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زینب رحمتی ،*1وحیده پیام نور ،2کمال قاسمی بزدی ،3پونه ابراهیمی

 .1کارشناس ارشد گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسۀ تحقیقات پنبۀ کشور ،گرگان
 .4دانشیار گروه شیمی ،دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه گلستان ،گرگان
تاریخ دریافت ،6331/70/70 :تاریخ پذیرش6331/66/63 :

چکیده
تاكسول يكي از مؤثرترين داروهاي ضد سرطان است كه در درمان طیف گستردهاي از سرطانها مورد استفاده قرار ميگیررد
كشت بافت سرخدار منبع جايگزين مناسبي براي تهیه تاكسول و ساير تاگزانهاي وابسرته بره آن اسرت يكري از رو هراي
تولید متابولیتهاي ثانويه در شرايط درون شیشهاي در گیاهان كالوسزايي است تحقیق حاضر با هدف بررسي محیط كشت
پايه و غلظتهاي هورموني بهمنظور كرالوسزايري دو گونر سررخدار  Taxus baccataو  )Taxus berevifoliaبرهصرور
بهینهسازي شرايط رشرد كرالوسق قاترا
آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي انجام گرفت بهمنظور 

جداكشرت

ساقه در سه نوع محیط كشت پاي WPMق MSق  B5و تحت تأثیر تنظری كننردههراي رشرد  2,4-Dبرا غلظرتهراي 1ق  2و 4
میليگرم در لیتر در تركیب با كینتین با غلظت 0/1ق  0/2و  0/3میليگرم در لیتر بررسي شرد نتراي نشران داد كره بیشرترين
درصد كالوسزايي  57/3درصد) ريزنمونههاي ساقه در محیط  WPMو غلظت هورموني  2میليگرم در لیترر  2,4-Dو 0/2
میليگرم در لیتر كینتین صور

گرفت كمترين درصد كالوسزايي  22/3درصد) در محیط كشت  MSانجام گرفت و محیط

كشت  B5در وضتیتي بین اين دو قرار داشت همچنین استفاده از غلظتهاي ك تنظی كنندههاي رشد نسبت به غلظتهراي
بیشترق تأثیر بیشتري بر متغیر كالوسزايي در ريزنمونههاي ساق دو گون سرخدار داشت
واژههای کلیدی :تنظی كنندههاي رشد گیاهيق سرخدارق كالوسزاييق محیط كشت

مقدمه



زمینشناسي در بتضي از نقاط دنیا انتشار يافت و برهتردري

سرخدار متتلق بره جرن

 Taxusاز درختران سروزنيبرر

در نتیج عوامل مختلف اكولوژيک از جمله گرم شدن اقلی

كندرشررد و سررايهپسررند اسررت كرره در منرراطق مرطررو و

و تخريب توسط عوامل انسانيق رويشگاههاي طبیتري خرود

پراكنررده اسررت و زادآوري طبیترري انررد و

را از دست داده است و سیر قهقرايي را طري مريكنرد ايرن

اهمیت صرنتتي و دارويري زيرادي دارد [1ق  ]2سررخدار از

شرايط سبب شده كه گون سرخدار در مترض تهديرد قررار

متدود سوزنيبرگان بومي ايرران اسرت كره در دوران سروم

گیرد [ ]3تكثیر اين گیاه از طريق كشت بافت ممكرن اسرت

نیمررهمرطررو

 * نویسندۀ مسئول ،تلفن78133101636 :
Email: z.rahmati65@yahoo.com

در احیاي اين گونه و تولیرد انبروه نهرال آن در آينرده مرؤثر
باشررد از طرفرري ايررن درخررت منبررع اولیرر تولیررد داروي
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ضدسرطان تاكسول با اثر ويژه در درمان سرطانهراي سرینهق

تحقیقررا بررهنسرربت زيررادي در زمینرر كشررتهرراي

رح ق ريهق مثانه و غیره است [ ]4كه در تمرامي بخرشهراي

درونشیشررهاي ايررن گونرره و بهینررهسررازي محرریط كشررت و

درخت سرخدار بهجز میروۀ ترازۀ آن بره مقردار كر وجرود

تنظی كنندههاي رشد گوناگون در القاي كرالوس گونرههراي

داشته و مقادير آن در اندامهاي مختلف و گونههاي متفاو

مختلف سرخدار انجام گرفته است تحقیقرا مقردماتي در

 0/01تا  0/03میليگرم در يک گرم بافت خشرک) نوسران

خصو

دارد [ ]5با توجه به غلظت ك تاكسول موجرود در پوسرت

[ ]10بتدها كالوسهايي برا اسرتفاده از جداكشرتهرايي از

درخت سرخدارق كندرشد بودن گیراه و پرراكنش كر آن در

بافتهاي مختلف از جملره پوسرتق شراخهق اجرزاي دانرهق


عرصههاي طبیتيق منبع تولید مادۀ تاكسرول بسریار محردود

ساقههاي جوان و بر ها تولید شد كه از اين میانق سراقههرا

است [ ]2ازاينرو در دهرههراي اخیرر محققران كشرورهاي

بهترررين ريزنمونرره بودنررد و كررالوسهرراي حاصررل رشررد

مختلف در پري رو هراي جديرد بهبرود شررايط تولیرد و

سريعتري داشتند [ .]11تركیب محیط مهر تررين بخرش در

برهمنظرور پاسرخگويي بره

القاي كالوسق رشد سلول و همچنرین تشركیل متابولیرت در

نیاز بیماران سرطاني و كلینیکهاي تخصصري برودهانرد []6

كشررت بافررت و سررلول گیرراهي اسررت غلظررت و تركیررب

يكي از رو هاي تولید تاكسولق استفاده از كشرت بافرت و

تنظی كنندههاي رشد گیاهي ترأثیر مهمري در القراي كرالوس

تولیررد كررالوسهرراي حاصررل از شرررايط درونشیش رهاي يررا

دارد و محرریط داراي  1تررا  2میلرريگرررم در لیتررر  2,4-D1يررا

تتیرین

تركیب آن با ساير تنظی كنندههاي رشد گیاهيق ترأثیر مهمري

سترونسازي مناسب ريزنمونههاق محیط كشرت بهینره

در كالزايري داشرته اسرت [ ]12وجرود يرک منبرع اكسرین

و تیمارهراي هورمروني مناسررب برراي دسررتیابي بره درصررد

بهتنهايي يا همراه برا يرک سریتوكینین برراي القراي كرالوس

كالوسزايي زياد اهمیت ويرژهاي دارد [ ]8يكري از عوامرل

گونههاي مختلف سررخدار ضرروري اسرت [ ]1در بیشرتر

اصلي و محدودكنندۀ اسرتفاده از رو هراي كشرت بافرتق

گزار ها محریطهراي كشرت درونشیشرهاي MS2ق  B53و

وجود آلودگيهاي قارچي و باكتريايي ريز نمونههاست

 WPM4آزمون شده است []9ق براي نمونه اثرر غلظرتهراي

كاهش قیمت اين داروي باارز

سوسپانسیون سرلولي اسرت [ ]7در ايرن خصرو
رو

براي سترونسازي ريزنمونههراي گونرههراي مختلرف

كشت كالوس سرخدار از سرال  1974آغراز شرد

مختلف  2,4-Dو كینتین 5بر كالوسزايي ريزنمون برر

T.

سرخدار بهمنظور كالوسزايري در شررايط درونشیشرهايق

 berevifoliaدر شرايط درون شیشرهاي بررسري و از محریط

پیشتر از تیمارهاي مختلفي استفاده شده است كه مي تروان

كشت  MSبهعنوان محیط پايه استفاده شرده و غلظرتهراي

به شستوشوي نمونهها با آ

بهمد

 1/5میليگرم در لیتر  2,4-Dدر تركیب با  0/1میلريگررم در

 30دقیقه و سرپ

 7دقیقه شستوشو با محلول قارچكرش بنومیرل  1درصرد

لیتر كینتینق بهترين تركیرب برراي كرالوسزايري ايرن گونره

بهعنوان پیشتیمار و ضدعفوني نهايي با اسرتفاده از تیمرار

مترفي شده اسرت [ ]13اشررفي و همكراران  )2010طري

كلريد جیروۀ 0/1

پژوهشي اثر تنظی كنندههاي رشد بر كالوسزايي ريز نمونره

الكل  70درصد بهمد
درصد بهمد

 30ثانیه و سپ

 7دقیقه روي ريزنمون سرشراخ گونر

T.

baacataدر محیط كشت ]9[ MSق تیمار الكل  70درصرد
بهمد

 30ثانیه و سپ

بهمد

 7دقیقه روي ريزنمونههاي بر

هاي مختلرف  T. baccataرا بررسري و محریط كشرت B5

بههمراه  2,4-Dبا غلظت  4میليگررم در لیترر در تركیرب برا

محلول كلريد جیروۀ  0/1درصرد
و ساق گونر

baccataدر محیط كشت  MSاشاره كرد []1

T.

1. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
2. Murashige & Skoog, 1962
3. Gamborg et al, 1968
4. Woody Plant Medium
5. kinetin
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 0/5میليگرم در لیترر كینترین را مناسربتررين تیمرار برراي

بهینه براي القا و رشد كالوس متفاو است [ ]19و با توجره

كردند [ ]14باقري طوالبي و همكراران

مناسرب سرترونسرازي

كالوسزايي گزار

 )2015كالوسزايي ريزنمونههاي بر و ساق

به اهمیت موضروعق انتخرا

رو

T. baccata

نمونههراق اثرر محریط كشرتهراي پاير WPMق MSق  B5و

را در دو محرریط كشررت پاي ر  MSو  B5بررسرري كردنررد و

نسبتهاي متفراو

تنظری كننردههراي رشرد مختلرف روي

محرریط كشررت  B5را بررراي كررالوسزايرري در ايررن گونررهق

ريزنمون ساق سرخدار  T. baccataسرخدار ايراني) و

مناسبتر دانستند [ ]15مهردينرژاد و همكراران  )2015برا

 berevifoliaسرخدار بر ريرز) بره منظرور بررسري تولیرد

كشت ريزنمونر برر  T. baccataدر محریط كشرت پاير

كالوس در شرايط درونشیشهاي بررسي شد

 WPMبررههمررراه هورمررونهرراي  2,4-Dو  NAAموفررق برره
كالوسدهي زياد  78درصد) شردند [ ]16برخري محققران
اظهار داشتهاند كه محریط كشرت  MSبرراي تولیرد كرالوس
مناسب نیست [15ق ]17ق درحاليكره برخري ديگرر گرزار
كردهاند كه بهترين محریط برراي كرالزايري ريزنمونرههراي
سرشاخ گونر  T. baccataمحریط كشرت  MSاسرت [،1
 ]11محقررق ديگررري نیررز اسررتفاده از محرریط  B5بررههمررراه
هورمررونهرراي  2,4-Dو بررهصررور

تركیررب بررا سرراير

تنظی كنندههاي رشد را بهترين محیط براي تكثیر سلولهراي
كالوس اعالم كرده است [ ]7اسرتروبل و همكراران )1996
نیز استفاده از محیط كشت  B5را براي رشد كالوس نسربت
به استفاده از محیط كشرت  MSتوصریه كرردهانرد [ ]10برا
بررسي تأثیر نوع و غلظرت قنردها و تركیرب هورمروني برر
كالزايي در  T. baccataمشخص شده است كره در محریط
كشررت  B5از بررین تركیبررا مختلررف 0ق 0/5ق 1ق  2و 4
میليگرم در لیتر  2,4-Dو 0ق 0/1ق 0/2ق  0/5و  1میلريگررم
در لیتر كینتین)ق تركیرب  1میلريگررم در لیترر  2,4-Dو 0/1
میليگرم در لیتر كینتین بهترين تركیب براي كالزايي با بیش
از  50درصررد كررالوسزايرري برروده اسررت [ ]17البترره در
محیطهاي پاي مختلف نتراي گونراگوني برهدسرت آمرده و
بهترين غلظت  1تا  2میليگرم در لیترر  2,4-Dبرهتنهرايي يرا
تركیب آن با ساير تنظی كنندههاي رشرد برراي كرالزايري و
رشد كالوس  T. baccataگزار

شرده اسرت [ ]18ازآنجرا

كه پاسخ هر يک از گونههاق زيرگونهها و حتري واريترههراي
مختلف سرخدار در محیطهاي پايره و تركیبرا

T.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در آزمايشرگاه كشرت بافرت دانشركدۀ علروم
جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منرابع طبیتري گرگران در
سال  1391انجام گرفت نمونههاي مورد نظر از سراقههراي
جوان گون  Taxus baccataواقع در درۀ زيار گرگران برا
مختصا

طول جغرافیايي ً 54°27´35و عررض جغرافیرايي

ً 36°40´12و گون  T. berevifoliaواقع در باغ گیاهشناسري
جنگل آموزشي-پژوهشي شصتكالت گرگان برا مختصرا
طول جغرافیايي ً 54°22´30و عرض جغرافیايي ً36°46´12
در اواسط آبان طي يرک مرحلره از درختران برال  35سراله
بهصرور

تصرادفي برداشرت و در پارچر نخري مرطرو

پیچیده شد و سپ

به آزمايشرگاه انتقرال يافرت و ترا زمران

كشت در يخچرال نگهرداري شرد شرايان ذكرر اسرت كره
نمونهها حداكثر يک روز پر

از برداشرت در محریطهراي

مورد نظر كشت داده شدند) پیشسترونسازي نمونرههرا برا
قرار دادن ريزنمونرههرا در محلرول قرارچكرش بنومیرل 0/4
درصد بهمد

 2سراعت و شسرتوشروي سراحي برا آ

شهري صور

گرفت  9تیمار سترونسازي از طريق كشت

ريزنمونهها در محیط كشت  PDA1اعمال و ارزيرابي شرد و
مناسبترين تیمار سترونسازي مشرخص شرد و در نهايرت
نمونهها سه مرتبه با آ

مقار استريل شستوشو شد برراي

القاي كالوسق تیمارهاي هورموني از غلظرتهراي 1ق  2و 4
میليگرم در لیترر  2,4-Dدر تركیرب برا غلظرت 0/1ق  0/2و

هورمروني
1. Potato Dextrose Agar
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 0/3میلرريگرررم در لیتررر كینتررین در محرریطهرراي كشررت

ايجادشدهق سبب آسیبديدگي ريزنمونهها و كاهش زندهماني

WPMق  MSو  B5جدول  )1شامل  25گرم در لیتر ساكارز

آنها ميشود يكي از موانع تكثیر و كرالوسدهري در شررايط

و  8گرم در لیترر آگرار و تنظری  pHدر محردودۀ 5/7-5/8

درونشیشهاي سرخدار يا هر گیاه ديگري كه ريزنمونرههراي

اعمال شد سترونسازي محیط كشت بهمرد  20دقیقره در

آن از محرریط خررار ق بررهويررژه عرصررههرراي جنگلرري كرره

 121درجه و فشار  1/5اتمسفر در اتوكالو انجرام گرفرت و

آلودگيهايي زيادي دارندق حضور باكتريهاي سیسرتمیک و

از كشت ريزنمونههراي سراقهق در انكوبراتور برا دمراي

غیرسیستمیک و همچنین وجود قرارچهاسرت و مهر تررين

دو مراه نگهرداري شرد

مسئله در شرايط كشت بافتق كنتررل ايرن آلرودگيهاسرت

كشتها در  5تكررار و  10ريزنمونره در هرر تكررار انجرام

ريزنمونهاي كه كشت ميشود اغلب حراوي منبرع مهمري از

گرفت عمل واكشت نمونهها هر دو هفته يرکبرار برهدلیرل

آلودگيهاست میكروارگانیس ها روي ساحق در شكافهاي

گرفت نمونههاي كشتشده برراي

كوچکق بر هاي در حال نموق جوانهها و غیره وجود دارند

و كیفیرت كرالوس

و به همین دلیلق سترونسازي مرحلهاي مه و الزامي برراي

از گذشت دو ماهق درصد

كاهش آلودگي ريزنمونههاي بهكاررفته در كشت بافت است

كالوسدهي در تیمارهراي هورمروني و محریط كشرتهراي

[ ]20محلرررول هیپوكلريرررت سررردي برررهعنررروان نررروعي

مختلف تتیین و تجزيهوتحلیل شد

ضرردعفونيكننرردۀ عمرروميق توانررايي محرردودي در كنترررل

پ

 24±2در شرايط تاريكي برهمرد

ترشح زياد فنول صور

مشاهدۀ كالوس زاييق انردام زايريق رنر
بهصور

هفتگي بررسي شد؛ پ

جدول  .1ترکیبات مختلف محیط کشت بهمنظور کالوسزایی
ریزنمونۀ ساقۀ  T. baccataو T. berevifolia

آلودگيها دارد و بهصور

متمول بههمراه تركیبرا

ديگرر

استفاده ميشود با توجه به نتاي بهدستآمرده جردول )2ق

ترکیب هورمونی (میلیگرم در لیتر)

محیط کشت پایه

(2,4-D )6( +Kin )7/6

درصد آلودگي نمونرههرا در تیمارهرايي كره از هیپوكلريرت

B5/WPM/MS

(2,4-D )0( +Kin )7/0

B5/WPM/MS

سدي استفاده شدهق بریش از  50درصرد بروده اسرت و ايرن

(2,4-D )1( +Kin )7/3

B5/WPM/MS

محلول قابلیت مناسبي براي سترونسرازي نمونرههرا نردارد
استفاده از محلول الكل  70درصد موجب حذف الي سراح

دادههاي به دست آمده براسراس آزمرايش فاكتوريرل برا

كوتیكررول شررده و در نتیجرره سرربب مرريشررود محلررول

طرح پاي كامالً تصادفي  5تكرار و  10ريزنمونره در هرر

ضدعفونيكنندۀ اصلي نفوذ و تأثیر بهتري بر بافتها بگرذارد

تكرررار) تجزيررهوتحلیررل شررد رس ر نمودارهررا در Excelق

و آلودگيها را تا حردودي كراهش دهرد در ضرمن اترانول

مقايس میانگینها دادهها با استفاده از آزمون دانكن و آنالیز

بهدلیل خاصیت میكرو كشي و مسمومكنندگي گیاهان بايد

دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  MSTATCانجام گرفت

نتاي ق اتانول  70درصد نیز قادر به كنترل آلودگيها ترا حرد

نتایج و بحث
در جدول  2نتاي مقايس میانگین تیمارهراي سرترونسرازي
اعمالشده آمده است مشاهده ميشود كه براساس آن تیمرار
 6كلريد جیوۀ  0/1درصد بهمد

در مد

زمان كوتاهي استفاده شود []21؛ اگرچه با توجه به

 5دقیقره) بهتررين تیمرار

شناخته شده و در مراحل بتدي كرار اسرتفاده شرد افرزايش
زمان استفاده از اين مادۀ شیمیايي تا  10دقیقره تیمرار  )7برا
وجود كاهش موقرت درصرد آلرودگيهراق برهدلیرل سرمیت

مالو

نیست محلول كلريد جیوۀ  0/1درصد از سميترين

محلولهاي سترونسازي است كه بايرد در زمران كوتراه برا
غلظت ك استفاده شود تا از انهدام بافتها جلوگیري شرود
مد

زمان مناسب استفاده از اين محلول برا توجره بره نروع

گونه و فصل برداشرت آن متفراو

اسرت كراربرد محلرول

كلريد جیوه بهعنوان سترونساز اصلي به اين دلیل است كره

بهینهسازی محیط کشت بهمنظورکالوسزایی  Taxus baccata L.و  Taxus berevifolia Nutt.در شرایط درونشیشهای
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آلودگي در شرايط درونشیشه-

مقادير ضتیف آن در تیمارهاي كوتراهمرد ق ترأثیر قروي و

از آن تهیه ميشودق بر شد

ماندگار برر حرذف آلرودگيهراي میكروبري دارد و كرارايي

اي تأثیرگذار است نتاي اين پرژوهش نشران مريدهرد كره

ضدعفوني را افزايش ميدهد و سبب قهوهاي شدن نمونههرا

نمونههاي جمعآوريشدۀ دو گون سرخدار از رويشگاههاي

نميشود [ ]22محققاني همچون دادور و همكراران )2013

مختلف آلودهاند و بهراحتي قادر بره كرالوسدهري حتري در

استفاده از محلول كلريد جیوۀ  0/1درصد بهمد

 5دقیقه را

شرايط كنترلشدۀ درونشیشهاي نیستند

بهدلیل مشاهده نشدن هر نوع آلودگيق مناسربتررين تیمرار
براي ضدعفوني نمونههاي گون

Celtis caucasica Willd.

نتاي تجزي واريان

دادههاي درصد تشركیل كرالوس

بر روي هر قات جداكشت ساقه جدول  )3نشان داد كره

در فصل پايیز عنوان كردهاند كه با نتاي يادشده همسوسرت

اثر هر كدام از عوامل گون Taxusق محریط كشرت پايره و

[ ]22در ضمن يادآوري ميشود كه پسماندهاي كلريد جیوه

همچنین اثر متقابل دو فاكتور گون  × Taxusمحیط كشرت

زيستمحیاي همراه است و از برین برردن ايرن

و محیط كشت × تیمارهاي هورموني در سراح احتمرال 1

پسماندها مشكل است؛ ازاينرو استفاده از آن در غلظتهاي

درصد  )P <7/76و همچنین اثر تیمارهراي هورمروني در

كمترق مناسبتر است شرايط نگهداري گیاه مادري كه نمونه

ساح احتمال  5درصد  )P <7/70متنيدار است

با مشكال

جدول  .3مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای سترونسازی بر درصد آلودگی نمونههای کشتشده در شرایط درونشیشهای به روش دانکن در
سطح احتمال  1درصد
کد تیمار

شرح تیمار

درصد آلودگی
a

6

قارچکش بنومیل  7/1درصد بهمدت  0ساعت

0

هیپوکلریت سدیم  3درصد بهمدت  67دقیقه  +الکل  07درصد بهمدت  6دقیقه

b

3

هیپوکلریت سدیم  3درصد بهمدت  07دقیقه  +الکل  07درصد بهمدت  37ثانیه

a

31/10

1

هیپوکلریت سدیم  3درصد بهمدت  60دقیقه  +الکل  07درصد بهمدت  6دقیقه

bc

00/07

0

هیپوکلریت سدیم  0درصد بهمدت  07دقیقه +الکل  07درصد بهمدت  6/37دقیقه

bc
d

10/83

88/33

01/61

1

کلرید جیوۀ  7/6درصد بهمدت  0دقیقه

0

کلرید جیوۀ  7/6درصد بهمدت  67دقیقه

d

1/61

8

کلرید جیوۀ  7/6درصد بهمدت  0دقیقه  +الکل  07درصد بهمدت  6دقیقه

d

3

هیپوکلریت سدیم  0درصد بههمراه چند قطره مایع ظرفشویی بهمدت  0دقیقه

c

1/11

1/61

17/83

حرفهایی که یکسان نیستند ،تفاوت معنیداری را در سطح احتمال  6درصد با آزمون دانکن نشان میدهند.

جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر عاملهای گونۀ  ،Taxusترکیب هورمونی و محیط کشت بر درصد کالوسزایی
منبع تغییرات
()SOV

درجۀ آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

محیط کشت پایه
تیمارهای هورمونی
گونۀ  × Taxusمحیط کشت
گونۀ  × Taxusتیمارهای هورمونی
محیط کشت × تیمارهای هورمونی
گونۀ  × Taxusمحیط کشت × تیمار هورمونی
اشتباه
کل
ضریب تغییرات ( )c.vدرصد

6
0
0
0
0
1
1
00
83
00/3

**1006/66
**3080/08
*106/66
**110/08
10/08n.s
**0330/08
613/11n.s
660/00

گونۀ Taxus

 :n.sنبود اختالف معنیدار؛ * و ** :بهترتیب اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

مقدار F

سطح معنیداری

38/70
80/01
1/61
0/03
7/10
01/63
6/33

7/77
7/77
7/76
7/77
7/861
7/77
7/01
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مختلررف داشررته باشررند []19ق تفرراو در میررزان كررالزايرري
گونههاي مورد تحقیق مورد پذير

است

نتاي مقايس میرانگین حاصرل از محریط كشرت پايره برر
درصد كالوسزايري ريزنمونر سراقه در شركل  2آورده شرده
است براساس نتاي ق بین محیط كشتها اختالف متنريداري
در میررزان كررالوسزايرري وجررود داشررت بیشررترين درصررد
كررالوسزايرري  57/3درصررد) در محرریط كشررت  WPMكرره
شکل  .1نتایج مقایسۀ میانگین کالوسزایی ریزنمونۀ ساقۀ گونۀ
 Taxusتحت تأثیر فاکتور نوع گونه

مختص درختان چوبي استق مشاهده شد

محریط كشرت B5

با  43درصد كالوسزايي بتد از محیط كشرت  WPMبروده و

نتاي مقايس میانگین كالوسزايي ريزنمون سراق حاصرل

كررالوسزايرري در محرریط كشررت  22/3 MSدرصررد) داراي

از گونههاي  Taxusدر شكل  1آورده شده اسرت در تحقیرق

كمترين مقدار بود علرت موفقیرت در محریط  WPMممكرن

حاضرق كالزايي از ساوح برر يافتره كره در داخرل محریط

است تناسب مواد و عناصر موجود در ايرن محریط كشرت برا

كشت فرو نرفته بودندق آغاز شرد و جداكشرتهراي سراقه از

گیاه باشد محیط كشت  WPMفاقرد نیتررا پتاسری بروده و

هفت دوم شروع به كالزايي كردند بر ايرن اسراسق بیشرترين

مقدار آمونیوم آن كمتر از محیط كشرت  MSاسرت و در كرل

T. baccata

نمکهاي پرمصرف كمترري داردق بره همرین دلیرل بیشرتر در

T. berevifolia

كشت بافت درختان چوبي استفاده ميشود و ممكن است برر

كمتر بود بهصور كلي ريزنمون سراق  T. baccataقابلیرت

رشد كالوس و حتي ريشهزايي نیرز ترأثیر چشرمگیري داشرته

بیشتر و بهتري براي تشكیل كالوس داشرت از داليرل وجرود

باشد تركیبا محیط كشتهاي  B5و  MSتا حدودي با هر

درصد تشكیل كرالوس  47/8درصرد) در گونر
مشاهده شدق امرا درصرد كرالزايري در گونر

اين اختالف ميتوان بره متفراو برودن رويشرگاه و شررايط

متفاو

جغرافیرايي و محیاري مختلررف رويشرگاه گونرههرراي Taxus

محیط كشت  B5برخالف محیط كشت  MSفاقرد گاليسرین

اشرراره كرررد گونر  T. baccataدر درۀ زيررار گرگرران كرره

استق اما تیامین بیشتري دارد گونهها و حتري ارقرام مختلرف

رويشگاه طبیتي خود بودق رشرد يافتره و برا شررايط محیاري

يک گونه ممكن است به عناصر غرذايي متفراوتي نیراز داشرته

و تاابق يافته است ازاينرو بهنظر

باشند و همین موضوع ممكن است بر كالزايي آنهرا اثرگرذار

حاك بر اين مناقه ساز

است عالوهبر وجود تفراو

در عناصرر پرمصررفق

ميرسد نمونههراي سراقه كره از درختران واقرع در رويشرگاه

باشد []23

طبیترري خررود انتخررا شرروندق در شرررايط آزمايشررگاهي

نسبت به محیط MSق بهدلیل نبود گاليسین و افرزايش تیرامین

كالوسدهي موفقتري نیز خواهند داشت؛ اما با توجه به اينكره


باشدق زيرا در گیاهي مانند صبر زرد نشان داده شده اسرت كره

گون  T. berevifoliaبومي ايران نیست و بهصور پايرههراي

افزايش تیامین در افزايش كالزايي و باززايي مؤثر است []24

دستكاشت در كشور ما يافرت مريشرودق برا محریط تارابق

ازاينرو ممكن است بیشتر بودن تیامین در محریط كشرت B5

وسدهري
كمتري يافته است و در شرايط آزمايشگاهي نیز كرال 

نسبت به محیط MSق سبب افزايش كالوسزايي در گونههراي

كمتري از خود نشان ميدهد از طرف ديگر با توجه به اينكره

سرخدار شده باشد از طرف ديگرر محریط كشرت  B5داراي

گونهها و حتي واريتههاي مختلرف يرک گونره ممكرن اسرت

كینتین و  2,4-Dاست كه ممكن است بر كالزايري ريزنمونره

پاسخهاي متفاوتي بسته به محیط كشت و تركیبا هورمروني

هاي ساقه اثرگذار بوده باشند نتاي تحقیقا نان و همكراران

ممكن است كالزايي بیشتر در محریط كشرت B5

بهینهسازی محیط کشت بهمنظورکالوسزایی  Taxus baccata L.و  Taxus berevifolia Nutt.در شرایط درونشیشهای
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T. chinesis

غلظت اند كینتین و غلظت زياد  2,4-Dكرالوسهرا رشرد

نشان ميدهرد كره محریط كشرت  B5نسربت بره MSق برراي

سريتي خواهنرد داشرت و سراختار كرالوس نررم و سسرت

تشكیل كالوس در شرايط درونشیشهاي مناسبتر است كه برا

خواهد بود؛ اما با افزايش مقردار كینترین بافرت كرالوس نیرز

نتاي تحقیق حاضر همسويي دارد []25

سفتتر خواهد شد [ ]12نتاي اين تحقیق نشان مي دهد كه
نوع محیط كشت پايره يرا برهعبرار

ديگرر نروع و غلظرت

عناصر غذايي ممكن است بر میزان كالوسزايي اثرر درخرور
توجهي داشته باشد كرالزايري در محریط كشرت  WPMاز
ابتداي هفت دوم كشت و زودتر از دو محیط ديگر آغاز شرد
جدول  )4و در عین حال در طول مد

يكسران آزمرايشق

حج بیشتري نسبت به دو محیط ديگر داشت با توجره بره
اينكه سرخدار درختي چوبي استق بهنظر مري رسرد محریط
شکل  .3نتایج مقایسۀ میانگین کالوسزایی گونههای Taxus
تحت تأثیر فاکتور محیط کشت پایه

در اين پژوهش با وجود استفاده از نسبتهاي هورموني
متنوع براي كشت بافتق برا مشراهده و بررسري نمونرههراي
انردامزايري در بافرت مشراهده نشرد

كشتشرده هری گونره
جدول  )4كه علت آن ممكن است استفاده از 2,4-Dباشردق
زيرا گزار هايي وجود دارد مبني بر اينكره اسرتفاده از ايرن
هورمون سبب توقف اندامزايي و تمايزيابي بافتها ميشرود
و كررالزايرري را تسررريع مرريكنررد [ ]26بررا اينكرره كشررت
ريزنمونههاي اولی برهكراررفتره در تحقیرقق همزمران انجرام
گرفتق ويژگيهاي كیفي از جمله بافت و رن

كالوسهراي

ايجادشرده در محریط كشرتهرا متفراو برود جردول )4
كررالوسهررا در محرریط كشررت  WPMبافررت ترررد و زردي
داشتندق درصورتي كه كالوسهاي حاصرل از محریط كشرت
 B5بافت نرم و قهوهاي روشن داشتند كرالوسهراي محریط
قهروهاي تیرره مايرل

كشت  MSبافتي شل داشتند و رنگشان
به سیاه بود شكل  )3ازآنجا كه كیفیت كرالوس بره نروع و
مقرردار عناصررر موجررود در محرریط كشررت مرراكروق میكررروق
ويتررامینهررا و غیررره) وابسررته اسررتق محرریط كشررت و
تنظی كنندههاي مختلف رشد ميتوانند بر اين متغیر اثرگرذار
باشند گزار

شده است كه در محیط كشرتهراي حراوي

كشتهاي پايهاي مانند  WPMكره بیشرتر مخرتص درختران
چوبيانردق شررايط مناسرب ترري را برراي رشرد كرالوس و
سلولهاي اين گیاه فراه ميكنند نتاي تحقیق میهرالیووي و
همكاران [ ]11بیانگر اين است كه رشد كالوس سررخدار در
محیط كشت  B5بهدلیل افرزايش فشرار اسرمزي محریط برا
غلظت زياد سراكارز يرا غلظرت زيراد نمرکهراي غیرآلريق
موفقتر از محیط  MSاست كره موجرب كراهش تقسریما
سلولي ميشود در كشت بسیاري از گونههاي چوبي محریط
كشت پاي  MSيک عامل بازدارندۀ رشد است و ميتوان برا
كاهش غلظت آمونیوم و حذف كامل نیتروژن اين مشركل را
برهطرور مكررر در
حل كررد محریط كشرت  MSبرا اينكره 
كالزايي و رشرد كرالوسهراي گونرههراي زيرادي اسرتفاده
ميشودق در گون سرخدار چنردان مرؤثر نبروده اسرت؛ ايرن
موضوع را امیدي و همكاران [ ]1نیز بیان كردهاند و با نتراي
تحقیق حاضر همخواني دارد
تجزيهوتحلیل دادههاي مربروط بره مقايسر میرانگین اثرر
تنظی كنندههاي رشد در شكل  4آورده شده است نتاي نشان
داد كه بیشترين درصد تشكیل كالوس  44درصرد) در تیمرار
هورموني  2,4-Dدر غلظت  2میليگرم در لیتر و در تركیب برا
غلظت  0/2میليگرم در لیتر كینتین در محریط كشرت WPM

مشاهده شدق اگرچره اخرتالف متنراداري برا تركیرب  0/1و 1
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جدول  .3اثر محیط کشت بر زمان آغاز کالوسدهی ،رنگ ،کیفیت ،وزن تر و خشک کالوس و اندامزایی در ریزنمونۀ ساقۀ سرخدار
محیط
کشت
WPM
B5
MS

زمان آغاز کالوسدهی

رنگ کالوس

کیفیت کالوس

ابتدای هفتۀ دوم پس از کشت
هفتۀ سوم پس از کشت
هفتۀ سوم پس از کشت

زرد
قهوهای روشن
قهوهای تیره مایل به سیاه

ترد
نرم
شل

الف

ب

وزن تر

وزن خشک

کالوس

کالوس

0/0
3/8
0/0

7/0
7/3
7/0

اندامزایی
-

ج

شکل  .2رنگ و کیفیت کالوسهای تشکیلشده در تیمار هورمونی برتر ( 2,4-D )3(+Kin )0/3بر روی محیط کشتهای الف)  ،WPMب)
 B5و ج) MS

میليگرم بر لیتر هورمونهراي مرذكور نداشرت برا توجره بره

كشتهاي مختلف نتاي گوناگوني برهدسرت آمرده و بهتررين

نترراي ق بررهصررور كلرري اسررتفاده از غلظررتهرراي كرر

غلظت  1تا  2میليگرم در لیتر  2,4-Dيا تركیرب آن برا سراير

تنظی كنندههاي رشد تأثیر بیشتري بر درصد كالوسزايري دارد

تنظی كنندههاي رشد براي كالزايي و رشرد كرالوس گرزار

كه با نتاي تحقیرق امیردي و همكراران همسوسرت [ ]1هر

شده است []18

غلظت هورمون  2,4-Dو ه غلظت كینتین بر تغییررا نرر
كالزايي ساق سرخدار مؤثر بودند با افزايش غلظرت ايرن دو
هورمون تا مقدار  2میليگرم در لیترر  2,4-Dو  0/2میلريگررم
در لیتر كینتین درصد كالزايي بهطور جزئي افزايش داشرت و
پ

از آن با افزايش اين دو هورمرونق كرالزايري دچرار سریر

نزولي شد به بیان ديگرق نسبت بهینره از ايرن دو تنظری كننردۀ
رشد براي تشكیل كالوس الزم است بهطور كلي كالوسهراي
سرخدار در مقايسه با ساير مخروطیان رشد كندتري دارند كره
داليررل احتمررالي آنق عوامررل وراثترري و ژنتیكرريق وجررود

شکل  .3نتایج مقایسۀ میانگین کالوسزایی گونههای Taxus

تحت تأثیر فاکتور تنظیمکنندههای رشد گیاهی

بازدارندههاي رشد يا نبرود تركیبرا الزم برراي رشرد اسرت
[ ]26داورپناه و همكاران [ ]12در بررسي اثر اين دو هورمون
بر نر كالزايي كشت رويان T. baccataق نتیجه گرفتنرد كره
بهترين تركیب مؤثر غلظت  1میليگرم در لیتر  2,4-Dبههمرراه
 1میليگرم در لیتر كینتین است احتماالً اختالف نتاي بهدلیرل
تفاو

نوع ريزنمون مورد استفاده است؛ ضمن اينكره محریط

مررورد اسررتفادۀ ايررن محققرران  MSبرروده اسررت در محرریط

شکل  .3نتایج مقایسۀ میانگین اثر متقابل گونۀ  Taxusو محیط
کشت بر درصد کالوسزایی ریزنمونۀ ساقه

بهینهسازی محیط کشت بهمنظورکالوسزایی  Taxus baccata L.و  Taxus berevifolia Nutt.در شرایط درونشیشهای
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محریط كشررت MSق بهترررين كرالزايرري در جداكشررتهرراي
سرشاخ  T. baccataدر غلظرتهراي  2و  3میلريگررم در
لیتر  2,4-Dگزار

شده است [ ]6بیشترين درصد كالزايري

در محیط كشت  MSدر غلظت  2میليگررم در لیترر

2,4-D

مشاهده شد كه برا نتراي يادشرده همخرواني دارد كمتررين
درصد كرالوسزايري  15درصرد) در محریط  MSو تیمرار
هورموني  4میليگرم در لیتر  2,4-Dبههمراه  0/3میلريگررم
شکل  .3نتایج مقایسۀ میانگین اثر متقابل محیط کشت و
تیمارهای هورمونی بر درصد کالوسزایی ریزنمونۀ ساقه

با توجه به نتاي مقايس میانگین اثر متقابل گونر

Taxus

و محرررریط كشررررت در هررررر دو گونررر  T. baccataو
 T.berevifoliaبیشترين درصد كالوسزايي در محیط كشرت
 WPMو كمترين درصد در محیط كشت  MSمشاهده شرد
در بررسي اثر متقابل محریط كشرت و تیمارهراي هورمروني
شكل  )6نیرز مشرخص شرد كره محریط  WPMو تركیرب
هورموني  2میليگرم در لیتر  2,4-Dبههمراه  0/2میلريگررم
در لیتر كینتین با  79درصد بیشترين نر كالزايري را داشرته

در لیتر كینتین حاصل شده اسرت براسراس نتراي ق غلظرت
تیمارهاي هورموني در محریطهراي كشرت مختلرف نتراي
متفاوتي خواهد داشت

نتیجهگیری
نتاي اين تحقیق نشان ميدهد كه از بین دو گون سرخدار
بررسيشدهق درصد كالوسزايي در گون  T. baccataبیشتر
است با وجود اينق ريزنمونههراي سراق هرر دو گونره در
محریط كشرت پاير  WPMبرههمرراه تركیرب هورمروني
( 2,4-D )2(+Kin )0/2داراي بیشترين درصد كالوسزايي
كار بهینهشده در اين پژوهشق براي

است با توجه به نتاي ق محیطهراي كشرت  WPMو  B5در

هستند همچنین رو

مقايسه با محیط كشت  MSتأثیر بیشتري بر درصد كالزايري

پیشبرد مراحل اندام زايري و اسرتفاده از آنهرا در ماالترا

ريزنمونههاي ساقه داشتند شكلهراي  5و  )6همچنرین در

زيستفناوري ميتواند كاربرد داشته باشد
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ABSTRACT
Taxol is an effective anticancer drug which is used widely for the treatment of a variety of cancers .
Tissue culture of taxol represents a potential altrnative source of taxol and related taxane. Callogensis
in plant regeneration, one method of producing metabolites a secondary in vitro. This study was
performed to investigate the basic culture medium and hormonal concentrations for callogenesis of
two yew species (Taxus baccata and Taxus berevifolia). The research was conducted as factorial
experiment in a completely randomized design. For callus optimization, growth conditions and stem
explants were studied in three medium types (WPM, MS and B5) and under the effect of 2,4-D growth
regulator at concentrations of 1, 2 and 4 mg l-1 in combination with kinetin at concentrations of 0.1,
0.2 and 0.3 mg l-1. The results showed that the highest percentage of stem callogenesis (57.3%) was
observed in WPM medium enriched with 2 mg l-1 2,4-D and 2.0 mg l-1 kinetin. The lowest percentage
of callogenesis (22.3%) occurred on MS medium and B5 medium had average callogenesis.
Application of lower concentrations of growth regulators than higher concentrations had also more
effect on callogenesis variable in stem explants in two studied Taxus species.
Keywords: Callogenesis, Culture medium, Plant growth regulators, Yew species.
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