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 چکیده :

ای است، برای گونهگیری بینها یکی از ابزارهای اصلی در دورگهیبرید سوماتیکی یا امتزاج پروتوپالست    

سازی و باززایی گیاه از پروتوپالست قدم وجود یک سیستم بهینه برای آماده مندی از مزایای این تکنیک، اولینبهره

 2درصد،  3های سلوالز )های مختلف آنزیم. به منظور بهینه سازی جداسازی پروتوپالست، تاثیر ترکیبباشدمی

درصد،  13) ، مانیتول( درصد 1/0درصد و  2/0درصد، 5/0درصد، 1درصد( و پکتیناز ) 1و  درصد 5/1، درصد

بر و  ساعت( با آنزیم 12و  8، 4مدت زمان تیمار )گرم(  4/0و  2/0درصد( ، وزن کالوس ) 9درصد و  11

مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش بر اساس طرح کامال الله واژگون مانی پروتوپالست از گیاه جداسازی و زنده

نتایج نشان داد که تعداد پروتوپالست )عملکرد . شدتکرار  دو بار آزمایش هر تکرار انجام گرفت و 3تصادفی با 

 4/0 تحت تاثیر سطوح مختلف تیمار آنزیمی قرار گرفت. درصد( 1)سطح احتمال  داریپروتوپالست( به طور معنی

 مانیتول زنده و بیشترین تعداد پروتوپالست لیترپروتوپالست در یک میلی 12/1×510با میانگین  گرم وزن کالوس

. نتایج حاصل از تجزیه ندرا داشت زنده بیشترین تعداد پروتوپالست  01/1×510با میانگین  رصدد 9در سطح 

های مختلف و اثر متقابل سه جانبه سلوالز، پکتیناز، زمان سطوح مختلف سلوالز و زمان ها نشان داد کهواریانس داده

ن تیمار برای رهاسازی پروتوپالست از این تری. بنابراین مناسبدار داشتنددرصد اختالف معنی 1در سطح احتمال 

بود.  8/7×510با میانگین ساعت  8و زمان % 9با مانیتول درصد  1/0درصد، پکتیناز  2گیاه، تیمار آنزیمی سلوالز 

 نیمه محیط به نسبت مایع در محیط کلونیو  دیواره سلولیتشکیل  نشان داد که نتایج حاصل از آزمایشهمچنین 

،  D-2,4گرم در لیتر میلی 5/0 بود. بیشترین تراکم کشت و تشکیل کالوس در محیط کشت حاویبهتر  زآگار جامد

بدست آمد.  26/1×610با میانگین  گرم در لیتر کازئین هیدرولیزاتمیلی 200به همراه  BA گرم در لیترمیلی 1

به  ی رشد یافتههاکالوس لانتقا از زیادی پسهای گیاهچههای کوچک بعد از یک ماه کشت تشکیل شدند. کالوس

به همراه  NAAگرم در لیتر میلی 5/0محیط حاوی  ند.شد تشکیل های رشد گیاهیمحیط کشت حاوی تنظیم کننده

ها درصد بیشترین باززایی گیاهچه را داشت. مقایسه میانگین بین داده 100با میانگین  BAگرم در لیتر میلی 5/1با 

بیشترین  BAگرم در لیتر میلی 5/1به همراه با  NAAگرم در لیتر میلی 5/0حاوی  MSنشان داد که محیط کشت 

 تولید شد. درصد 100باززایی با میانگین 

  کلمات کلیدی: باززایی گیاهچه، جداسازی پروتوپالست، کشت پروتوپالست، الله واژگون، زنده مانی.
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 مقدمه

ی پویا از عشق و سازندگی، همواره در طول تاریخ الهام بخش گل به عنوان جلوه ای زیبا از نعمات خداوندی و نمود

ادبیات و فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان بوده است. از طرفی گل ها فرصت های مناسبی برای ابراز عالقه و دوستی، در غم 

 (.1380ها و شادی های انسان خلق می کنند و اجازه می دهند افکار به سادگی منتقل شوند )توسلیان، 

هدف از اصالح گیاهان زینتی،  19الح گلهای زینتی از زمان کشت و کار آنها بوجود آمده است، تا قبل از قرن اص

بوی مطبوع گلها، رنگ جذاب و شکل آنها بوده است ولی بعد ار آن گلها را بر اساس گلدانی بودن، باغچه ای بودن و 

گلها می توان به، اندازه گل، رنگ گل، شکل گل، مقاومت گل بریده بودن تقسیم بندی کردند. از اولین اهداف اصالح 

ساقه، تحمل به نور کم و زیاد، تحمل به دماهای پایین و کم، مقاومت به آفات و بیماریها، عطر گل، دو رنگ و چند 

ی م دارا را ییباالی پسند بازار که دانندی م ایدنی نتیز اهانیگ نیباتریز از را واژگون اللهرنگ بودن گلها اشاره نمود. 

 به واژگون الله (.1989ان،یبر)دهندی م نشان اهیگ نیا بهی ختص توجهیی کایامر ویی اروپای کشورهای بازارها .باشد

 به (.1993نارد،ی ول هرتوق د.)شود صادر ایدن نقاطی اقص به که داراست را تیقابل نیای وقو بلندی ها ساقه لیدل

 (.1990توق، دهر) است وباغها پارکهای برا مناسب و بایز اریبس واژگون لهال در گل اندازه و رنگ و شکل رنگ عالوه

 معمار) شوندی م وکار کشت جهان تمام در اکنون که باشدیی ها سنبل و ها اللهی برای جدی بیقر توان یم و

 ریاخی سالها در ندارزشمی کیژنت ریذخا نیا که بوده رانیای بومیی دارو وی نتیز اهانیگ از واژگون الله (.1377،یمشرف

 ارزش لحاظ از پیازی گیاهان. باشدی م انقراض حال در شدت ،به آفات انیطغ و هیروی بی ،چرا مراتع بیتخر علت به

 فصول اغلب در و داشته ایویژه جایگاه این گیاهان گل، صنعت شوند. درمی محسوب ارزشبا  گیاهان جزء تجاری

 برای ازدیاد نوین هایروش رو این از. باشدمی پیازی کند در گیاهان تکثیر روند کلی حالت باشند. درمی عرضه قابل

 ازدیادیریز با روشهای پیازی، بسیاری از گونهد. باشمی گسترش حال در روز به روز ،ارزشی با گیاهان چنین

مواد  بعنوان لید گیاهان، نگهداری و توتوسعهام جدید و قسریع ار ازدیادبویژه برای روش سازگاری پیدا کرده اند. این 

 کشت هایروش(. 1373)خوشخوی،  باشداولیه افزایشی که از نظر ویروسی مورد آزمون قرار گرفته اند، ارزشمند می

. روش کشت سلول یا باشندمی الله قبیل از پیازی گیاهان بافت کشت برای کارآمد ابزار یک عنوان به ایشیشه درون

می  1950رون شیشه از جمله فنون بیوتکنولوژی است که کاربرد آن به اوایل سالهای پروتوپالست گیاهی در شرایط د

 (.    1380نظریان فیروز آبادی ، رسد )پیری و

همچنین با توجه به اینکه این گیاه دارای صفات مهمی از قبیل،  مقاومت زیاد به سرما و عطر زیاد می باشد. از اینرو 

برای بهبود ژنتیکی گیاهان مورد استفاده قرار گیرند. برای ایجاد اشکال و انواع جدید الله  می تواند به عنوان منبع ژنی مهم

ها با ویژگی های مختلف فنوتیپی، اندازه گل و رنگ گل جدید و عطر زیاد، نیاز به استفاده از روشهای مدرن اصالح 
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بع ژنتیکی موجود در ژرم پالسم گونه گیاهی نباتات می باشد. چرا که اصالح نباتات کالسیک محدود به استفاده از منا

است. هیبرید سوماتیکی یا امتزاج پروتوپالست ها یکی از ابزارهای اصلی در دورگ گیری بین گونه ای به منظور انتقال 

که  صفات از گونه دهنده به گیرنده است، که امکان انتقال مواد ژنتیکی و در نتیجه تولید هیبرید بین گونه ها یا جنس هایی

از لحاظ جنسی ناسازگار هستند را فراهم می کند. برای بهره مندی از مزایای این تکنیک، اولین قدم وجود یک سیستم 

بهینه برای باززایی گیاه از پروتوپالست می باشد. از اینرو این تحقیق نیز در همین راستا و در گام اول به منظور بررسی 

 ریق کشت پروتوپالست صورت خواهد گرفت.از ط واژگون اللهامکان باززایی گیاه 
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 تاریخچه: -1-1

 مشخصات گیاهشناسی -1-2

جنس  220ها بوده و یکی از ایاز گیاهان زیر گروه تک لپه L. Fritillaria imperialisالله واژگون با نام علمی    

های چوبی باشد. این تیره شامل گیاهانی غالباً علفی، با بن دارای پیاز یا ریزوم است. البته گونهمتعلق به خانواده لیلیاسه می

 (.1373یا درختی نیز در این تیره وجود دارند )قهرمان، 

توسط لینه  1753باشد که در سال از خانواده لیلیاسه می 1جنس الله سرنگون یا الله واژگون متعلق به طایفه تولیپه    

را در  6و پیرناک 5، میلگرس4، پرسیکا3چهار گونه امپریالیس 2های پالنتاروممگذاری شد. لینه در کتابش تحت عنوان گونهنا

های مختلف این جنس را در مروری که بر روی جنس الله واژگون داشت گونه 1874این جنس قرار داد. باکر در سال 

های رینوپتالوم زیر جنس آن به نام 3ه هم اکنون (. ک1381زیر جنس قرار داد )بخشی خانیکی،  10در 

(Rhinopetalum( کرولکویا ،)Korolkowia( و نوتولیریون )notholirionبه عنوان جنس )هایی مجزا از این خانواده می-

از  باشند. مطالعات میکروسکوپ الکترونی که بر روی نکتاری زیر جنس رینوپتالوم صورت گرفت جدایی این زیر جنس

زیر  3اکنون جنس الله واژگون دارای (. هم1381تیالریا تحت عنوان یک جنس مجزا را تایید نمود )بخشی خانیکی، فری

 3هایی از هر باشد که گونه( میFritillariaو فریتیالریا ) (Theresia)(، ترزیا Petiliumهای پیتیلوم )جنس اصلی به نام

(، کاوکاسیکا Kotschyana(، کوتشیانا )Crassifoliaکراسیفولیا ) زیر جنس در ایران وجود دارند. از چهار گروه

(Caucasica( و ملیگریس )Meleagris) رویند و هیچگونه که در زیر جنس فریتیالریا قرار دارد سه گونه در ایران می

که متعلق به این  7فولیاچند که گونه التیهای متعلق به گروه میلگیرس از ایران وجود ندارد، هرگزارشی مبنی بر وجود گونه

گروه است در ترکیه و قفقاز گزارش شده و احتمال وجود این گونه در ایران نیز داده شده است )بخشی خانیکی، 

 (.1381بندی سیستماتیک جنس الله واژگون به قرار زیر است )بخشی خانیکی، (. رده1381

                                                 
1. Tulipeae 

2. Species Plantarum 

3. F.melegaris 

4. F.pyrniace 

5. F.melegaris 

6. F.pyrniace 

7. F.latifolia 
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 F.raddeana -ب   F.imperialis -شامل:   الف  Petiliumجنس  زیر  -1

  F.raddeana شامل:  Therisiaزیر جنس   -2

 شامل:  Fritillariaزیر جنس   -3

- F. crassifolia Spp. Crassifolia 

- F. crassifolia Spp. Kurdica 

- F. Poluninii 

- F. crassifolia Spp. Hakkarensis 

- F. mickailovskyi 

- F. reuteri 

- F. hermonis Spp. Kotschyana 

- F. kotschyana Spp. Grandifolia 

- F. olivieri 

- F. latifolia 

- F. caucasica 

- F. armena 

- F. minima 

- F.Pinardii 

- F. atrolineata 

- F. chlororhabdota 

 (.1373 قهرمان،)است  پایه معموأل دو گیاه اخیر حالت ها معموال نر و ماده و بندرت تک جنس هستند و درگل

 در که گیاهانی از زیادی تعداد است، زیرا گیاهی سلسله هایرهتی مهمترین از یکی لیلیاسه تیره گلکاری نظر از    

 با آنها بوده، پیاز دائمی خانواده این گیاهان .شوندمی محسوب خانواده این جزء است متداول آنها پروش و کشت گلکاری

 زیر جدایی در آن نقش که است سرنگون الله تاکسونومی در صفات ترینکلیدی از یکی پیاز شده، شکل پوشیده فلس

 آبدار و الیه فلس چندین حاوی پیاز پتیلوم جنس زیر در .باشدمی ناپذیرانکار همدیگر از گونه مواقع بعضی و هاجنس

 شکل باشد ومی متعدد هایالیه فاقد که بوده کامل فلس یک صورت به ترزیا جنس زیر در پیاز که حالی باشد، درمی تازه

 جنس زیر در .است شده پوشیده قبل هاسال یا سال از باقیمانده یمرده هایپوسته لهبوسی عمدتأ و است مرغی تخم آن
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 هایگونه در پیاز و ساختمان شکل .باشدمی فلس 3- 4 حتی و 2 حاوی معموأل و بوده کروی تقریباً پیاز فریتیالریا

 (.1381خانکی،  بخش) باشدمی فریتیالریا جنس زیر در پیاز شبیه رینوپتالوم

 راست حالتی دهندهگل هایساقه .باشدمی آن خارجی ساختمان و ساقه واژگون الله در مهم صفات از دیگر یکی     

 در ولی باشندمی کرک و فاقد صاف عمدتأ هاساقه .باشدمی زیرزمینی ساقه صورت به آن طول سوم یک معموأل که دارند

 فرق دیگر جمعیت به جمعیتی از محیط شرایط به بستگی هااقهس طول .هستند کوتاه هایکرک دارای هاگونه از تعدادی

 هاگونه از تعدادی ساقه در و باشدمی تیره ارغوانی رنگ به آنتوسیاتین وجود دلیل به ساقه رنگ هاگونه بیشتر کند. درمی

 معموأل و داررکک یا کرک منشعب، بدون غیر هایساقه (.1381خانکی،  بخش) خوردمی چشم به نیز 1کاهویی سبز رنگ

 سبز رنگ به است هاییبرگ از پوشیده ساقه طول تمامی .باشندمی ایقهوی و بنفش بعضی در و روشن سبز رنگ به

 (.1376خلیقی، ) باشندمی دمبرگ بدون غالبأ که روشن

 .باشدمی یگرهمد از آنها جدایی در صفت این اهمیت بیانگر مختلف هایجنس زیر در متفاوت هایآذین گل وجود     

 2 به گاهی و است یکی ساقه در هاگل تعداد فریتیالریا جنس زیر در .هستند ساقه انتهای در گل یک دارای هاگونه بیشتر

 مهم صفت یک اندشده احاطه براکته هایبرگ از زیادی تعداد وسیله به که پتیلیوم جنس زیر در ولی رسدمی هم تا 3 تا

 کاسبرگ سه و گلبرگ سه با هاگل (.1381خانکی، بخش) باشدمی هاجنس زیر یبقیه از جنس زیر این تشخیص برای

 .Fچتری ) یا( F. persica)ایخوشه آذین گل روی یا (F. melegaris) گل تک انتهایی صورت به (تپال) شکل هم

imperialis )بساک .اندگرفته قرار تایی 3 هچرخ 2 در هاپرچم و منظم ها،گل .باریکند نوک و کشیده هابرگ .دارند قرار-

 دو در که است تخمک زیادی تعداد و ایخانه 3پیوسته،  برچه 3 شامل زیرین تخمدان و داشته قرار داخل به رو ها

 آندوسپرم دارای های آنو دانه کپسول واژگون الله میوه .اندشده مستقر محوری هایجفت روی واژگون طور به ردیف

 واژگون الله جنس هایگونه اکثر در (.1380فقیر، بیگم) شوندمی افشانی گرده حشرات توسط دتأعم هاگل .است فراوان

 سرنگون. دارند قرار ساقه با موازی صورت به تقریبأ و یا هستند واژگون پایین سمت به و هستند متقارن و منظم هاگل

-می قرار پرندگان و حشرات استفاده مورد که را نکتاری در آمده وجود به شهد نتواند باران تا شودمی باعث گل شدن

                                                 
1. Glaucous 
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 زیر در ولی دارند استکانی حالت هاگل فریتیالریا و پتیلیوم هایجنس زیر در کلی طور به .ببرد بین از و بشوید گیرد،

 (.1381خانکی،  بخش) شودنمی دیده حالت این رینوپتالوم جنس زیر از کاوکاسیکا گروه و ترزیا جنس

 اینیزه صورت به هابرگ است، مترسانتی 100تا  40 بلندی به ساقه و مترسانتی 8 سوخ قطر 1الله واژگونمورد  در     

 پریانت قطعات قاعده به سفید رنگ به مترمیلی 5 قطره به نکتار غدد. باشدمی تایی 4- 8و  3- 4 دستجات در فراهم و

 گیاه (.2003مینک، ) هستند حشرات آن افشانی گرده عامل دلیل همین به کنندمی ترشح فراوان شیره هاغده این. باشدمی

 20 بلندی به کپسول .است شکوفایی از بعد مترمیلی 12 تا 8 طول به هاپرچم کرک، بدون و متر، صافمیلی 45 تا 25

 از(. 1990گر، راچین) است اردیبهشت تا فروردین از آن گلدهی و مترمیلی 2 بال پهنای و مترمیلی 30 قطر و مترمیلی

 به برگ به شبیه گل برگک و است کاذب چتر صورت به که است آن آذین گل گونه زیر این خصوصیات مهمترین

 گونه در (.1996ماتیو، )دارند  را جنسی اندام از محافظت نقش هابرگک این. اندگرفته قرار گل باالی در چتری صورت

 شد ذکر قبل گونه در آنچه مشابه برگک آذین گل طول و در دارند قرار آذین گل روی خوشه صورت به هاگل پرسیکا

 ندارد. وجود

 

 پراکنش -1-3

های طبیعی (. توده1977 ریکس، ؛2006 ها و محل تنوع گیاه الله واژگون است )ابراهیمی،ایران یکی از خواستگاه    

وهستانی غرب کشور و دامنه سلسله جبال های کشور گزارش شده است، اما در مناطق کاین گیاه در بسیاری از استان

ها و گیاهان بومی و وحشی مناطق ترین گونه گلواژگون از منحصر بفرد الله شوند.زاگرس با تراکم باالتری مشاهده می

صمصامی  هایاین گونه گیاهی در ارتفاعات سردسیر کهگیلویه و بویراحمد، اشترانکوه لرستان، کوهاست.  کوهستانی ایران

گونه  14. با وجود آنکه بیش از رویدانسار، در سطح زیاد و قابل توجهی میور محال و بختیاری و گلستان کوه در خچها

پس از خروج  F. persica ،F. imperialis ،F. kotschyanaهایی همانند از این جنس از ایران گزارش شده است و گونه

گیرد و از نه هیچگونه محافظتی از این گیاهان در کشور صورت نمیاند، متأسفااز ایران در هلند و امریکا تجاری شده

                                                 
1. Fritillaria imperialis 
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شدت  باشد.رویه و طغیان آفات در حال انقراض میطرف دیگر این گیاهان ارزشمند به علت تخریب مراتع، چرای بی

ی خود را کند زیرا گیاهی که اندام هوایهی سال بعد را با مشکل مواجه میدچرا در برخی مناطق به حدی است که گل

دهد از ذخیره غذایی کافی برخوردار نبوده و در نتیجه گل سال بعد از کیفیت چندانی برخوردار نخواهد سریع از دست می

هی طبیعی نخواهد داشت. )محمدی ده چشمه، دهای متوالی این تخریب صورت پذیرد گیاه گلبود و چنانچه در سال

1384 .) 

ها متعلق به آسیا ونه دارد که بومی مناطق معتدله نیمکره شمالی بوده و بیشتر گونهگ 100جنس فریتیالریا در حدود     

هایی از باشد. تعداد بسیار کمی متعلق به امریکای شمالی تنها یک گونه متعلق به امریکای شمالی است. گونهو اروپا می

 .Fند به عنوان مثال گونه وحشی گردکه در سایر نقاط دنیا وجود دارند به شدت محافظت می Fritillariaجنس 

meleagris  ،های ( گونه1977(. بر طبق گزارشات ریکس )1989در هلند جزء گیاهان حفاظت شده است )لنجسلیگ

 :(1377؛ معمار مشرفی، 1992از ایران گزارش شده است )ریس،  Fritillariaزیر از جنس 

F. kotschyana, F. imperialis, F. uva-vulpis, F. raddeana, F. gibbosa, F. olivieri, F. chlorantha, F. 

assyriaca, F. ariana, F. zagrica, F. reuter, F. persica 
 (.1998 برای اولین بار توسط آقای کلوسیوس از ایران به آمریکا فرستاده شد )بریان، 1580الله واژگون در سال 

و در  کند می شکوفایی به شروع زاگرس شمالی نواحی در بهار وایلا از هوا دمای تاثیر تحت واژگون الله ایراندر      

 گیاه این عمرو  دارد ارتفاع زمین سطح از مترسانتی 100 تا واژگون نشیند. اللهمی گل به تابستان اواسط در جنوبی مناطق

 در ایبوته گونه این شود.یم تمام بارش فصل پایان در و شروع گیاه این گلدهی ماه اردیبهشت اوایل است.از کوتاه بسیار

 تنگ رویشگاه دو در ماه خرداد اواخر تا ماه اردیبهشت اوایل )ارتفاعات شمال شهر ایالم( از مانشت شده حفاظت منطقه

 (. 1375مظفریان، ) کندمی رشد مانشت کوه دامنه و داالب

ره ژنتیکی و عنصر زیبایی شناختی های سازمان حفاظت محیط زیست، الله واژگون به عنوان ذخیبراساس سیاست    

گردد و به همین دلیل حفاظت از آن ضروری است. با توجه به شرایط موجود )پراکنش محدود و متراکم( به قلمداد می

رسد که بقای الله کنی، برداشت گل و سوخ، قاچاق گل و عرضه به بازار، به نظر میسازی، بوتهها، جادهاضافه چرای دام

شورای  27/11/75مورخ  150. بر اساس مصوبه شماره (1388اسالم زاده، )رو گرددنده با چالش روبهواژگون در آی

 .عالی محیط زیست، وضعیت الله واژگون نگران کننده اعالم شده است
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 شرایط محیطی -1-4

 هایگل دارای. هنددگل می اردیبهشت و فروردین هایماه در طبیعی طور به که است بهاری هایگل از واژگون الله     

 طبیعی محیط در که آنچه از غیر دمایی در هاسوخ اگر. (1993 نارد،لی و )دهرتوق هستند کوتاه عمر با و جذاب بسیار

 .(1973 )دی مانک، نماید تغییر آن گلدهی تاریخ است ممکن گیرند قرار کنند می دریافت

 

 ییدارو وی نتیز جنبه دو از واژگون الله تیاهم -5 -1

 ینتیز تیاهم -1 -1-5

ی کشورهای بازارها .باشدیم دارا رایی باالی پسندبازار که دانندیم ایدنی نتیز اهانیگ نیباتریز از را واژگون الله    

ی قو و بلندی هاساقه لیدل به واژگون الله (.1989 ان،یبر) دهندیم نشان اهیگ نیا بهی صاخ توجهیی کایامر ویی اروپا

 گل اندازه و رنگ ،شکل عالوه به. (1993 ، ناردیل و دهرتوق) شود صادر ایدن نقاطی اقص به که داراست را تیقابل نیا

 و هااللهی برای جدی بیقر توانیم و (1990 دهرتوق،) است هاباغ و هاپارکی برا مناسب و بایز اریبس واژگون الله در

  (.1377 ،یمشرف معمار) ندشویم کار و کشت جهان تمام در اکنون که باشدیی هاسنبل

 تیقابل واژگون الله (.1992 س،یر) دارندی خاص توجه زینی گلدان اهانیگ بهیی کایامر ویی اروپا کنندگانمصرف    

 Fritillaria شامل که ابندییم پرورشی تجار اسیمق در گونه 2 تنها .است دارا زین رای گلدان اهیگ صورت به صادرات

imperialis و F.meleagris یهاسوخ. باشندیم F.persica دارای گونه نیا و شودیم صادر کایامر و اروپا به هیترک از 

 آغاز 1978 سال از هلند در عمده طور به واژگون الله کشت (.1377 ،یمشرف معمار) باشدیمیی باالی تجار لیپتانس

ی وقت. است مشکل نسبت به آن کار و کشتی لو استیی دلربا اهیگ واژگون الله (.1993 نارد،یل و دهرتوق) است شده

 است ازین آن مورد دری شتریبی کیولوژیزیف اطالعات و ابدین رییتغ آن مکان که است بهتر افتند،ی استقراریی جا در هاسوخ

 (.1993 نارد،یل و دهرتوق)
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 ییدارو تیاهم -2 -4 -1

 اهیگ نیایی دارو ویی ایمیوشیب خواص مورد دری متعدد مطالعات .داردی فراوان تیاهم اهیگ نیایی دارو نظر از    

 باتیترک نیا نیمهمتر. است شدهیی شناسا اهیگ نیا دری متعددی هادیکوزیگل و دهایآلکالوئ .است گرفته صورت

 بط در و دارد کاربرد سرفه اهیس مثلی تنفس دستگاهی عفونی هایماریب با مرتبطی داروها در که باشدیم 1نیالهوپیتیفر

 در زین هاگلبرگ از شده خارج آب که است شده مشخص نیهمچن. ردیگیم قرار استفاده مورد شیپ مدتها از نیچی سنت

 طب در Fritillaria hupehensis عنوان با اهیگ نیا از گونه کی (.2004 همکاران، و کانگ) است موثر خون فشار کاهش

 (.2003 همکاران، و دینالوا) است شدهیم استفاده تب کاهش وی حالیب رفع و سرفه درمانی برا نیچی سنت

 (2004 همکاران، و )کانگ است خون پالکت تجمع مهار فعالیت دارای Fritillaria ها،گزارش به بنا همچنین    

Fritillaria imperialis . لنفاوی غدد سل، برونشیت، آسم، سرفه، گلودرد، جمله از مختلف هایبیماری درمان برای 

 .(1980 پیری، ؛1966 )بایلی، شودمی استفاده ادرار سوزش و تومور غدد ن،گرد

 مکاران،ه و ژانگ) است شده گزارش اهیگ نیا از زین Palmitic Lignocerichs Acid, Azelaric چربی هادیاس     

 ئیدهایکالوآل شامل استروئیدی آلکالوئید نوع 8 واژگون، الله هایسوخ شیمیایی ترکیبات بررسی در (.2004

epeiedine،ebeiedinone  ،isoverticine،verticine ،verticinone ،hupehenine ، ebeienine  وimperialine تهشناخ 

 .(1988 همکاران، و )لی دهندمی تشکیل را Fritillaria مختلف هایگونه فعال و اصلی ترکیبات که اندشده

ی حاو واژگون اللهی هاسوخ .داردی ادیزی کاربردهای نیچ طب در که استی اهانیگ جمله از واژگون الله     

ی آنت و 3اکسپکتورانتی داروها ساخت در و هستند دیمف خون قند کاهش در که بوده 2نیپمن و2نیپمی دهایآلکالوب

 (.1991 وانگ، و سانگ ؛1996 همکاران، و نگید) شودیم استفاده آن از 4ویتوس

 :آنها جمله از است شده گزارش اهیگ نیا ازی فراوانیی دارو مواد تاکنون 

 و وکازوتوم توسط 2001 سال درFritillaria persica  سوخ ازی دیاستروئی دهایآلکالوئ از گروه 5ی معرف    

 .همکاران

                                                 
1. Fritillahupehin 

2. Peiminine 

3. Expectorant  

4. Antitussive 
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 .همکاران و اختر توسط 2003 سال در Fritillaria imperalis ازی دیاستروئی دهایآلکالوئ ازی دیجد گروهی معرف    

 .مکارانه و انگژ توسط 2004 سال در Fitillaria hupehensis ازی دیترپنوئی دی استرها ازی دیجد گروهی رفمع    

 .همکاران و چن توسط 2004 سال در Fritillaria wabuensia ازی دیاستروئی دهایآلکالوئ ازی دیجد گروهی معرف    

 کشت طیمح در رایی دارو باتیترک مقدار توانیمFritillaria unibracteata  گونه در شده مشخص نیهمچن     

ی عیطبیی دارو باتیترک دیتول جهت ندهیآ قاتیتحق در اهیگ نیا که شودیمی نیب شیپ .داد شیافزای عیطب حالت به نسبت

 (.1999 همکاران، و گائو) ردیگ قرار استفاده موردی تجار و ادیز اسیمق در

 

 گل الله واژگون ازدیاد -6 -1

 جنسی)بذر( زدیادا -1 -1-6

 بذر کپسول کهی هنگام تابستان در رذب قیطر از ادیازد منظور به. ابدییم ریتکث زین بذر لهیوس بهگل الله واژگون      

 قرار هیتهوی دارا و خشک محل دری اجعبه در و کرده جمع را آن شدن، باز از قبل و کرد شدنی اقهوه به شروع

 زمان خوب طیشرا تحت سال 6 تا 5ی ول .شود دیتول سوخ تا گردندیم کشت زییپا در شدهی آور جمعی هابذر. دهندیم

 (.1993 نارد،لی و ؛ دهرتوق1376 ،یقیخل) گردد جادیا باشد دارا را گل لیتشکیی توانا کهی سوخ تا است ازین مورد

 صورتی کند به بذور مون و رشد و هستند فیضع بذر از حاصلی هادانهالی ول شودیم دیتول بذر چه اگر     

ی چندان ارزشی دارا ادیازد روش نیا لذا .دارد ازین زمان سال 6 تا 5 حدود بهی تجار قطر با ازهایپ دیتول و ردیپذیم

 شبیه Fritillaria هایگونه افشانی گرده دگر دلیل به بذر از حاصل گیاهان عالوه به (.1991 وانگ، و سان) ستین

 از اکثرأ است، نییپا اهیگ پا قیطر ازی شیرو ریتکث نرخ که آنجا از اما .(1993 نارد، لی و توق)دهر بود نخواهند والدین

 دیتول لحاظ به ادیز زمان صرف بر عالوه روش نیا ولی (.1993 نارد،یل و دهرتوق) شودیم استفاده ریتکثی برا بذر

 .باشدینم واژگون الله ریتکثی برای مناسب روش گوتیهتروز اهانیگ

 

 غیر جنسی )رویشی( ازدیاد -2 -6 -1
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 که کنندیم دیتول چهسوخ دو فقط سال هر گل نیای ازهایپ اما شود،یم ریتکث شیازهایپ قیطر از عمومأ واژگون الله    

 (.2002 ،یمورف وی کپاک) است شده گل نیا ریتکث در تیمحدود موجب ادیازد نییپا نسبت نیا

 3هاسوخچه کردنجدا ،2سوخ میتقس ،1یبردار فلسی هاروش لهیوس بهی شیرو قیرط از توانی م راالله واژگون     

 میتقس وی بردارفلس مانندی سنت ریتکثی هاروش که دهندیم نشان نیشیپ قاتیتحق (.1989 گ،یالنجسل) کرد ریتکث

 (.1384 چشمه، دهی دمحم) باشند اهیگ نیا ادیازدی برا مناسب و کارایی هاروش توانندینم واژگون الله در سوخ

 

 :یبردارفلس روش -1 -2 -6 -1

 به را بزرگی هاوخس توان،یم تبرداش از پس .گرددیم استفادهی عیطب ریتکث نرخ شیافزای برای متعددی هاکیتکن     

 مورد رد .کاشت وریشهر در درجه 25ی دما در مرطوب تیکولیورم در و نمود لیتبد قطعه نیچند بهی عمود صورت

 به اهسوخ که درصورتی (.1989 گ،یالنجسل) ندیآیم دست به سال سه از پسی تجاری هاسوخ F.imperialis هگون

 اورجنیک،) کندمی پیدا افزایش هاسوخچه باززایی قابلیت شوند داده خراش مخصوصی چاقوی با و برش افقی صورت

1992). 

فق است ولی در الله واژگون مقدار فلس کم است )محمدی ده برداری موها مثل لیلیوم فلسدر مورد بعضی از گونه     

(. در نتیجه محدودیت نقاط مریستمی وجود دارد و در نتیجه کاهش فراوانی تولید سوخچه 1989؛ بریان، 1384چشمه، 

د )دهرتوق سال زمان برای تولید سوخ با اندازه تجاری دار 3برداری را شاهد هستیم. در الله واژگون نیاز به به روش فلس

 متر و در گونه سانتی F.Percica  20 و  F.imperialisهایحداقل قطر سوخ برای گلدهی در گونه (.1993نارد، و لی

F.meleagris  (.1989)النجسلیگ،  باشدمتر میسانتی 6حدودأ 

 

 کشت بافت -1-7

                                                 
1. Bulb scaling 

2. Bulb cutting  

3. Offset 
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 جایگاه ناین گیاها گل، صنعت درشوند. می محسوب ارزشبا  گیاهان جزء تجاری ارزش لحاظ از پیازی گیاهان    

 رو این از. باشدیم پیازی کند در گیاهان تکثیر روند کلی حالت باشند. درمی عرضه قابل فصول اغلب در و داشته ایویژه

با های پیازی، نهبسیاری از گود. باشمی گسترش حال در روز به روز ،ارزشی با گیاهان چنین برای ازدیاد نوین هایروش

ولید گهداری و ت، نتوسعهام جدید و قسریع ار ازدیادبویژه برای روش اند. این سازگاری پیدا کرده ازدیادیزری روش

 (. 1373خوی، )خوش شدبااند، ارزشمند میمواد اولیه افزایشی که از نظر ویروسی مورد آزمون قرار گرفته بعنوان گیاهان

های گیاهی در محیط غذایی مصنوعی جامد یا مایع، ا و سلولهها، بافتکشت بافت روشی است که در آن اندام    

(. روش کشت بافت و سلول گیاهی در شرایط درون شیشه از 2004شوند )پروهیت، ای رشد داده میتحت شرایط ویژه

(. 1380آبادی، رسد )پیری و نظریان فیروزمی 1950های جمله فنون بیوتکنولوژی است که کاربرد آن به اوایل سال

(. پایه این تکنیک بر این امر 2003گردد )رزدان، میبر 1توسعه این علم به زمان کشت سلولی و پیشنهاد فرضیه توانمندی

های کشت باشد. تکنیکبنا شده است که یک سلول توانمند توانایی و ظرفیت تبدیل شدن به یک گیاه کامل را دارا می

، اندام و غیره در مقیاس باال 2ادی مهم هستند، با کشت مریستم، سلول، پینهکنند تا گیاهانی که از نظر اقتصبافت کمک می

 (.2004و به صورت عاری از عامل بیماریزا تکثیر شوند )پروهیت، 

های رویشی ای نشان دهنده این واقعیت است که سلولهای جدا شده در شرایط درون شیشهروش تکثیر تک سلول    

به صورت یک گیاه کامل تمایز یابند. این توانایی بالقوه یک سلول را برای رشد و نمو و توانند تحت شرایط مناسب، می

نامند. از آنجاییکه این توانایی بالقوه اساسأ در تمایز را بس توانی سلولی می 3ایجاد یک موجود آلی پر سلولی یا پر اندام

های منفرد وجود دارند و بسیاری ز در داخل سلولهای مسئول برای تمایسلولی نقش دارد، نشان دهنده این است که ژن

مانند تنها تحت شرایط کشت مناسب بیان شوند. نمو یک های تمایز یافته غیر فعال باقی میها و انداماز آنها در بافت

ها ابتدا ها یا اندامهای تمایز یافته در بافتموجود بالغ از تک سلول زایگوت، نتیجه تقسیم و تمایز سلولی است. سلول

ای که در آن یک سلول به حالت گردد. پدیدهشوند و سپس تمایززایی مجدد صورت میدستخوش تمایز زدایی می

دهد به تمایز زدایی معروف است. توانایی سلول گردد و تشکیل بافت کالوس تمایز نیافته را میمریستمی بر می

                                                 
1. Totipotency 

2. Callus 

3. Multiorganed 
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زایی مجدد نام دارد. بنابراین تمایز سلولی فرایندی گیاهی، تمایز هایتمایززدایی شده برای تشکیل یک گیاه کامل یا اندام

گیاهان که تحت  .(2003شود )رزدان، اساسی در نمو موجودات عالی است و عمومأ به عنوان تمایز سلولی شناخته می

 یابند رشد سریعتری نسبت به حالت طبیعی دارند.ای پرورش میشرایط درون شیشه

ان صورت گرفته مشخص شده که میز  Fritillaria unibracteataوی کشت بافت گونه داروییدر تحقیقی که ر     

ی گیاهان از طریق (. باززای1999باشد )گائو و همکاران، مرتبه بیشتر از شرایط طبیعی می 5تا  3رشد گیاهان حاصله 

-و الگوی ریختد(. این 1999ارتا، گیرد )جنویو و مزایی صورت میزایی رویشی و اندامکشت سلولی از دو روش جنین

ویشی حاصل از ریز رزایی رویشی تولید جنین از بافت (. جنین2000زایی کامأل از هم متفاوت هستند )کومارو و کومار، 

حاظ (. که مراحل رشد ونمو آن به ل1995هاست )دنستان و تاوتورس، های جنین، میکروسپور یا برگنمونه

تواند به طور ای می(. به طور کلی باززایی درون شیشه2000باشد )نیومان، مشابه می مورفولوژیکی با جنین زایشی

 مستقیم )بدون فاز کالوس( و غیر مستقیم )از طریق کالوس( باشد.

کرد زراعی ود عملورزی گیاهان برای بهبکشت بافت گیاه، نقش مهمی را در تولید گیاهان زراعی و زینتی و دست     

کند ه میتات ارائهای مهمی را در آینده اصالح نباحقیقات کشت بافت که یک دانش چند بعدی است جنبهکند. تایفا می

 (.1380)پیری و نظریان فیروز آبادی، 

 

 بافت کشت انواع -1-8

 کشت(. 1386، باقری) است هااندام یا و کامل تقریبا گیاه کشت واقع در کشت نوع این :یافته سازمان بافتهای کشت -1

 کار به دارد وجود رشد از یافتهای سازمان شکل آن در که هاییکشت برای که است کلی اصطالح یک عنوان به نداما

 ازگیاه استریل شرایط در میوه و نارس گلهای برگ، پریموردیای نظیر معین ساختارهای جداسازی شامل اندام کشت .رودمی

 جوانه کشت ،1مریستم کشت به توانمی اندام کشت انواع مهمترین از .است 1ایشیشه درون شرایط در آنها رشد و کامل

 (.2008 جورج،) کرد اشاره 5جنین کشت و 4ریشه کشت ،3گره کشت ،2هاییتان

                                                 
1. In-vitro 



19 

 

 با رودمی کار به ایشیشه درون کشت انواع همه توصیف برای معموال بافت کشت: نیافته سازمان هایبافت کشت -2

 جورج،ز )ا بارتندع نیافته سازمان هایبافت کشت انواع .دارد اشاره نیافته سازمان لولیس هایتوده کشت به تنها حال این

2008:) 

 گیاهی هایاندام نامنظم و ناهماهنگ رشد از که است نیافته سازمان سلولی توده نگهداری و رشد :6کالوس کشت (الف

 .آیدمی وجود به شده کشت هایسلول یا گیاه بافت قطعات کوچک،

به  که باشدمی مایع کشت محیط در شده پراکنده کوچک سلولی هایتوده و گیاهی هایسلول :سوسپانسیون شتک(  ب

 .است هوادهی و خوردن تکان حال در طور دایم

 .ستاسلولی دیواره فاقد گیاهی هایسلول کشت :پروتوپالست کشت(  پ

 یاهگ آوردن بدست هدف معموال ت.اس نارس گرده دانه میکروسپورهای حاوی که کامل بساک کشت :بساك کشت(  ت

 .است گرده دانه از مستقیم طور به سوماتیکی هایجنین تشکیل توسط هاپلوئید

 سوسپانسیون کشت -1-8-2

 خوردنتکان در حال و مایع کشت محیط در رشد حال در و پراکنده سلولی هایتوده شامل سلولی، سوسپانسیون کشت

 در دهش شناور تره سلمه برگی قطعات مثال، برای نیست. ضروری سوسپانسیون کشت آغاز برای کالوس است. مرحله

 و دهدمی نشان مزوفیل را در سریعی رشد و سلولی تقسیم نور، مجاورت در (1962اسکوک ) و موراشیگ کشت محیط

سازند  رها سوسپانسیون رد را بیشتری سلول و تعداد شده پاشیده هم از کامل بطور توانندمی شیکر روی روز چهار از بعد

 (.1980 واگنر، و )ژیل

                                                                                                                                                                            
2. Meristem culture 

3. Shoot tip culture 

4. Node culture 

5. Root culture 

6. Embryo culture 

1. Callus culture 
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 هاییسوسپانسیون وردنآبدست  بنابراین دارند، چسبیدن بهم برای طبیعی تمایل گیاهی هایسلول دیواره اینکه به توجه با

 هایالین گزینش یزمینه در که باشد. با پیشرفت هایینمی پذیرامکان است شده تشکیل پراکنده منفرد هایسلول از فقط که

 ایجاد هنوز شوندمی جدا کامل بطور که هاییسلول کشت حال با این آمده دست به سلول باالی شدن جدا قابلیت با سلولی

 که کشتی محیط و گیاه نوع به توجه با آیدمی بوجود سوسپانسیون کشت در که های سلولیتوده اندازه و است. نسبت نشده

 (.2008 ست )جورج،ا متفاوت کندرشد می آن در سلول

 کشت محیط در رشد موجود هایکننده تنظیم غلظت تاثیر تحت عمدتا سوسپانسیون هایکشت در سلول پراکندگی مقدار

 دیواره میانی تیغه تجزیه موجب و ادهد را افزایش هاآنزیم اختصاصی فعالیت اکسینی رشد هایکننده گیرد. تنظیممی قرار

 غلظت و اکسین رشد هاینندهک تنظیم باالی نسبتا غلظت با کاربرد (. بنابراین،1961 ت،رینر و گردند )توریمی سلولی

 کاربرد حال، نای (. با1977 دارد )نارایاناسامی، وجود سلول پراکندگی افزایش کشت امکان محیط در سایتوکنین پایین

 صورت به شده کشت هایسلول نماند باقی موجب سلول پراکندگی حداکثر آوردن بدست اکسین برای باالی مقادیر

 سلولی با دیواره نیافته تمایز هایلسلو از متشکل مناسب، سلولی پراکندگی با سوسپانسیون هایشود. کشتمی تمایزنیافته

 (.2008 )جورج، نیستند یکسان اندازه و شکل نظر از اما باشندمی نازک

 دور 30-150یودهمحد تنظیم در قابل سرعت یک از باید گیرد. شیکرمی صورت شیکر توسط کشت محیط دادن تکان

 فشار عمل این گیرد. اوالمی صورت هدف دو با شیکر از استفاده با کشت محیط دادن باشد. تکان برخوردار دقیقه در

 نواختییک پراکنش ثانیا و شکندمی منفرد یسلولها و های کوچکترتوده به را آنها و آوردمی وارد سلولی هایتوده بر مالیمی

 بین مطلوبی گازی تبادل حرکت، نای اثر در شود. همچنین،می ایجاد کشت در محیط سلولی هایتوده و منفرد سلولهای از

 100 مایر ارلن در المث عنوان باشد. به کشت ظرف حجم با مطابق باید کشت حجمشود.می هوا برقرار و کشت محیط

 با را هاارلن معموال دهانه شود.می ریخته کشت محیط لیترمیلی 70 لیتریمیلی 250 ظرف در و لیترمیلی 20 لیتریمیلی

 و باشد نفوذپذیر گازی تبادالت برای نماید، حفظ را ارلن درون استریل محیط باید ارلن درپوشپوشانند.می آلومینیومی ورقه

 (.1382 ذوالعلی، و )فارسی دهد کاهش را تبخیر

 .شوندمی تقسیم 1کشت پیوسته و 1بسته کشت اصلی گروه دو به که دارد وجود سیونسوسپان کشت از مختلفی هایروش

                                                 
1. Batch culture 
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 بسته کشت -1-8-3

 سوسپانسیون در ها، بیوماس لسلو رشد و تقسیم نمایند. بامی رشد کشت، محیط از ثابتی حجم در هاسلول روش، این در

گردد.  متوقف رشد و شود کم اکسیژن( غذایی یا )موادکشت  محیط فاکتورهای از یکی که جایی تا یابدمی افزایش سلولی

 جورج، ؛1382 ذوالعلی، و نمایند )فارسیمی طی چرخه رشد در را زیر مرحله پنج سوسپانسیونی، کشت هایسلول

2008.) 

 تازه کشت محیط ها بهسلول که است زمانی مرحله شوند. اینمی آماده تقسیم برای هاسلول مرحله این در :2خفته مرحله

 یا و شود تولید سلول در خاصی هایاست متابولیت ممکن مرحله این گیرد. درنمی صورت سلولی تقسیم و شوندمی منتقل

 یابد. افزایش آنها در فیزیولوژیکی فعالیت یک سرعت

 اوایل در زمانی کوتاه یمحدوده یک فاز دارد. این قرار خود حد باالترین در سلولی تقسیم سرعت :3تصاعدی مرحله

 غلظت واحد هر کشت( بر از لیتر هر میلی در موجود هایسلول بیوماس )تعداد افزایش نسبت آن طی که است بسته کشت

 .باشدمی گیری اندازه قابل و ثابت ویژه(  رشد بیوماس )سرعت

 یابد.می افزایش هاسلول شدن حجیم روند ولی شودمی کند سلول تقسیم :4خطی مرحله

 .یابدمی کاهش آنها شدن حجیم همچنین و هاسلول تقسیم سرعت مرحله این در :5شدن کند مرحله

                                                                                                                                                                            
2. Continuous culture 

1. Lag phase 

2. Exponetial phase 

3. Linear phase 

4. Deceleration phase 
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 آن در که بسته است کشت در رشد چرخه انتهایی فاز مرحله، است. این ثابت هاسلول اندازه و تعداد :1سکون مرحله

 در مداوم بطور را هاسوسپانسیون توانمی بار، یک روز 3 تا 2 هر در واکشت تهیه شود. بانمی مشاهده سلول تعداد افزایش

 .دارد بستگی رشد کننده محدود فاکتور نوع و گونه گیاه به سکون فاز در هاسلول داشت. دوامنگه تصاعدی مرحله

 تولید برای یا بولیسمو متا رشد مدت طوالنی مطالعات برای آن بودن مناسب که باشدمعایبی نیز می یک دارای بسته کشت

 مورد آزمایشگاهی هایبررسی از در بسیاری گسترده طور به حال، این کند. بامی محدود را گیاهی هایسلول صنعتی

 شوند )جورج،می داده یقه تکاندور در دق 30-80 با سرعت دورانی شیکر روی بر معموال هاگیرد. کشتمی قرار استفاده

2008.)  

 

 پیوسته کشت -1-8-4

 شوند. محیطداده می رشد شود،می تجدید که غذایی محیط از معینی مقدار و باز سیستم یک در هاسلول روش، این در

 بسته کشت از استفاده (. با1387 شود )باقری،می خارج محیط از که است محیطی مقدار برابر دقیقا گردد،می وارد که کشتی

 متعدد هایاکشتو به نیاز کار ینا برای است، یکنواخت سخت سرعت با پایدار ساختار و اندازه با هاییسلول تولید

 هایمتابولیت تولید برای گیاهی هایسلول که زمانی بیشتر و گیردصورت می پیوسته کشت در فقط متوازن باشد. رشدمی

 (.2008 اهمیت دارد )جورج، شوندمی وسیع استفاده مقیاس در ثانویه و اولیه

 ابعاد حال، این ارد. باد آن همانند رشدی و است میکروبی هایسلول مشابه معموال های گیاهیسلول سوسپانسیون کشت

 نظر طول از و ترمیکروم 40 تا 20 بین قطر یا ضخامت نظر از و هستند بزرگتر قارچ یا باکتری سلول به گیاهی نسبت سلول

 (.1992 سو، آ؛ 1987 هستند )فولر، میکرومتر 200 تا 100 بین نیز

 ینتیجه در هااند. این تودهشده تشکیل سلول متفاوتی تعداد از که هستند هاییتوده حاوی عمدتا گیاهی سلول هایکشت

 این موارد، برخی آیند. درمی بوجود های آزادسلول بین چسبندگی از یا تقسیم از پس شدن جدا در جدید هایسلول ناتوانی

 تغییر با چه برسند. اگر میلیمتر 2 از بیش به ضخامت از نظر و باشند سلول 200 از بیش حاوی است ممکن هاتوده قبیل

                                                 
5. Stationary phase 
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 چسبنده باز لگاریتمی فاز انتهای در هاسلول قانون، یک عنوان به ولی کرد سلول غلبه چسبندگی بر توانمی کشت محیط

 زیادی آزاد هایسلول دارای که سلولی سوسپانسیون به دستیابی (. برای2006 فوالتا،-و وازکوئز وارگاس-شوند )لویالمی

 (.1982 کرد )فولر، استفاده نیز کردن غربال و سلولی دیواره کننده تخریب هایآنزیم از توانمی هست

 

 شده:  بسته بندی سلول حجم و ساکن سلول حجم -1-8-5

 است ممکن حجم شود. تخمینمی استفاده نیز استریل شرایط در و باشدمی رشد از سریع تخمین برای پارامتر دو هر

 است. وابسته و...( سلول سلول غلظت توده، اندازه سلول، )اندازه مورفولوژی به زیرا رشد نباشد مشاهده ایبر صحیح روش

 به صورت شاخص گردد. اینمی تعیین شده بندی درجه تیوپ در سلولی سوسپانسیون کردن نشینته با سلول ساکن حجم

 نیز شده بندیبسته سلول گیری حجمگردد. اندازهمی گزارش شده اشغال سلولی توده توسط سوسپانسیون کل حجم درصد

 وازگوئزفلوتا، و )لویالوارگاس گیردمی سانتریفوژ صورت که تفاوت این با است سلول جمعیت حجم گیریاندازه مشابه

2006.) 

 

 پروتوپالست: -1-9

باشد. هانستین در سال ی میپروتوپالست، سلول گیاهی فاقد دیواره بوده و شامل تمام اجزاء سلول به جز دیواره سلول

واژه پروتوپالست را برای مواد زنده محصور در غشاء سلولی بکار برد. پروتوپالست جدا شده یک ساختار غیر  1880

باشد، زیرا غشاء پالسمایی بیرونی کامال در معرض بوده و تنها حصار موجود بین محیط بیرون و مواد زنده عادی می

های باشد که باعث پیشرفت در جنبههای گیاهی سیستم سلولی منحصر به فردی میتداخل سلول است. پروتوپالس

ها کاربرد گوناگونی دارند و در مطالعه ژنتیک، فیزیولوژی سلول، غشاء مختلف بیوتکنولوژی شده است. پروتوپالست

ها و گیاهان زینتی و انجام لهای جدید در گها همچنین برای تولید ژنوتیپای دارند، پروتوپالستپالسمائی نقش عمده

؛ هریتا و 2001؛ میزوهیرو و همکاران، 1993باشند )ناکانو و همکاران، گیری سوماتیکی و ایجاد تنوع مفید میدورگ

 (.2004همکاران، 
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Abstract  

     Somatic hybridization is one of the most powerful tools for achieving distant interspecific hybrids. For 

this purpose, protoplast preparation and regeneration are a first and important step. Hence, experiments 

were conducted to evaluate various combinations of cellulase (%1, %1.5, %2 and 3%) and pectinase 

(%0.1, %0.2, %0.5, %1) and Callus fresh weight (0.4 ,0.2) , manitol (9%, 11%, 13% M) and time 

(4, 8 ,12 h). The results of experiment revealed that the protoplast yield was significantly affected by 

different treatment levels. Callus fresh weight at 0.4 g gave the highest viability at 1.12×105 protoplast/g 

FW and the highest amount of viable protoplasts (1.01 × 105 protoplasts/g FW) was obtained when 

the manitol concentration was maintained at 9% M. Analysis of variance indicated that concentration, 

time and three-way interaction of cellulase, pectinase and time were significant at p<0.01. It’s concluded 

that, the best treatment for isolation of  F.  imperialis  protoplast was 2% cellulase and 0.1% pectinase 

with 9% mannitol for 8 h (7.8 × 105 protoplasts/g FW). Some valuable experiments were done based on 

completely randomized design with 3 replications and also each experiment was repeated twice. The results 

of experiment revealed that cell wall and colony formation were better in a liquid medium than those on a 

semi-solid agarose medium. The highest plating efficiency (1.26×106 per gr FW) and highest callus 

formation was obtained by using a medium containing 0.5 mg l–1 2,4-D,1 mg l–1 BA and 200 mg l–1 

casein hydrolysate. Micro calluses were formed after 1 month of culture. Many plantlets were formed on 

the calli after transfer of the proliferated calli to hormone-free medium. The highest plantlet regeneration 

(100%) was obtained by using a medium containing 0.5 mg l–1 NAA, 1.5 mg l–1 BA.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


