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  چكيده
اين تحقيق به منظور بررسي . است كه بعنوان پايه براي ارقام رز بكار ميرود Rosaceaeنسترن گياه زينتي از خانواده 

آزمايش بصورت . تعيين بهترين محيط كشت و تركيب هورموني انجام شد كشت درون شيشه اي گياه نسترن در جهت
بر روي محيط هاي شدن ريزنمونه ها پس از ضدعفوني . تكرار انجام شد 3در  فاكتوريل با طرح پايه كامال تصادفي

MS  وB5  با غلظت هاي مختلف هورمون هايIAA  وNAA بيشترين وزن كالوس در محيط . منتقل شدندB5  يكبا 
هورمون هاي  كه شامل MSسپس كالوس ها به منظور باززايي غيرمستقيم به محيط . بدست آمد  IAAميلي گرم بر ليتر 

INK  در تركيب باNAA ،IAA  وGA3  و همچنينBAP  در تركيب باIAA ،NAA و GA3 بود، انتقال يافتند كه
هاي القا شده در برابر تابش دزهاي مختلف كالوس . در هيچكدام از محيط هاي استفاده شده باززايي صورت نگرفت

  . پرتو گاما اثري بر اندام زايي نداشت. اشعه گاما قرار گرفتند
   ، كالوسگياه نسترن، اشعه گاماكشت بافت، هورمون، : كليدي واژگان

  
  مقدمه

ر فضاي جنبه زينتي آن د .مي باشد  Rosaceaeاز خانواده گل سرخي ، گياهRosa Caninaنسترن با نام علمي 
. براي رزهاي زينتي مورد استفاده قرار مي گيرند مقاومي سبز درخور توجه بوده و در اغلب اوقات به عنوان پايه

 تكثير آن از طريق روش هاي سنتي با مشكالتي  .روش تكثير متداول گياه نسترن از طريق كاشت بذر و قلمه است
با كيفيت  عاري از بيماري منجر به توليد گياهانيك كشت بافت استفاده از تكن .بر بودن همراه مي باشد زمان مانند

  ). 1384،قاسمي قهساره(، تكثير انبوه و صرفه جويي در زمان مي شود يكنواخت
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مواد و   روش ها
دقيقه با هيپوكلريت  10سپس به مدت و  %70ثانيه با الكل  40مدت  ابتدا بهآب  پس از شستشو باريز نمونه ها 

براي توليد كالوس  .آب مقطر دوبار استريل شده شستشو داديمبا ، سپس ضدعفوني شدندصد در 5/2سديم 
 2و  1، 5/0 و IAAهورمون ميلي گرم بر ليتر  2و  1، 5/0حاوي  MS و 5Bريزنمونه ها در محيط كشت پايه 

، كالوس  م زاييبه منظور تحريك اندا .وزن تركالوس ثبت شد. دقرار داده شدن NAA هورمون ميلي گرم بر ليتر
ميلي  BAP5/0 + ميلي گرم بر ليتر  5/1تركيب هورموني منتقل شدند، كه شامل  MSهاي حاصل به محيط كشت 

ميلي گرم بر  IAA 5/1 (T2)،ميلي گرم بر ليتر  BAP +5/0 ميلي گرم بر ليتر  NAA ،5/1 (T1)  گرم بر ليتر 
 (T4)ميلي گرم بر ليتر  KIN  +5/0ي گرم بر ليتر ميل GA3 5/1 (T3)،ميلي گرم بر ليتر  BAP  +5/0 ليتر

NAA ،5/1 ميلي گرم بر ليترKIN  +5/0  ميلي گرم بر ليترIAA  (T5)  ميلي گرم بر ليتر  5/1وKIN  +5/0 
  (T4)هاي درمحيط كه هايي كالوس. بود، تغييرات حاصل در كالوس ها ثبت شد GA3 (T6)ميلي گرم بر ليتر 

 اتمي انرژي سازمان امكانات از استفاده با پرتوتابي. گرفتند قرار دهي پرتو معرض در ،بودند كرده رشد  (T5)و
آزمايشها  .شدند تابي پرتو گري 60 و 50 ،40 ،30 شامل چشمه از معيني فاصله در شيشه هر. گرفت انجام كرج مركز

هر آزمايش با استفاده از نرم  مختلف نتايج. بصورت فاكتوريل با طرح پايه تصادفي در سه تكرار به اجرا در آمد
  . تجزيه شد  MSTATافزار

 
  نتيجه گيري و بحث

 B5 وMS  كشت محيط دو هر در كه داد نشان آزمايش در آمده بدست نتايج  1 شماره جدول هاي داده به توجه با

كننكول و ا نظر با نتايج مطابق اين .،بود MS محيط ازبيشتر B5  محيط در كالوس وزن يول شد، انجام زايي كالوس
 بازدارنده كه مي دانند، محيط اين در هاي آمونيوم باالي نمك را غلظت MS محيط در كمتر رشد بود كه دليلاليس 

گزارش كردند كه در  نيزو همكاران  آوراميس .)1985Eknankul, & Ellis(مي باشد بعضي گياهان بافت كشت
 پس از. ,et al, 1982) (Avramisيابد مي افزايش طمحي آمونيوم كاهش با تكثير نرخ رز گونه هاي مختلف

 هفته 4 تا ها كالوس اندازه  (T2) محيط و (T1) محيط در،  مستقيم زايي غير هاي اندام محيط به ها كالوس انتقال
با (T5) و  (T4) محيط در همچنين. نگرفت صورت آنها در زايي اندام گونه هيچ و نكرد تغييري انتقال از پس

 و نيز  (T3) محيط در .نداد زايي رخ اندام  يافت، افزايش اول هفته آغاز از تدريج به ها كالوس اندازه وجود اينكه

 بين از كامال دوم هفته پايان در و كردند شدن نكروزه به شروع ها كالوس انتقال از پس هفته يك ، (T6)محيط

 .Rهاي  رقم مانند رز گل ارقام برخي از در كه كردند گزارش خود هايطي آزمايش در نيز همكاران وليويد  .رفتند

laevigata  وR. wichuriiana نگرفت صورت كالوس بافت زايي از اندام نيزet al, 1988) (Lioyd,. اندازه 
 ها آن در زايي اندام گونه هيچ و نكرد يتغيير گرفتند، قرار گاما اشعه مختلف دزهاي تابش برابر در كه هايي كالوس
 كه كردند گزارش خود تحقيقات طي در آنها. بود همكاران و ناصريان هاي يافته با مطابق نتايج اين. نگرفت صورت

ناصريان خياباني و ( داد كاهش را بهاره گندم رقم چند در بساك كشت باززايي و زايي كالوس ظرفيت گاما، پرتو
  ).1386همكاران، 

  
 ميانگين مربعات   
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  آزاديدرجه   منابع تغييرات
)mg(وزن تركالوس

 MSدر محيط 
  

در ) mg(وزن تركالوس
  B5محيط 

  

  0.0061** **0.0042  1  نوع هورمون
  0.0015**   **0.0014  2  غلظت هورمون

 * هورمونغلظت
  نوع هورمون

2  0.0001**   **0.0003  

:درصد5دار در سطوح احتمال معني 
   
 

  
 MS,B5كالوس در محيطهاي  تر وزن بر  NAAو  IAAمختلف هورمونهاي  لظت هاياثرغ - 1نمودار 

  
  منابع
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Abstract:  
Dog rose (Rosa canina) is an ornamental member of family Rosaceae. It is an 
important rootstock for other cultivars of Rose. This study was conducted to evaluate 
the effect of media and adding hormones on in vitro regeneration of this plant by 
using a completely randomized design and factorial experiment. Callus was formed 
and grew well in B5 medium containing 1 mg/l IAA under the dark condition. In order 
to indirect regeneration, callus was transferred in B5 medium supplemented with KIN 
in combination with NAA, IAA, GA3 or BAP in combination with NAA, IAA, and 
GA3. These treatments have no ability to organogenesis. The effect of γ- radiation on 
callus was studied. There was no significant effect of radiation on organogenesis.  
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