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Abstract 

 

Background and Objectives 

Nettle (Urtica dioica L.) is considered a valuable plant with high level of various beneficial 

phytochemical, which has been used centuries in traditional medicine. Since it contains various 

secondary metabolites and shows noticeable activity against different Gram-positive and Gram-

negative bacteria, nettle has been identified as an appropriate choice for wider applications in the 

food and pharmaceutical industries in the recent years. This plant is native to Asia, Europe, 

Africa and North America and grows naturally in different regions of Iran. Although nettle is an 

important medicinal plant worldwide, there is no information about optimization of its tissue 

culture conditions. This study was carried out to investigate the effects of different plant growth 

regulators, explant types and light condition on the callogenesis properties of nettle plant under in 

vitro condition.  

 

Materials and Methods 
A factorial experiment was carried out on the base of completely randomized design with three 

replicates. Different explants including young leaves, old leaves, nodes and seeds of nettle plant were 

cultured in the solid MS medium supplemented with 30 g l
-1
 sucrose and different concentrations of 

plant growth regulators of 2,4-D (1, 2 and 3 mg l
-1
) and BA (0.1, 0.5 and 1 mg l

-1
). Callus-related 

characteristics, including time of callus induction, callogenesis percentage, and their color and texture 

were analyzed. Analysis of variance was carried out by SAS software ver. 9.3.1 and mean comparison 

was conducted using Duncan multiple range test.  

 

Results 
According to the results, callus induction was significantly influenced by explant type. The 

highest callus induction was attained from young leaves, nodes and old leaves, respectively. The 

results also showed that callus induction and its properties were significantly influenced by light 

condition. Preservation of cultures in dark condition resulted in higher callus induction than light 

condition. In addition, the effect of plant growth regulators was significant on callus induction 

and its properties. The highest percentage of callus induction was obtained from young leaf 

explants in the medium containing 1 mg l
-1

 2,4-D and 1 mg l
-1

 BA in dark condition followed by 

node explants in the same plant growth regulator treatment. However, medium supplemented 
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with 1 mg l
-1

 2,4-D and 0.1 mg l
-1

 BA showed to be more effective for old leaf explants. Based on 

the results of this research, young leaf explants in the MS medium containing 1 mg l
-1

 2,4-D and 

1 mg l
-1

 BA in dark condition are suggested for callus induction from nettle plant. 

 

Discussion 
Type, color and amount of produced callus in different plant species are highly dependent on the 

genotypes, compositions of tissue culture media as well as the levels of both endogenous and 

exogenous plant growth regulators. Auxin and cytokinin are two main plant growth regulators 

playing important roles in callogenesis of different plant species. There is an interaction between 

the level of plant growth regulators and color of produced callus. Based on the results of present 

study, it seems that in the nettle plant, node explants endure a higher level of plant growth 

regulators and hence produce a brighter callus than the leaf segment explants when they are 

treated with high concentrations of these chemicals.  

 

Keywords: 6-Benzyladenine, Callogenesis, Culture media, Factorial experiment, 2, 4-D 
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های رشد، نوع ریزنمونه و روشنایی بر تولید کالوس  کننده اثر تیمارهای مختلف تنظیم

 (.Urtica dioica L)گیاه داروئی گزنه 
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 چکیده
یکی از گیاهان با ارزش داروئی بوده که به علت دارا بودن ترکیباا  ییتوشایمیایی باا ارزش،     عنوان به گیاه گزنه

عناوان   مختلف و همچنای  اتاتداده از آن در اانایذ یا ایی باه      های مان بیماریاخیراً توجه زیادی به آن برای در
هاای   تازی شرایط کشات بایات بارای ال اال کاالوس از بایات       در ای  پژوهش به منظور بهینه. نگهدارنده شده اتت

ه بر میزان رشد، شرایط نگهداری محیط کشت و نوع ریزنمون های کننده مختلف ای  گیاه، اثر تیمارهای مختلف تنظیم
اور  یاکتوریل در قالب طرح کامالً تصاادیی   به ای  منظور آزمایشی به. تولید کالوس آن مورد بررتی قرار گریت

مس  و  های های مختلف شامل برگ در دانشگاه جهرم انجام گردید و ریزنمونه 5931-5931با ته تکرار در تال های 
هاای متدااو  دو    گارم بار لیتار تااکارز و یلظات      93د حاوی جام MSجوان، گره و ب ر ای  گیاه در محیط کشت 

کشات  ( گارم در لیتار   میلای  5/3و  1/3، 5)و بنزیل آدنی  ( گرم در لیتر میلی 9و  2، 5)دی -یور-کننده رشد تو تنظیم
هاای   دهی، بایت و رنگ کاالوس  شدند و چهار هدته پس از کشت اداتی از قبیل دراد تولید کالوس، زمان کالوس

داری از نظار تولیاد    های مورد اتتداده تداو  معنی بر اتاس نتایج حااله، ریزنمونه. مورد ارزیابی قرار گریتند ال ایی
پاتا   . های برگ مس ، برگ جوان و گره قادر به تولیاد کاالوس بودناد    که ریزنمونه طوری کالوس نشان دادند، به

 ی مختلف متداو  بود به نحوی که شرایط تااریکی تایثیر  ها برای تولید کالوس با قرار گریت  در شرایط نور ریزنمونه
کننده رشد بر تولید کاالوس   همچنی  اثر تیمارهای مختلف تنظیم. بیشتری در ال ای کالوس و میزان رشد آن داشت

هاای   که بیشتری  میزان تولید کالوس در ریزنموناه  طوری دار بود، به های مختلف در تطح یک دراد معنی ریزنمونه
گارم   دی و یاک میلای  -یاور -گرم در لیتر تو کشت دارای یک میلی  های گره در محیط ی جوان و ریزنمونهها برگ

دی و -یاور -گرم در لیتر تو آمد ولی در مورد برگ مس  بیشتری  میزان ای  ادت در یک میلی دتت بنزیل آدنی  به
هاای   های مورد اتتداده، ریزنموناه  زنمونهدر بی  ری. گرم در لیتر بنزیل آدنی  در شرایط تاریکی حاال شد میلی 5/3

اتاتداده از  . برگ جوان در شرایط تاریکی بیشتری  دراد تولید کالوس را نشان داده و رشد کالوس بهتری داشاتند 
گرم در لیتار بنزیال آدنای  و نگهاداری      دی و یک میلی-یور-گرم در لیتر تو ریزنمونه برگ جوان و تیمار یک میلی

 .گردد ریکی برای تولید کالوس از ای  گیاه پیشنهاد میها در شرایط تا کشت

 

 زائی، محیط کشت دی، طرح یاکتوریل، کالوس-یور-بنزیل آدنی ، تو-1: ها کلیدواژه

 

 م دمه

متعلااق بااه راسااته  (.Urtica dioica L)گیاااه گهنااه 

گیااهی،   (Urticaceae) تیاره گهناه   و (Rosales) رزالس

متار و   ساانتی  50-900ندسااله باا ارتفاا    علفی، دو پایه، چ

mailto:zarei@jahromu.ac.ir
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1025&bih=500&q=Urticaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEyqMitUgjDjjbLStCyzk630kzLzc_LTK_Xzi9IT8zKLc-OTcxKLizPTMpMTSzLz86wyMtMzUosUUEUBKPG-nFMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3van6qPHOAhVQF8AKHVqiAjUQmxMIqgEoATAV


 ... های رشد کننده اثر تیمارهای مختلف تنظیم: همکاران زارعی و

 

258 

در ایاران در منااطق   . باشاد  یما گهناده   یهاا  کرکدارای 

صورت خودرو وجاود دارد از جملاه    همختلفی از کشور ب

تهران و البرز، در منااطق   یها استانهای البرز در  در دامنه

 هاای  شمالی در مازندران و گیالن و در آذربایجاان در دامناه  

ان و ارساباران، لرساتان و در اساتان    سهند، زنقاا،، دیلما  

ایا  گیااه ارزش دارویای لاباج تاوجهی دارد و از      . فارس

گذشاااته مفااااری دارویااای و  اااذایی آن  یهاااا زماااان

ترکیباات  . شده و مورد استفاده لارار گرفتاه اسات    شناخته

ایاا  گیاااه شااامج اسااید سالساایلیک، انااوا  فالونو یاادها،  

 ،(Acetylcholine) ، اسااتیج کااولی (Serotonin) سااروتونی 

 (Leukotriene) هاا  ی لکاوتر و  (Formic acid) اسیدفورمیک

 زیاادی  یهاا  گاهارش (. Franciskovic et al., 2017) باشد یم

بخفوص  ها یماریبمبنی بر مفید بودن گهنه در درمان برخی 

للبی عرولای   های یماریبدیابت و جلوگیری از ابتال به برخی 

را باودن خاواص  اد    علات دا  ههمچنای  با  . بیان شده اسات 

های گرم منفی و مثبات،   باکتریایی بر علیه هر دو نو  باکتری

نگهدارناده در صانایغ  اذایی و    عناوان   به اخیراً استفاده از آن

آرایشی توجه زیادی را به خود جلب کارده اسات   -بهداشتی

(Kregiel et al., 2018.) 

علات داشات  ترکیباات ثانویاه      هامروزه گیاهان دارو ی با 

هاا پیادا    ش اهمیت بسیار زیادی در درمان برخی بیماریباارز

در اکثر موالغ میاهان متابولیات دارو ای موجاود در     . اند کرده

استفاده از شارای  کشات   . باشد یمصورت طبیعی کم  هگیاه ب

مفیاد   های یتمتابولاصلی تولید  یها راهبافت گیاهی یکی از 

از لبیاج   ییهاا  یاک تکنبا اساتفاده از  . باشد یمگیاهان دارو ی 

کشت بافت گیااهی، تولیاد کاالوس و کشات سوسیانسایون      

دارو ای خاصای را در    هاای  یات متابولمیاهان   توان یمسلولی 

تحقیقات فراوانی در زمیناه اساتفاده از   . گیاهان افهایش داد

عناوان سیساتم    در شارای  درون شیشاه، باه    هاا  یاک تکنای  

 ته اسات ثره با ارزش صورت گرفؤجایگهی  برای تولید مواد م

(Leonard et al., 2009; Siahmansour et al., 2018; 

Sahraroo et al., 2018 .)های  کشت کالوس از جمله روش

پرکاااربرد کشاات بافاات گیاااهی اساات کااه بااه اهاادای  

مختلفاای از جملااه تولیااد ترکیبااات دارو اای بااا ارزش،   

ریهازدیادی  یرمستقیم از گیاه، افهایش تناو  ژنتیکای،   

اباهار   عناوان  باه  جنسای و همچنای     یار  های ی جنتولید 

مناسب برای دستکاری ژنتیکی گیاهان مختلف باه کاار   

کاالوس در شارای  درون شیشاه، در    . گرفته شده اسات 

رشد گیاهی کننده  مواد تنظیم تأثیر محی  کشت و تحت

 ساختمان کاالوس، (. Soltanipul et al., 2012) گیرد یمشکج 

 گیاهااان مختلااف، شااده در  مقاادار و رناال کااالوس ایجاااد

 زاد درون یهاا  کنناده  به ژنوتیپ، نو  ریهنمونه، میهان تنظیم

و همچنی  ترکیاب محای  کشات بساتگی دارد      زاد برونو 

(Kumari et al., 2006 .)   ثر بار تولیاد   ؤاز میاان عواماج ما

ویاهه اکسای  و    رشاد گیااهی باه    یهاا  کننده کالوس، تنظیم

کالوس دارناد   سیتوکنی  نقش بسیار مهمی در فرایند القای

(Mungole et al., 2011 .) رشااد و کننااده  نااو  تنظاایم

کشات و همچنای  گوناه گیااهی      آن به محای   یها  لظت

 دی -فااور-تااو(. Kumari et al., 2006)بسااتگی دارد 

((2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ) و بنهیااج

 ترتیاااب از اناااوا  باااه (Benzyl Adenine (BA))آدناای   

پرکااربرد در شارای  کشات     های توکنی یسو  ها ی اکس

، هار چناد کاه    شندبا یمبافت گیاهی برای القای کالوس 

نو  گیاه و ریهنموناه هام نقاش زیاادی در انتخاا، ناو        

 ;Chee, 1990) باشاند  یما رشاد گیااهی دارا   کننده  تنظیم
 

 Iranpak et al., 2012; Jaiswal and Naryan, 1985;  
 

Leonard et al., 2009; Malamug et al., 1991; 
 

 Abbasi Kajani et al., 2014; Sedaghati et al., 2015.)  

که تاکنون در زمینه کشت بافت گیاه گهنه  با توجه به ای 

تحقیقی صورت نگرفته است، سعی بر آن شد تا شرای  بهینه 

لاذا باه   . برای محی  کشت ای  گیاه مورد بررسی لرار گیارد 

ر در مااورد شاارای  مناسااب بیشاات هااای یبررساامنظااور انجااام 

کشاات بافاات ایاا  گیاااه در ایاا  پااهوهش سااعی شااد اثاار     

رشد گیاهی بنهیج آدنای   کننده  مختلف دو تنظیم یها  لظت

دی، شاارای  نگهااداری محاای  کشاات و نااو   -فااور-و تااو

 . ریهنمونه بر میهان تولید کالوس ای  گیاه بررسی گردد

 ها مواد و روش
شهرستان  ا اتگیاهان گهنه مورد آزمایش از سطح ب

و باه آزمایشاگاه گاروه بیوتکنولاوژی      یآور جماغ جهرم 

دانشگاه جهرم منتقج شدند و پس از شستشوی سطحی به 
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مادت یاک دلیقاه و     درصاد باه   20سرعت توس  اتاانو   

دلیقاه و ساه    90مادت   درصد باه  2/9محلو  هییوکلریت 

نوبااات شستشاااو باااا آ، مقطااار اساااتریج،  ااادعفونی   

در ای  تحقیاق از  . ر گرفتندشده و مورد کشت لرا سطحی

MS (Murashige and Skoog, 1962 )محی  کشت پایه 

دی -فور-رشد اکسی  تو یها کننده تنظیم. استفاده گردید

در لیتاار و همچناای   گاارم یلاایم 4و  2، 9 یهااا  لظااتبااا 

در  گارم  یلای م 9/0و  5/0، 9 یهاا   لظتبا  BAسیتوکنی  

در لیتاار  گاارم 40همچناای  . لیتاار بااه محاای  ا ااافه شاادند

باا  . گرم در لیتر آگار به محی  افهوده شاد  5/2ساکارز و 

اساااتفاده از دساااتگاه پااای ای سااانپ دیجیتاااالی، پااای ای 

در کنناده   ییا ژلهشده لبج از افهودن عامج  تهیه های ی مح

 . تنظیم گردید 1/5-8/5محدوده 

 یهاا  بار  به منظور تولید کالوس لطعااتی از ریهنموناه   

یافته و یاک   کامال توسعه یها بر   تازه رشد کرده، همچنی

جادا   متار  یساانت گره ساله با ابعاد متوس  یک تا یاک و نایم   

ها روی محی  کشت لرار  زنی پشت آن شدند و پس از زخم

بااه منظااور مقابلااه بااا آلااودگی باکتریااایی، پااس از   . گرفتنااد

اتوکالو کردن محی  کشت و لبج از توزیغ محی  کشت باه  

 50کلرامفنیکااج بااه میااهان   بیوتیااک ظااروی کشاات، آنتاای 

 در دماای   هاا  نموناه . در لیتر باه محای  افاهوده شاد     گرم یلیم

. روز نگهاداری شادند   28گراد به مادت   درجه سانتی21-23

در جعبه  ها نمونهبرای بررسی اثر نور بر تولید کالوس، برخی 

 91)تیره سر بسته لرار گرفته و برخی در شارای  ناوری اتاا     

 .لرار گرفتند( اعت تاریکیس 8ساعت روشنایی و 

در آزمااایش او  ریهنمونااه باار  جااوان در شاارای   

نوری متفاوت تاریکی و روشانی، و ناه ترکیاب مختلاف     

ریهنموناه در هار پتاری     2تکارار و   4رشد باا  کننده  تنظیم

دیش جهت شناسایی بهتری  شرای  رشاد کاالوس ماورد    

شاده   ایا  طارد در شارای  کنتار     . بررسی لارار گرفات  

تفاادفی   ت فاکتوریج در لالب طارد پایاه کاامالً   صور هب

هر هشت روز یاک مرتباه داده بارداری انجاام     . انجام شد

 هاا  آن، بافات و میاهان رشاد    هاا  کاالوس گرفت و درصاد  

دهی بر  درصد کالوس. برداری شد بررسی شد و یادداشت

که در هر تیمار تولید کاالوس   هایی یهنمونهراساس تعداد 

باا   هاا  کاالوس همچنی  ابعااد  . یدکرده بودند محاسبه گرد

رنل . استفاده از کا ذهای الگوی مدرج محاسبه گردید

  2تااا  9تولیاادی باار اساااس رتبااه دهاای از    یهااا کااالوس

 . محاسبه گردید( صورت افهایشی هبر اساس میهان رنل ب)

مختلاف   هاای  یهنموناه ردر آزمایش دوم سه تکارار از  

 5گااره بااا مشاااهده و ریهنمونااه  2باار  مساا  و جااوان بااا 

 شاده  و بیست نمونه بذری  دعفونی دیش یپترمشاهده در هر 

رشاد  کنناده   در نه  لظات مختلاف تنظایم    یش یپتردر هر 

صورت آزمایش فاکتوریج در لالب طارد پایاه    هگیاهی و ب

 .تفادفی مورد ارزیابی لرار گرفتند کامالً

 1، 9، 4نساخه   SASافاهار   ، از نارم ها دادهپس از ثبت 

تیمارهاا   داری یمعنو آزمون  ها دادهو تحلیج  برای تجهیه

 ها دادهدر سطح یک درصد استفاده شد و مقایسه میانگی  

 . دانک  انجام گرفت ییا دامنهتوس  آزمون چند 

 نتایج و بحث
از هفته دوم بعد از کشت در محای  القاای    ها یهنمونهر

در (. 9 شاکج )کالوس، شارو  باه تولیاد کاالوس نمودناد      

باار  جااوان در دو شاارای   هااای یهنمونااهرآزمااایش او  

بار اسااس نتاایپ    . مختلف تاریکی و روشنایی لرار گرفتناد 

حاصله مشخص شد که اثر شرای  نگهداری رشد و  لظت 

در  کاالوس رشد گیااهی بار میاهان تولیاد      یها کننده تنظیم

  یا ا(. 9جادو   )باود   دار یمعنا سطح احتما  یک درصاد  

تاأثیر   رد مطالعه از نظار مو یتورهاکه فاکبدان مفهوم است 

گر یدیکا صاورت مساتقج از    صفت مورد مطالعه به یبر رو

 .باشند یمگر یدیکو وابسته به  کنند ینمعمج 

شااده، باادون در نظاار گاارفت    باار اساااس نتااایپ حاصااج 

جاوان گیااه    یهاا  کننده رشد، بار   تیمارهای مختلف تنظیم

بیشااتری از  یدهاا گهنااه در شاارای  تاااریکی میااهان کااالوس 

کنناده   اثر متقاباج تنظایم  . روشنایی از خود نشان دادند شرای 

نشاان داد کاه    هاا  یهنموناه رشد گیاهی و شرای  نگهاداری ر 

بر  جوان در تماام تیمارهاای ماورد اساتفاده      های یهنمونهر

(. 2 شاکج )شرای  تاریکی تولید کالوس بهتری نشاان دادناد   

در شارای  تااریکی و روشانایی در     ییزا بیشتری  درصد کا 

دی -فاور -در لیتر تو گرم یلیشده با یک م تیمار های یهنمونهر

همچنای   . در لیتر بنهیج آدنای  حاصاج شاد    گرم یلیو یک م
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 تاری  یاره تولیادی در شارای  روشانایی رنال ت     یها کالوس

شده در شرای  تااریکی داشاتند    حاصج یها نسبت به کالوس

رشاد   یهاا  کنناده  عالوه با افهایش  لظت تنظیم هب(. 4 شکج)

کاه   طاوری  شاد باه   تار  یرهتولیدی ت یها یاهی رنل کالوسگ

کاامالً   یهاا  دی کاالوس -فاور -در لیتر تو گرم یلیم 4 لظت 

برای القاء کالوس در بیشاتر  (. 4 شکج)تولید نمودند  ییا لهوه

رشاد   یها کننده گیاهی نیاز به هر دو نو  تنظیم های یهنمونهر

 .باشد یاکسی  و سیتوکنی  م

 

 
 

Figure 1. Callus obtained from different explants of U. dioica  

Left: Young leaves, middle: Old leaves and right: node explants 
 

 

Table 1. Effects of different concentrations of plant growth regulators in dark and light conditions 

on the callogenesis of young leaves of U. dioica plant 

S.O.V. df 
Murashige and Skoog 

Callus induction Callus color and texture 
Plant growth regulators 8 1.015

**
 23.685

** 
Culture condition 1 1.89

**
 3.629

** 
Plant growth regulators  ×Culture condition 8 0.054

**
 2.629

** 
Error  36 0.0045 0.0185 

C.V. (%) - 10.61 3.53 
Significant at 1% probability. 
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Figure 2. Reciprocal effects of culture condition in dark or light and plant growth regulators on 

callogenesis in U. dioica. Letters on horizontal axis represent type of plant growth regulators 

treatments as described above 
A) 1 mg l-1 2,4-D, 0.1 mg l-1 BA; B) 1 mg l-1 2,4-D, 0.5 mg l-1 BA; C) 1 mg l-1 2,4-D, 1 mg l-1 BA; 

D) 2 mg l-1 2,4-D, 0.1 mg l-1 BA; E) 2 mg l-1 2,4-D, 0.5 mg l-1 BA; F) 2 mg l-1 2,4-D, 1 mg l-1 BA; 

G) 3 mg l-1 2,4-D, 0.1 mg l-1 BA; H) 3 mg l-1 2,4-D, 0.5 mg l-1 BA; I) 3 mg l-1 2,4-D, 1 mg l-1 BA 
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Figure 3. Reciprocal effects of culture condition in dark or light and plant growth regulators on color 

of callus in U. dioica. Letters on horizontal axis represent type of plant growth regulators treatments 

according to Fig. 2. 

 

رشد جهات   یها کننده مختلف تنظیم یها نسبتنیاز به 

القای کالوس در بسایاری از گیاهاان گاهارش شاده اسات      

(Abbasi Kajani et al., 2014 .)   همچنی  در بررسی کاه بار

( Juniperus excelsa)گیااه ارس کاوهی    هاای  یهنمونهرروی 

دی -فاور -رشاد تاو  کننده  مشخص شد که تنظیم انجام گرفت

بیشاتری در   تأثیر MSدر محی  کشت  IBAو  NAAنسبت به 

 در مطالعاات (. Salehi Shanjani, 2003)القاء کالوس داشات  

متعددی اثر شرای  نوری بر میاهان تولیاد کاالوس گیاهاان     

هاا   مختلف مورد ارزیابی لرار گرفته است که برخای از آن 

  باوده اناد کاه تیمارهاای مختلاف ناوری       بیانگر ای  مطلب
داری در تولیاد کاالوس گیاهاان نداشاته اساات      معنای  تاأثیر 

(Soltanipul et al., 2012 ) شاده کاه    و در برخی گاهارش

القاء کالوس در شرای  تااریکی بهتار از شارای  روشانایی     

 ;Ameri et al., 2011; Iranpak et al., 2012)بوده اسات  

Khoramirad and Shoor, 2011.) (1999 )Compton در 

 پیش که کرد بیان هندوانه یها لیه ییزا ساله بر نور اثر بررسی

 کاه  هاایی  یهنموناه رتعاداد   یدار یمعنا  طاور  هبا  تاریکی تیمار

 تااریکی  دلیق نقش .است داده افهایش را کنند یم ساله تولید

 لارار  کاه  شاود  یمداده  احتما  اما نشده، مشخص کامالً هنوز

 رشاد  یهاا  کنناده  تنظایم  تااریکی،  در گیاهی یها بافت دادن

 کند یمحفظ  ینور حساسیت از را ترکیبات سایر و گیاهی

(Evans et al., 1981; Hartmann et al., 1997.) 

 زایای  ی جنا  منظاور  باه  ها یهنمونهر دادن لرار همچنی 

  لبااج را ساالولی تقساایم و تمااایه تاااریکی، سااوماتیکی در

 کنااد یما  تحریاک  ناور،  بااه هیگیاا  بافات  دادن انتقاا   از

(Compton and Gray, 1993 .)اتیولاه  گیااهی  یها بافت 

 همچنای   و اکسایداتیو کمتار   فنلای  ترکیبات یدارا ا لب

هساتند   یتار  ناازک  سالولی  هاای  یاواره د و یآوناد  بافت

(Hartmann et al., 1997.) 
  ترکیبااات و ساالولی کمتاار شاادن  ااخامت دیااواره  

 رشاد  هاای  کنناده  یمتنظا  حرکات  اسات  ممکا   آن کمتر

کنناد   تساهیج  هاا  یهنمونهر باززایی یها مکان به را گیاهی

(Compton et al., 2004 .)اناد  کردهمتعددی بیان  های گهارش 

رشاد   کنناده  دی، بهتاری  تنظایم  -فور-رشد توکننده  که تنظیم

لیه و  گیاهی نو  اکسی  برای القاء کالوس از گیاهان تک

 ;Chee, 1990; Jaiswal and Naryan, 1985) باشد یم ییا لیهدو

Malamug et al., 1991; Lu et al., 1982.) 

نموناه روی درصاد    بر اساس نتایپ حاصاله اثار ناو  ریاه    

دار باود   تولید کالوس در ساطح احتماا  یاک درصاد معنای     

بار  جاوان لابلیات     هاای  یهنموناه رکه  طوری به(. 2جدو  )

 هاای  وناه یهنمرکاه   بیشتری در تولید کالوس داشتند درحاالی 

بار اسااس نتاایپ     .بذر در محی  کشت هیچ تغییاری نکردناد  

کننده رشد گیااهی   حاصله و بدون در نظر گرفت  تیمار تنظیم

بر  جوان بیشتری  درصد تولیاد کاالوس را دارا    های نمونه

 هاای  یهنموناه گره و سایس ر  های یهنمونهبودند و بعد از آن ر

 . بعدی لرار داشتند یها بر  مس  در رتبه
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Table 2. Analysis of different concentrations of hormonal treatments and explant types on callogenesis of 

nettle plants in dark condition 

S.O.V. df 
Murashige and Skoog 

Callus induction Callus color and texture 
Plant growth regulators 8 1.13

**
 14.50

**
 

Explant 2 2.85
**

 27.44
**

 

Plant growth regulators  × Explant  16 0.21** 5.71
**

 

Error  54 0.0016 0.259 

C.V. (%) - 7.52 23.30 
Significant at 1% probability. 

 

بذر هیچ رشدی در محی  کشت نداشتند  یها نمونه ریه

که بیانگر ای  است که بذور ای  گیااه ممکا  اسات دارای    

رشد و عدم نمو کامج باذر   یها خفتگی بوده و یا بازدارنده

باه  . مانغ از جوانه زدن بذر در شرای  رشاد گردیاده اسات   

زنای باذر    که گهارشی در مورد جوانه هرحا  با توجه به ای 

باا لطعیات در ایا      تاوان  یگیاه مشاهده نشده است، نم ای 

بر . مورد نظر داد و به تحقیقات بیشتر در ای  زمینه نیاز است

اساس نتایپ حاصج از ای  پهوهش هر سه ریهنمونه رویشی 

ها پس از  شده لادر به تولید کالوس بودند و کالوس استفاده

ناد کاه   چند مرتبه واکشت هم سالم و بدون تغییار باالی مان  

صااورت  ههااا چاه باا  بیاانگر لابلیاات اسااتفاده از ایا  کااالوس  

کااالوس و چااه در شاارای  کشاات ساالولی باارای تولیااد     

 . باشد یارزشمند از ای  گیاه م های یتمتابول

 یهاا  کنناده  همچنی  اثر متقابج ناو  ریهنموناه و  لظات تنظایم    

 دار یرشد گیاهی بر میهان تولید کاالوس گیااه گهناه معنا    

به عباارتی بیشاتری  میاهان تولیاد کاالوس      (. 3 شکج)بود 

و  دی-فاور -در لیتر تاو  گرم یلیم 9در تیمارهای ( درصد 900)

نمونه بر  جوان و  در لیتر بنهیج آدنی  از ریه گرم یلیم 9

 .گره حاصج شد

-فور-در لیتر تو گرم یلیم 9مس  در  لظت  یها بر 

در لیتار بنهیاج آدنای  بیشاتری  تولیاد       گارم  یلیم 9/0دی و 

باااا افاااهایش  لظااات . کاااالوس را از خاااود نشاااان دادناااد

 یهاا  رشاد میاهان تولیاد کاالوس از بار       یها کننده تنظیم

 2همچناای  در تیمارهااای . مساا  بااه شاادت کاااهش یافاات

در  گارم  یلای م 5/0و  9/0دی و -فاور -در لیتر تاو  گرم یلیم

لیتر بنهیج آدنای ، میاهان تولیاد کاالوس در ریهنموناه گاره       

بود که ممک  است بیانگر ای  مطلاب  بیشتر از بر  جوان 

 گاره نیااز    هاای  یهنموناه باشد کاه بارای القااء کاالوس از ر    

. باشد یدی م-فور-کننده رشد تو بیشتر تنظیم یها به  لظت

ایاا  مشاااهدات ممکاا  اساات ناشاای از  لظاات متفاااوت      

 هااای یهنمونااهرشااد گیاااهی درونااهاد در ر یهااا کننااده تنظاایم

و  لظااات  هاااا موناااهیهنتاااأثیر متفااااوت ر. مختلاااف باشاااد

رشد گیاهی در گیاهاان مختلفای گاهارش     یها کننده تنظیم

 Sharafi et al., 2014; Ebrahimzadeh et)شاده اسات   

al., 2006 .)       به عباارتی ایا  احتماا  وجاود دارد کاه گاره

کنناده   بیشاتری از تنظایم   یهاا  برای القاء کالوس به  لظات 

از بیشااتری  یهااا رشااد اکساای  نیاااز دارد و یااا در  لظاات  

کننده رشد تولید کاالوس را در ساطح باا یی حفاظ      تنظیم

جااوان میااهان بیشااتری از    یهااا معمااو ً بافاات . کنااد یماا

به عبارتی ای  . باشند یزاد دارا م رشد درون یها کننده تنظیم

 یهاا  کنناده  امکان وجود دارد که میاهان بیشاتری از تنظایم   

ها  جوان باعث شوند که ای  بافت یها رشد اکسی  در بافت

اکسی  کالهایی مناسب داشته باشاند   تر یی پا یها در  لظت

و با افهایش میهان اکسی  در محی  کشات، و اثار ساینتهید    

زاد گیاه، اثر بازدارنادگی   رشد درون یها کننده آن با تنظیم

کنناده   بهتاری  تیماار تنظایم   . وجود آیده کننده رشد ب تنظیم

ابه باا  رشد و شرای  نگهداری کشت در ایا  پاهوهش مشا   

در مااورد گااج راعاای  .Carolina et al( 2001)گااهارش 

 هااای یهنمونااهبیشااری  تولیااد کااالوس را از ر  باشاادکه یماا

در لیتر بنهیج آدنای  و   گرم یلیشده در حضور یک م کشت

دی و در شارای  تااریکی   -فاور -در لیتر تاو  گرم یلییک م

گاهارش   .Ayan et al (2005) همچنای   .گاهارش کردناد  

ری  میهان کالوس از ای  گیاه در تیمار یاک  شتیکردند که ب

 . دی و کینیتی  حاصج شد-فور-در لیتر تو گرم یلیم

(2011 )Omidi et al.   کنناده  گهارش کردند کاه تنظایم 

تاأثیر   دی نسابت باه نفتاالی  اساتیک اساید     -فور-رشد تو
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بیشتری بر درصد تشکیج کاالوس در گیااه سارخدار دارا    

و  2، 9، 5/0 یهاا   لظتهمچنی  پس از بررسی . باشد یم

 9و  3/0، 2/0دی باه هماراه   -فاور -در لیتر تو گرم یلیم 3

در لیتر کینیتی ، ای  محققی  مشاهده کردند که  گرم یلیم

 گارم  یلیبیشتری  درصد تشکیج کالوس در  لظت یک م

در لیتار کینتای  و از    گرم یلیدی و یک م-فور-در لیتر تو

محققای  گاهارش    عالوه ایا   هب. ریهنمونه ساله حاص شد

پذیر و  حاصج از ساله نرم، انعطای یها کردند که کالوس

حاصاج از   یهاا  کاه کاالوس   حاالی  به رنل کرم بودند در

.داشااتند یاایا باار  بیشااتر حالاات فشاارده، ساافت و لهااوه

 یهاا  کنناده  بر اساس نتایپ بدون در نظر گارفت   لظات تنظایم   

 باا بافات   یهاا  مختلاف کاالوس   هاای  یهنمونهرشد گیاهی، ر

مختلف از سفید تاا   یها رنل کالوس. متفاوتی تولید نمودند

حاصاج از ریهنموناه گاره     یها کالوس. متفاوت بود ییا لهوه

کااه  حااالی هااا را تولیااد نمودنااد در   کااالوس ی تاار روشاا 

کاالوس را در   تاری   یاره حاصج از بر  جوان ت یها کالوس

اثاار متقابااج  . مختلااف حاصااج کردنااد  هااای یهنمونااهباای  ر

کننده رشد گیااهی   تنظیم یها مختلف و  لظت های یهنمونهر

نشان داد که هر دو فااکتور ماورد مطالعاه در رنال و بافات      

 (. 5 شکج)ثر بودند ؤکالوس م
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Figure 4. Effects of different explants and plant growth regulators on the callogenesis in U. dioica. 

Letters on horizontal axis represent type of plant growth regulators treatments according to Fig. 2 
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Figure 5. Effects of different explants and plant growth regulators on the color of callus in U. dioica. 

Letters on horizontal axis represent type of plant growth regulators treatments according to Fig. 2 
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حاصاج از گاره در    یهاا  بر اسااس ایا  نتاایپ کاالوس    

نداشااتند و همگاای  داری یتیمارهااای مختلااف تفاااوت معناا

مختلااف  یهااا بااه عبااارتی  لظاات . رناال ساافید داشااتند 

ثیری در رنل و بافت أکننده رشد گیاهی هیچ گونه ت تنظیم

حاصاج   یهاا  از طرفی کالوس. حاصله نداشت یها وسکال

پااایی   یهااا از باار  جااوان و باار  مساا  در  لظاات    

کننده رشد رنل روش  داشتند ولی با افهایش  لظت  تنظیم

متمایج شاد   ییا ها به سمت لهوه کننده رشد رنل آن تنظیم

 تاری   یرهدی ت-فور-در لیتر تو گرم یلیم 2که تیمار  حالی در

 گارم  یلای م 4 یها در  لظت. ا حاصج نمودها ر نو  کالوس

مس  کالوسی تولید نکردناد   یها دی بر -فور-در لیتر تو

جوانی که کالوس تولید نمودند هنوز رنل  یها ولی بر 

 یهاا  بنابرای  نتایپ حاصج نشان داد که کالوس. تیره داشتند

بار    هاای  یهنمونهمربوط به ر تر یی روش  در تیمارهای پا

 هاای  که ریهنمونه گره کالوس لهاو  حالی در شود یحاصج م
 .تولید نکردند

شاده در گیاهاان    نو ، مقدار و رنال کاالوس ایجااد   

و  زا درونرشد  یها کننده مختلف به ژنوتیپ، میهان تنظیم

 ,.Kumari et al)و ترکیب محی  کشت وابسته اسات   زا برون

رشاد   یهاا  کنناده  ثر، تنظایم ؤدر میان ای  عوامج م (.2006

ویهه اکسی  و سیتوکنی  نقاش بسایار حیااتی در     هگیاهی ب

(. Mungole et al., 2011)فرایناد القاای کاالوس دارناد     

 آن به محای  و خفوصااً   یها  لظترشد و کننده  نو  تنظیم

البته نو  ریهنمونه گیاهی مورد . گونه گیاهی بستگی دارد

مورد نیاز  های زیادی در  لظت تأثیر تواند یماستفاده هم 

برای القاء کاالوس از   .Karamzad et al( 2016) .گذارد

باار  و گااره را در   هااای یهنمونااهرزمیناای  گیاااه ساایب 

مورد ارزیابی لرار دادند  دی-فور-مختلف تو یها  لظت

گره نسبت به بر  به  های یهنمونهرو گهارش کردند که 

بارای القااء کاالهایی نیااز      دی-فاور - لظت با تری از تو

همچنی  (. در لیتر گرم یلیم 2در برابر  گرم یلیم 3)داشتند 

شاده از   تولید یها کالوسای  محققی  گهارش کردند که 

 یهاااا کاااالوساز  یتااار روشااا ریهنموناااه گاااره رنااال 

باه عباارتی دیگار    . شده از ریهنمونه بار  داشاتند   حاصج

کننده  ایی بی   لظت تنظیم نتیجه گرفت که رابطه توان یم

ی کاه  ید و از آنجاا رشد و رنل کالوس وجود داشته باش

رشد را کننده  گره نسبت به بر   لظت بیشتری از تنظیم

باا رنال    یهاا  کاالوس ، ممک  است تولید کند یمتحمج 

 .کنند یتر روش 

 گیری نتیجه
 هاای  در ای  پهوهش سعی شاد تاا باا کااربرد  لظات     

رشاد و ناو  ریهنموناه، بهتاری      هاای   کننده مختلف تنظیم

رشاد و همچنای    کنناده   ریهنمونه و بهتاری  ساطح تنظایم   

جهات بدسات آوردن   هاا   بهتری  شرای  نگهداری کشت

بیشتری  میهان کالوس پیدا شود تا بتوان از کشت کالوس 

 یهاا  القاءکنناده و یا کشت سوسیانسیون سلولی و کاربرد 

مختلف بتوان به مقدار بیشاتری از ترکیباات ثانویاه مفیاد     

د کاه  نتایپ حاصج از ایا  پاهوهش نشاان دا   . دست یافت

و  دی-فاور -رشاد گیااهی تاو    یها کننده استفاده از تنظیم

طور کارایی لادر به القاء کالوس از سه نو   هبنهیج آدنی  ب

ریهنمونااه باار  جااوان، باار  مساا  و گااره کیاااه گهنااه 

 در شارای  تااریکی   هاا  کشتهمچی  نگهداری . باشد یم
 .بیشتری در القاء کالوس در گیاه گهنه داشت تأثیر

 گزاری تپاس

نویسندگان ای  مقاله از دانشگاه جهرم برای فاراهم نماودن   

 .نمایند می امکانات  زم برای انجام ای  پهوهش لدردانی
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