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ؽیؾِ ای کبَّثبسسایی درٍى   

4دکتز هختبر جاللی جَاراى ،3، دکتز قبعوعلی گزٍعی2، دکتز رحین حذاد1هعصَهِ فالح سیبراًی
 

 

 چکیده

ّوچٌیي گیبُ سراعی ثب ارسؽی اعت ٍدر تَاًبیی . کبَّ اس عجشیجبت ثزگی ٍ اس خبًَادُ ی کوپَسیتِ اعت

 ثِ هٌظَر اًتقبل صى کؾت ثبفت آى ٍ ثبسسایی گیبُ کبَّ هَرد تَجِ هی .رؽذ در ّوِ ی اقلین ّب را دارد

 ٍ mg/l NAA ٍ 0.1 mg/l BAP 0.1 ٍ اس دٍ غلظت َّرهًَی MSثزای ایي هٌظَراس هحیط . ثبؽذ

 mg/l BAP ٍ 0.05 0.4 ٍ ثزای ثبسسایی اس mg/l NAA ٍ 0.2 mg/l BAP 0.05ّوچٌیي اس غلظت 

mg/l NAA0.05در غلظت  ثیؾتزیي کبلَط سایی ٍ جٌیي سایی.  ٍ اس ریشًوًَِ ی لپِ اعتفبدُ ؽذ mg/l 

NAAٍ  0.2 mg/l BA0.4 ٍ ثبسسایی خَثی اس mg/l BAP  ٍ 0.05 mg/l NAAدر .  ثِ دعت آهذ

ّز چِ عي ریشًوًَِ کوتز ثبؽذ درصذ  .ضوي ثزای ایي هٌظَر اس ریش ًوًَِ ّبی لپِ ی عِ رٍسُ اعتفبدُ ؽذ

.  کبلَط سایی آى ثیؾتز ٍ کبلَط سایی ٍ جٌیي سایی ٍثبسسایی ثْتز هی ؽَد

کبَّ، القبی کبلَط، ثبسسایی : کلوبت کلیذی

 

 مقدمه

 کؾَر 76در حبل حبضز کبَّ در . کبَّ یکی اس قذیوی تزیي عجشیجبت دًیب ٍ دارای ثیَهبط ثبالیی اعت

گیبُ کبَّ ثب . (2005للیَلت ٍ ّوکبراى )جْبى کؾت ٍ اس ثزگ ّبی آى ثِ عٌَاى عبالد اعتفبدُ هی ؽَد 

تَجِ ثِ ًَع هصزف ٍ ثیَهبط آى دارای پتبًغیل هطلَة ثزای تجذیل ؽذى ثِ یک ثیَراکتَر جْت تَلیذ 

پیؼ ًیبس ًیل ثِ ایي ّذف، ثْیٌِ عبسی کؾت ثبفت ٍ . پزٍتئیي ّبی ًَتزکیت ٍ ٍاکغي ّبی خَراکی اعت

.  اًتقبل صى ثِ ایي گیبُ اعت

عی ٍ ّوکبراى . اس لپِ تَرط، ا. ثزای ثبسسایی درٍى ؽیؾِ ای گیبُ کبَّ اس قطعبت هختلف اعتفبدُ هی ؽَد

، ّبیَى جیي عبم ٍ ّوکبراى (2001)ٍ هبرکَط پلیجلی ٍ ّوکبراى  (1997)، پبتزی عیب ٍ ّوکبراى (1993)

. ایي پضٍّؼ جْت تعییي ؽزایط السم ثزای ثبسسایی گیبُ کبَّ اًجبم ؽذُ اعت. اعتفبدُ کزدُ اًذ (2006)

 

                                                           

قشٍیي  (رُ)داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ ثیَتکٌَلَصی داًؾگبُ ثیي الولل اهبم خویٌی .   1
  

قشٍیي  (رُ)داًؾیبر داًؾگبُ ثیي الولل اهبم خویٌی .  2
  

قشٍیي  (رُ)اعتبدیبر داًؾگبُ ثیي الولل اهبم خویٌی .   
3
  

اعتبدیبر داًؾگبُ تزثیت هذرط.   4
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مواد و روش ها 

: تْیِ ی ثذر

ثذر رقن ثَهی کزج اًتخبة ؽذ ٍ آسهبیؾبت در آسهبیؾگبُ کؾت ثبفت گزٍُ ثیَتکٌَلَصی داًؾگبُ ثیي 

. اًجبم ؽذ (رُ)الوللی اهبم خویٌی 

: ضذعفًَی ٍ تْیِ ی ریشًوًَِ

 قزار گزفت، 20- ّوزاُ ثب چٌذ قطزُ تَئیي % 2.5 دقیقِ در هحلَل ّیپَکلزیت عذین 25ثذر کبَّ ثِ هذت 

عپظ عِ ثبر ثب آة هقطز اعتزیل ؽغتِ ؽذ ٍ ثِ ظزف پتزی حبٍی کبغذ صبفی هزطَة اعتزیل هٌتقل ؽذ 

 ثب غلظت ّبی هتفبٍت تٌظین MS عبعت لپِ ثِ عٌَاى ریشًوًَِ جذا ٍ ثز رٍی هحیط کؾت 68ٍ ثعذ اس 

. کٌٌذُ ّبی رؽذ ثزای تَلیذ کبلَط جٌیي سایی ٍ ثبسسایی قزار گزفت

: غلظت َّرهًَی اعتفبدُ ؽذُ جْت ثبسسایی

 ثٌشیل آدًیي mg/l 0.2 حبٍی غلظت ّبی َّرهًَی MSثزای القبی کبلَط ریشًوًَِ ی لپِ ثِ هحیط 

(BAP) ٍ 0.05 mg/l ًفتبلیي اعتیک اعیذ (NAA) 0.1 ٍ دیگزی در غلظت mg/l NAAٍ 0.1 

mg/l BAP ثب  pH: 5.7ایي آسهبیؾبت در عِ تکزار اًجبم ؽذ. قزار گزفت.  

 mg/l 0.05  هحتَی یکی ثب غلظت MSثزای جٌیي سایی، کبلَط القب ؽذُ اس ریشًوًَِ ی لپِ ثِ هحیط 

NAA ٍ 0.2 mg/l BAP 0.1 ٍ دیگزی ثب غلظت mg/l NAA ٍ 0.1 mg/l BAP ثب  pH: 5.7 

 mg/l BAP ٍ 0.4 0.05 هحتَی MSّوچٌیي کبلَط ّبی جٌیي سا ثزای ثبسسایی در هحیط  .قزار گزفت

mg/l NAA  قزار دادُ ؽذًذ .

 عبعت تبریکی ٍ در دهبی 8 عبعت رٍؽٌبیی ٍ 16ّوِ ی ایي هزاحل اس جَاًِ سًی تب ثبسسایی در ؽزایط 

.  درجِ ی علغیَط اًجبم ؽذُ اعت25

: نتایج و بحث

ّوبى طَر کِ ًتبیج ًؾبى داد ضذعفًَی ثذٍر ثب رٍػ گفتِ ؽذُ ثبعث ؽذ آلَدگی ثِ صفز ثزعذ ٍ ّوبى 

 mg/l 0.05 حبٍی MSطَر کِ ًتبیج ًؾبى داد ثْتزیي هحیط ثزای کبلَط سایی، جٌیي سایی هحیط 

NAA ٍ 0.2 mg/l BAPّوچٌیي ًتبیج ًؾبى داد ثْتزیي هحیط ثزای عبقِ سایی، هحیط .  اعتMS 

ایي ًتبیج هؾبثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ تَعط .  هی ثبؽذ mg/l BAPٍ  0.05 mg/l NAA 0.4هحتَی 

چِ در هَرد ضذعفًَی ٍچِ در هَرد کبلَط سایی، جٌیي سایی ٍ عبقِ سایی ثَدُ  (1387)ٌّزی ٍ ّوکبراى 

.  اعت
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کبلَط ثبسسا ؽذُ . 1ؽکل 

 

 .هیبًگیي اعذاد ثِ دعت آهذُ در ایي آسهبیؼ ثِ ؽزح سیز اعت
نسبت نمونه های کالوس سا به کل نمونه غلظت 

ها 
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 : اًجبم ؽذ کِ ًتبیج آى ثِ ؽزح سیز اعتt- studentآًبلیش ایي اعذاد ثِ رٍػ 

 درصذ اختالف هعٌب دار 0.01 کِ ًؾبى هیذّذ در عطح   8.16 :ًغجت ًوًَِ ّبی کبلَط سا ثِ کل ًوًَِ ّب

.    ثْتز ثَدُ اعتXدارًذ، یعٌی کبلَط سایی تیوبر 

 درصذ اختالف 0.01 کِ ًؾبى هیذّذ در عطح 5.42: ًغجت ًوًَِ ّبی جٌیي سا ثِ کل ًوًَِ ّبی کبلَط سا

.    ثْتز ثَدُ اعتXهعٌب دار دارًذ، یعٌی جٌیي سایی تیوبر 

 درصذ اختالف 0.01 کِ ًؾبى هیذّذ در عطح 7.64: ًغجت ًوًَِ ّبی ؽبخِ سا ثِ کل ًوًَِ ّبی جٌیي سا

.    ثْتز ثَدُ اعتXهعٌب دار دارًذ، یعٌی ؽبخِ سایی تیوبر 

 

 

 :سپاس گذاری

قشٍیي ٍ آقبی دکتز رحین حذاد،  (رُ)اس آسهبیؾگبُ کؾت ثبفت گزٍُ ثیَتکٌَلَصی ثیي الوللی اهبم خویٌی 

داًؾیبر داًؾگبُ ثیي الولل قشٍیي ٍ اس کلیِ ی افزادی کِ هب را در اًجبم ایي تحقیق یبری دادًذ تؾکز ٍ 

 .قذرداًی هی ؽَد
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Regeneration in vitro lettuce 

Abstract
 

Lettuce is a leafy vegetable that belongs to the cicoreae tribe of the family 

compositae. Lettuce is a valuable horticultural crop and is grown on all 

continents. For this reasone, tissue culture and regeneration lettuce for gene 

transformation is important. For this research used of MS media and  two 

different concentration of plant growth regulators 0.1 NAA and 0.1 BAP and 

0.05 mg/l NAA and 0.2 mg/l BAP and for regeneration used of 0.4 mg/l BAP 

and 0.05 mg/l NAA and used cotyledon explants.The best callugensis and 

embryogenesis and regeneration obtain whit 0.2 mg/l BAP (benzyle 

aminoporine) and 0.05 mg/l NAA )naphthalene acetic acid ( and best 

regeneration obtain whit 0.4 mg/l BAP and 0.05 mg/l NAA. For this resean, 

used cotyledons excised from 3- day- old seedling.Less age cotyledon, more 

percentage callugensis and better callugensis ,embryogenesis and regeneration.  
Key word: regeneration, lettuce, in vitro embryogenesis 
 


