های باززایی شده گیاه مرزه نیز بیشترین تعداد شاخساره

در محیط کشت  (Satureja avromanic Maroofiاورامانی )

MS های مختلف حاوی غلظتBA  در مقایسه باBAP  و

TDZ دست آمد. بهZahedi    وSahraroo (2015 هم در )

 Saturejaخوزستانی ) مرزه گیاه مطالعه کشت بافت

khuzistanica گرم در لیتر میلی 3( در ترکیبBA  بیشترین

ی هاگونهمشاهده کردند. در دیگر  زایی را میزان شاخه

باززایی در  حداکثر زینخانواده المیاسه مانند گیاه ریحان 

 Asghariمشاهده گردید ) BAگرم در لیتر میلی 5/2غلظت 

et al., 2012 رشد  کنندهمیتنظ رسدیم(. به نظرBA  قادر

ی مرزه و حتی هاگونهاست در گیاه مرزه سهندی و دیگر 

در کل گیاهان خانواده المیاسه ترکیب مناسبی برای 

 زایی در کشت بافت باشد.شاخه

 

 کلی گیرینتیجه

شامل  MSمحیط کشت مرزه سهندی در زایی گیاه کالوس

 D-2,4( یا NAAاسید )های نفتالین استیکترکیب اکسین

مختلف  هایغلظت ( درBAهمراه با بنزیل آدنین )

یک  بیترک ازجملهبود. برخی ترکیبات  زیآمتیموفق

 BAگرم در لیتر اضافه یک میلیبه D-2,4گرم در لیتر میلی

لیتر  در گرمهمراه میلی به NAAلیتر  در گرممیلی 5/0و 

BA زایی برتر بودند. همچنین تیمار در کالوس BAای بر

 بیشترین کهیطوربهبود،  مؤثر کامال  ها زایی کالوسشاخه

 4و  5 یهاغلظتمربوط به  ی القاءشدههاشاخه ادتعد

 MSبود. این ترکیبات در محیط کشت  BA بر لیتر گرمیلیم

روش کشت  عنوانبهی و یا اشهیشدر تکثیر درون توانندیم

مرزه سهندی مورد استفاده قرار بافت در انتقال ژن گیاه 

 گیرند.

 

 سپاسگزاری

از کارشناسان آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی 
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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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