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  چکیده
هاي اشباع نشده داراي اهمیت یکساله که روغن آن با توجه به درصد باالي اسید چربگیاهی است ) Linum usitatissimum(بزرك 

در این . شودمی استفاده تحقیقاتی و کاربردهاي تجاري منظور به مختلف گیاهان از بسیاري رشد براي بافت کشت هايتکنیک. باشدمی
هاي کوتیلدون و هیپوکتیل در زایی و باززایی از ریزنمونهکالوسبر روي  BAPو سیتوکینن  D-2,4هاي مختلف اکسین مطالعه اثر ترکیب

دهی نشان داد اثر تمام منابع تغییر شامل واریته، ریزنمونه، هاي حاصل از کالوستجزیه واریانس داده .دو واریته مورد بررسی قرار گرفت
زایی از میزان کالوس. دار استمعنی% 1ها در سطح احتمال محیط کشت و اثرات متقابل دوجانبه آنها به استثناء اثر متقابل سه جانبه آن

 + M3 )1 mg/l BAPدهی در محیط کشت بیشترین میزان کالوس. هاي مختلف بیشتر بودکوتیلدون نسبت به هیپوکتیل در محیط
0.01mg/l 2,4-D( مامی منابع تغییر نوع ریزنمونه، نشان داد که اثر ت ي حاصل از باززاییهاتجزیه واریانس حاصل از داده .مشاهده گردید

 M4ها در محیط میزان باززایی واریته. باشددار میمحیط کشت و اثرات متقابل آنها به استثناي واریته و اثرمتقابل واریته در ریزنمونه معنی
)1 mg/l BAP + 0.1mg/l 2,4-D (ها بیشتر بودنسبت به سایر محیط.  
  

  زایی، باززاییکتان، کشت بافت، کالوس :کلید واژه
  

  مقدمھ
 100 به اوقات گاهی آن اصلی ریشه طول کناري، هايریشه با همراه منشعب و نسبتاًً عمودي هايریشه با یکساله است گیاهی کتان

- انکت در ساقه ارتفاع. رودمی فرو خاك زیاد عمق به آن ریشه خشک، مناطق در و .رسدمی مترسانتی 15 به کناري هايریشه و مترسانتی
 ساقه روغنی هايکتان در. است مترسانتی 50 تا 30 بین روغنی هايکتان در و مترسانتی 150 حداکثر و 100 تا 65 حدود به لیفی هاي

 در دانه نتیجه در و میوه و هاگل که است، اصلی ساقه یک داراي کلی بطور کتان. ندارد انشعاب لیفی درکتان صورتیکه در شده، منشعب
 هايروغن حاوي گیاه این بذرهاي. شودمی تهیه آن داخل در موجود رهايبذ از کتان از حاصله هايفرآورده .آید می بوجود ساقه انتهاي
 کتان در موجود 3-امگا روغن همان واقع در) ALA( آلفالینولنیک اسید. است لینولیک اسید و) ALA( آلفالینولنیک اسید نام به چربی
کند  مراقبت سرطان انواع از برخی قبال در انسان بدن از تواندمی که است “ها لیگنال” نظیر مهمی مواد رسای حاوي همچنین کتان. است

ها و هاي پر محصول، مقاوم به آفتهاي به نژادي براي تهیه رقماستفاده مستقیم از ژنتیک در سطح سلول، در کاهش زمان برنامه .)1(
یکی از ارزشمندترین دستاوردهاي این تالش، تکنیک . ي محیطی و همچنین کیفیت مناسب آنها موثر استهاها، مقاوم به تنشبیماري

کشت بافت و سلول گیاهی روشی است براي ازدیاد گیاهان، که با استفاده از کشت بافت یا سلولی خاص . کشت بافت و سلول گیاهی است
از طرف دیگر کشت . توان تعداد زیادي گیاه تولید کردسپور و پروتوپالست میبساك، میکروکوتیلدون، همچون برگ، جنین، هیپوکوتیل، 

. بافت و سلول گیاهی، پیش نیاز روش دستورزي ژنتیکی است، زیرا باید بتوان سلول دستورزي شده را حفظ یا تبدیل به گیاه کامل کرد
فناوري کشت بافت و  .شودسلول گیاهی بیشتر احساس میهاي ژنتیکی، لزوم درك و توسعه کشت بافت و بنابراین با توجه به پیشرفت

سلول در دومین انقالب سبز، که بر اساس تغییر ژن و دستکاري ژنتیکی براي بهبود کیفیت و کمیت محصوالت پایه گذاري شده، نقش 
   .کلیدي دارد

  .باشدیی و باززایی گیاه کتان میزاهاي رشد روي کالوسیم کنندهظهدف کلی این تحقیق بررسی اثر واریته، ریزنمونه و تن
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  هامواد و روش
هاي هیپوکتیل و کوتیلدون از ریزنمونه. استفاده گردید )استان اردبیلبومی ( کتان ايسیاه و قهوهدو واریته  از در این تحقیق

. دقیقه شستشو داده شدند 15دت درصد به م 1هاي استریل بذور ابتدا با هیپوکلرید براي تهیه گیاهچه. هاي استریل بدست آمدندگیاهچه
ثانیه ضدعفونی شده و بالفاصله سه بار با آب  30درصد به مدت  70سپس با الکل . بعد سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند

 بدون ساکاروز کشت داده شدند و در MSهاي حاوي محیط کشت دیشبذور استریل شده در پتري. مقطر استریل شستشو داده شدند
هاي هیپوکتیل و روز ریزنمونه 6بعد از . شدند نگهداريدرجه سانتی گراد  24ساعت تاریکی در دماي  8/ ساعت روشنایی 16شرایط 

براي هر . قرار گرفتند) 1جدول( D-4-2و  BAPهاي مختلف حاوي ترکیب MS ها جدا شده و در محیط کشتکوتیلدون از گیاهچه
ها هر ده ریزنمونه. ریزنمونه قرار گرفته شدند 10دیش تعداد وان تکرار در نظر گرفته شد و در هر پتريدیش به عنپتري 2ترکیب هورمونی 

تجزیه  SASطرح کامالً تصادفی با استفاده از نرم افزار در قالب  فاکتوریل هاي حاصل بصورتداده. روز به محیط تازه انتقال داده شدند
استفاده  Excelها از براي رسم نمودار .استفاده گردید% 1اي دانکن در سطح احتمال ن چند دامنهها از آزموبراي مقایسه میانگین. شدند

  .شد
 ھای کشت برای باززایینام و ترکیبات تشکیل دھنده محیط -١جدول

 ترکیبات محیط کشت محیط کشت
M1 MS + 2% sucrose + 0.5 mg/l BAP + 0.01mg/l 2-4-D 
M2 MS + 2% sucrose + 0.5 mg/l BAP + 0. 1mg/l 2-4-D 
M3 MS + 2% sucrose + 1 mg/l BAP    + 0.01mg/l 2-4-D 
M4 MS + 2% sucrose + 1 mg/l BAP    + 0. 1mg/l 2-4-D 

  
  نتایج و بحث

. ام یافتزایی و باززایی در کتان دو آزمایش مجزا انجبر روي کالوس D-4-2و  BAPهاي رشد براي بررسی اثر ترکیبات تنظیم کننده
دهی مورد ها به محیط کشت میزان کالوسزایی بود که دو هفته بعد از انتقال ریزنمونهترکیبات هورمونی روي کالوس آزمایش اول اثر

  ).a1شکل(بررسی قرار گرفت 
  

  
 )b(بعد از یک ماه ) ایجاد شاخساره( و باززایی) a(ها بعد از دو هفته تولید کالوس در ریزنمونه -1شکل

  
هاي حاصل مورد تجزیه زایی دادهاي بررسی اثر ترکیبات مختلف هورمونی، نوع ریزنمونه و واریته و اثرمتقابل آنها بر روي کالوسبر

در حالی که اثر  معنی دار بود و اثرات متقابل دوجانبه آنها محیط کشت ، ریزنمونه،واریته شامل منابع تغییر تمام اثر .واریانس قرار گرفتند
دهی اثرمتقابل واریته در محیط کشت را در میزان کالوس a2شکل  ).2جدول (دار بود غیرمعنی %1در سطح احتمال  ه جانبه آنهامتقابل س
دهی و بیشترین میزان کالوس اي در تمامی ترکیبات هورمونی باال بودزایی در واریته سیاه نسبت به قهوهمیزان کالوس. دهدنشان می

نیز اثر متقابل  b2شکل  .دهی را در این محیط داشتاي نیز بیشترین کالوسواریته قهوه. بود M3در محیط کشت مربوط به واریته سیاه 
بیشترین  .هاي مختلف بیشتر بودزایی از کوتیلدون نسبت به هیپوکتیل در محیطمیزان کالوس. دهدریزنمونه در محیط کشت را نشان می
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-طبق نتایج حاصل ارتباطی بین افزایش غلظت تنظیم کننده. مشاهده گردید M3محیط کشت  دهی در هر دو ریزنمونه درمیزان کالوس
 BAPو  NAAهاي رشد غلظت تنظیم کننده ارتباطی بیننشان داد که ) 2(نتایج آزمایشات قبلی . مشاهده نگردید دهیهاي رشد و کالوس

هاي مورد مطالعه افزایش ها و ریزنمونههاي رشد میزان کالوس در واریتهغلظت تنظیم کنندهدهی وجود دارد و با افزایش میزان کالوس
هاي رشد مختلف به این نتیجه رسیدند که از نظر هاي هیپوکتیل، کوتیلدون و ریشه و تنظیم کنندهبا بررسی اثر ریزنمونه) 7(. یافت

  .وجود ندارد هازایی اختالفی بین ریزنمونهکالوس
  

  زایی و  باززایی در کتانهاي حاصل از کالوستجزیه واریانس داده - 2جدول 
  میانگین مربعات

  (mg) کالوس  شاخساره  منابع تغییر  درجه آزادي

  واریته  1  1/1792671**  00/8
  ریزنمونه  1  12/408156**  12/1770**

  محیط کشت  3  46/306399**  25/280**
  ریز نمونهواریته   1  12/9316**  12/15

  محیط کشت واریته  3  79/113642**  35/59**
  محیط کشت ریز نمونه   3  79/91927**  71/358**

  محیط  کشت ریز نمونهواریته   3  46/59964  04/39**
  خطاي آزمایش  16  87/11821  25/3

  %1دار در سطح احتمال معنی **
  

ها تجزیه واریانس حاصل از داده. دهدرا نشان می ها به محیط کشتتقال ریزنمونهپس از انباززایی کتان بعد از یک ماه  b1شکل 
اثرمتقابل واریته در ریزنمونه  واریته و نشان داد که اثر تمامی منابع تغییر نوع ریزنمونه، محیط کشت و اثرات متقابل آنها به استثناي

   ).2جدول (باشد دار میمعنی
ها بیشتر بوده و در این محیط نسبت به سایر محیط )M4 )1 mg/l BAP + 0. 1mg/l 2,4-Dمحیط ها در میزان باززایی واریته

با  M3 به محیط کشت میزان باززاییکمترین  )a3شکل (اي داده است اي میزان باززایی بیشتري نسبت به واریته قهوهنیز واریته قهوه
مورد اتفاده در  BAPو D-2,4هاي حداکثر میزان هورمون یی درباززا .اختصاص دارد mg/l BAP + 0.01mg/l 2,4-D 1ترکیب 
بدست آمد  BAPو  NAAهاي رشد در آزمایشات قبلی نیز بیشترین باززایی در غلظت باالي تنظیم کننده .بیشترین مقدار را داردآزمایش 

ایی در ریزنمونه هیپوکوتیل در تمامی محیط کشت به استثناء محیط بررسی اثرمتقابل ریزنمونه در محیط کشت نشان داد که بازز). 2(
کمترین  .بدست آمد M4بیشتر از ریزنمونه کوتیلدون بود و بیشترین میزان باززایی در ریزنمونه هیپوکوتیل در محیط کشت  M3کشت 

هاي کشت مختلف مشاهده نمودند که نوع ریز ریزنمونه و واریته در محیط با بررسی اثر نوع) 6( . بود M3میزان باززایی در محیط کشت 
تاکید کردند که ) 3( .دار بوده و بیشترین باززایی در ریز نمونه هیپوکوتیل رخ داده استهاي کشت معنیها و محیطنمونه در تمامی واریته

ریزنمونه، ترکیب محیط کشت، ژنوتیپ گیاهان دهنده ریزنمونه و شرایط کشت بستگی توسعه باززایی در گیاهان به عوامل مختلفی نظیر 
ثابت شده است  .مشخص شده است که نوع ریز نمونه یکی از فاکتورهاي تاثیر گذار در پاسخ گیاهان زراعی به کشت بافت می باشد. دارد

دهد نوع واریته نتایج این تحقیق نیز نشان می). 4؛  5(باشد می که مورفوژنز در گیاهان تحت تاثیر ژنتیک و فاکتورهاي رشد خارج سلولی
با بررسی واریته آنتارس بزرك مشاهده ) 7(. دار بر روي باززایی گیاه بزرك داشته استهاي رشد تاثیري معنیو نوع و مقدار تنظیم کننده

بزرك  يمناسب برا زنمونهیر عنوان به هیپوکوتیل. ند که اختالف معنی داري در بین ریزنمونه هاي مختلف از نظر باززایی وجود داردکرد
با مطالعه ) 3( .اده قرار گرفتمورد استف يشتریب يهاشیدر آزما جهیو در نتتایید کردند ) 6(و ) 8(که  افتیانتشار  in vitro طیدر شرا

 تهیوار نیدر ب یاختالف ییکه از نظر باززا کتان گزارش کردند اهیگ ییبر باززا یاهیرشد گ يکننده ها میو تنظ تهی، وار زنمونهینوع ر ریتاث
  .وجود دارد
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اثر متقابل ریزنمونھ در محیط ) b(حیط کشت واثر متقابل واریتھ در م) a. (زایی در کتاننمودار کالوس  -٢شکل

  .باشدمی% ١دار در سطح حروف مشابھ نشان دھنده عدم اختالف معنی.کشت
  

  
اثر متقابل ریزنمونھ در محیط ) b(اثر متقابل واریتھ در محیط کشت و) a. (نمودار تولید شاخساره در کتان  -٣شکل 

 .باشدمی% ١دار در سطح حروف مشابھ نشان دھنده عدم اختالف معنی. کشت
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