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 چکیده

گیاه کاهو با توجه به نوع  شود.میکاهو یک گیاه زراعی مهم و با خواص بسیار باال است که در سرتاسر جهان کشت      

های نوترکیب و مصرف و بیوماس آن دارای پتانسیل محلوب برای تبدیل شدن به یک بیورآکتور جهت تولید پروتئین

بافت و انتقال ژن به این گیاه است. در سازی مسیر کشتهای خوراکی است. پیش نیاز نیل به این هدف، بهینهواکسن

به مدت  %0.2، 10و توئین  %1.6سدیم ، ابتدا ب ر م لی کرج انتخاب شد. ب رها با هیپوکلریتایشیشهبررسی باززایی درون

ی درجه 16دقیقه و سه بار شستشو با آب مقحر استریل ضدعفونی شدند. سپس ب رها در م یط استریل با دمای  16

رروی کاغ  صافی مرطوب قرار داده شدند. زنی بروز جهت جوانهساعت تاریکی در شبانه 7ساعت روشنایی و  24سانتیگراد و 

ی مساوی تقسیم شدند و در تیمار اول ساعت بعد از کشت به دو قحعه 24ساعت و  71ی گیاهچه ها طی ی لپهریزنمونه

ساکارز و در تیمار  g/l 30و  BAPگرم در لیتر میلی 0.1و  NAAگرم در لیتر میلی 0.06حاوی  MSبرروی م یط کشت 
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و فاقد ساکارز ودر تیمار سوم در  BAPگرم در لیتر میلی 0.1و  NAAگرم در لیتر میلی 0.06حاوی  MSدوم در م یط 

ساکارز و در تیمار چهارم  g/l 30و همچنین  NAAمیلی گرم در لیتر  0.2و  BAPگرم در لیتر میلی 0.2م یط م توی 

و فاقد ساکارز ساکارز قرار داده شدند. غلظت  NAAمیلی گرم در لیتر  0.2و  BAPگرم در لیتر میلی 0.2در م یط حاوی 

تنظیم شد.  6.7م یط های مورد استفاده در این آزمایش روی  pHبود و  g/l 8آگار مورد استفاده در این آزمایش 

و  BAPمیلی گرم در لیتر  0.1و  NAAگرم در لیتر میلی MS 0.06زایی و باززایی در م یط زایی، جنینبیشترین کالوس

30g/l ساعت از گیاهچه جدا شده بود ایجاد شد. در م یط فاقد ساکارز درصد  71ای که طی ی لپهساکارز و در ریزنمونه

 زایی صفر بود.کالوس

 

 

 مقدمه

کشور جهان کشت و از  74کاهو یکی از قدیمی ترین سبزیجات دنیا و دارای بیوماس باالیی است. در حال حاضر کاهو در 

(. گیاه کاهو با توجه به نوع مصرف و بیوماس آن 1006برگ های آن به عنوان ساالد استفاده می شود )للیولت و همکاران 

وراکتور جهت تولید پروتئین های نوترکیب و واکسن های خوراکی است. دارای پتانسیل محلوب برای تبدیل شدن به یک بی

 پیش نیاز نیل به این هدف، بهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن به این گیاه است. 

(، پاتری 2223برای باززایی درون شیشه ای گیاه کاهو از قحعات مختلف استفاده می شود. از لپه تورس، ا. سی و همکاران )

( استفاده کرده اند. این 1004(، هایون جین سام و همکاران )1002( و مارکوس پلیجلی و همکاران )2227اران )سیا و همک

 پروهش جهت تعیین شرایط الزم برای باززایی گیاه کاهو انجام شده است.

 مواد و روش ها

 تهیه ی بذر:

بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی ب ر رقم بومی کرج انتخاب شد و آزمایشات در آزمایشگاه کشت بافت گروه 

 )ره( انجام شد.

 ضدعفونی و تهیه ی ریزنمونه:

قرار گرفت، سپس سه بار  10 -همراه با چند قحره توئین % 1.6دقیقه در م لول هیپوکلریت سدیم  16ب ر کاهو به مدت 

ساعت لپه  24، 71منتقل شد و بعد از  با آب مقحر استریل شسته شد و به ظرف پتری حاوی کاغ  صافی مرطوب استریل

با غلظت های متفاوت تنظیم کننده های رشد برای تولید کالوس  MSبه عنوان ریزنمونه جدا و بر روی م یط کشت 

 جنین زایی و باززایی قرار گرفت.



 

 

 غلظت هورمونی مورد استفاده برای القای کالوس و باززایی:

 کالوس و باززایی استفاده شد که شامل تیمارهای زیر می باشد: در این آزمایش از چهار م یط برای القای

 ساکارز g/l 30و حاوی  mg/l BAP 0.2و  mg/l NAA 0.05حاوی  MS. م یط 2

 و فاقد ساکارز mg/l BAP 0.2و  mg/l NAA 0.05حاوی  MS. م یط 1

 ساکارز g/l 30حاوی  mg/l BAP 0.1و  mg/l NAA 0.1حاوی  MS. م یط 3

 و فاقد ساکارز mg/l BAP 0.1و  mg/l NAA 0.1حاوی  MS. م یط 6

درجه ی  16ساعت تاریکی و در دمای  7ساعت روشنایی و  24همه ی این مراحل از جوانه زنی تا باززایی در شرایط 

 سلسیوس انجام شد.

 نتایج و بحث:

همچنین نتایج نشان داد بهترین  نتایج نشان داد ضدعفونی ب ور با روش گفته شده باعث شد آلودگی به صفر درصد برسد و

ساکارز می  g/l 30و  mg/l BAP 0.2و  mg/l NAA 0.05حاوی  MSم یط برای القای کالوس و باززایی م یط 

 0.1حاوی  MSو فاقد ساکارز و م یط  mg/l BAP 0.2و  mg/l NAA 0.05حاوی  MSباشد. همچنین در م یط 

mg/l NAA  0.1و mg/l BAP  و فاقد ساکارز ریزنمونه ها هیچ واکنشی نشان ندادند و تولید کالوس کالوس و جنین

 0.1و  mg/l NAA 0.1حاوی  MSزایی و باززایی در این دو تیمار صفر درصد بود. همچنین در تیمار حاوی  م یط 

mg/l BAP  30و g/l  ک کمتر بود.ساکارز میزان تولید کالوس، جنین زایی و باززایی به نسبت تیمار ی 

 g/l 30و  mg/l BAP 0.2و  mg/l NAA 0.05حاوی  MS یط نتایج درصد تولید کالوس و باززایی در دو تیمار م

 ساکارز به شرح زیر می باشد. g/l 30و  mg/l BAP 0.1و  mg/l NAA 0.1حاوی  MSساکارز و م یط 

 

نسبت نمونه های کالوس  غلظت

 زا به کل نمونه ها

نسبت نمونه های جنین 

زا به کل نمونه های 

 کالوس زا 

نسبت نمونه های شاخه 

زا به کل نمونه های 

 جنین زا

NAA BAP    
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 انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است: t- studentآنالیز این اعداد به روش 

درصد اختالف معنا دار دارند، یعنی  0.02که نشان میدهد در سحح    7.24 :نسبت نمونه های کالوس زا به کل نمونه ها

 بهتر بوده است.   Xکالوس زایی تیمار 

درصد اختالف معنا دار  0.02که نشان میدهد در سحح  6.61نسبت نمونه های جنین زا به کل نمونه های کالوس زا: 

 بهتر بوده است.   Xدارند، یعنی جنین زایی تیمار 

درصد اختالف معنا دار دارند،  0.02که نشان میدهد در سحح  7.46نسبت نمونه های شاخه زا به کل نمونه های جنین زا: 

 بهتر بوده است. Xعنی شاخه زایی تیمار ی

( چه در مورد ضدعفونی و چه در مورد کالوس زایی و 2377این نتایج مشابه نتایج به دست آمده توسط هنری و همکاران )

 جنین زایی و ساقه زایی بوده است.
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 چکیده

کنندة م یحی است. روند نگرانهای زیستبشر در اواخر قرن بیستم با چالشی روبرو شد که عامل بسیاری از نگرانی  

خود مشغول کرده و به یک تهدید جدی برای حیات گ اران را بهریزان و سیاستتغییرات اقلیمی ذهن بسیاری از برنامه

ای توسط کشورهای مختلف، های جنگلی در کاهش گازهای گلخانهتمبشری تبدیل شده است. استفاده از پتانسیل اکوسیس
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