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 القای کالَس اس ریشًوًَِ ی اسفٌاج
4دکتز هختار جاللی جَاراى ،3، دکتز قاسوعلی گزٍسی2، دکتز رحین حذاد1هعصَهِ فالح سیاراًی  

 

 چکیده

تیواری ّایی کِ گیاُ اسفٌاج را تْذیذ هی کٌذ تسیار سیاد .اسفٌاج یک سثشی سراعی هْن اس دٍ پایِ ّا است

. هی تاضذتَدُ، تِ ّویي دلیل تِ دست آٍردى ریشًوًَِ ٍ هحیط کطت هٌاسة تزای کطت تافت اسفٌاج هْن 

تزای ایي هٌظَر اس دٍ هحیط ٍ سِ ریشًوًَِ استفادُ ضذُ . اٍلیي هزحلِ تزای ایي هٌظَر تَلیذ کالَس است

 ساکارس، g/l 10 حاٍی MS 1/2طثق ایي تحقیق تْتزیي هحیط تزای کالَس سایی اسفٌاج، هحیط . است

100 mg/l ،0.4 ایٌَسیتَل mg/l ،0.5 تیاهیي mg/l،0.5 پیزیذٍکسیي mg/l ،10 ًیکَتیٌیک اسیذ uM 

NAA  ٍ  0.1 uM GA3 7 تا g/l ٍ آگار pH: 5.6تَد ٍ تْتزیي ریشًوًَِ اس ریطِ چِ تِ دست آهذ  .

 آدًیي، mg/l 2 تیاهیي، mg/l 2 پیزیذٍکسیي، mg/l 2 ًیکَتیٌیک اسیذ، mg/l 5 هحتَی MSهحیط 

100 mg/l ،20 ایٌَسیتَل g/l ،20 ساکارس uM NAA ٍ  5 uM GA3 7هحتَی g/l ًَِآگارٍ ریشًو 

. ّای دیگز درصذ کالَس سایی کوتزی داضتٌذ ٍ اًذاسُ ی کالَس ّا ًیش کَچکتز تَد

اسفٌاج، کطت تافت، کالَس سایی، ریشًوًَِ : کلوات کلیذی

مقدمه 

اسفٌاج جشء سثشیجات تزگی اس خاًَادُ ی چٌَپَدیسِ است ٍگیاّی دٍ پایِ است ٍ تِ طَر صًتیکی دارای 

تزای کطت اسفٌاج تِ طَر طثیعی تِ رٍسّای طَالًی ٍ تذر . دٍ  جفت کزٍهَسٍم ٍ دیپلَئیذ هی تاضذ

هٌاسة ٍ خاک حاصلخیش ًیاس است ٍ ّوچٌیي یثواری ّای سیادی اسفٌاج را تْذیذ هی کٌذ، تِ ّویي دلیل 

در هَرد . اٍلیي هزحلِ تزای ایي هٌظَر القای کالَس است. تَجِ تِ کطت تافت اسفٌاج تسیار هْن هی تاضذ

تزای القای کالَس اس سِ  (2010)ضجاعی ٍ ّوکاراى . کطت تافت اسفٌاج تحقیقات سیادی اًجام ضذُ است

 تزای القای کالَس تا دٍ تٌظین کٌٌذُ ی MSریشًوًَِ ی ّیپَکَتیل ٍ کَتیلذٍى ٍ ریطِ چِ رٍی هحیط 

 استفادُ mg/l IAA (indol acetic acid)  1.5 ٍ2.5 mg/l GA3 (gibberlice acid) رضذ ضاهل 

  uM NAA 20اس قطعِ ّای راسی ریطِ ّای جاًثی تا استفادُ اس  (2011)فیلَجًَیک ٍ ّوکاراى . کزدًذ

 ٍ5 uM GA3استفادُ کزدًذ   .

                                                           

قشٍیي  (رُ)داًطجَی کارضٌاسی ارضذ تیَتکٌَلَصی داًطگاُ تیي الولل اهام خویٌی .   1
  

قشٍیي  (رُ)داًطیار داًطگاُ تیي الولل اهام خویٌی .  2
  

قشٍیي  (رُ)استادیار داًطگاُ تیي الولل اهام خویٌی .   
3
  

استادیار داًطگاُ تزتیت هذرس.   4
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مواد و روش ها 

: تْیِ ی تذٍر

تذر رقن هحلی اسفٌاج اًتخاب ضذ ٍ آسهایطات در آسهایطگاُ گزٍُ تیَتکٌَلَصی داًطگاُ تیي الوللی اهام 

. قشٍیي اًجام ضذ (رُ)خویٌی 

: ضذعفًَی تذر ٍ تْیِ ی ریشًوًَِ

 ساعت در 2غَطِ ٍرٍ سپس تِ هذت %  70 در اتاًَل 30sداًِ ّای اسفٌاج تزای ضذعفًَی اتتذا تِ هذت 

سپس چٌذ تار تا آب .  قزار دادُ ضذًذTween 20هحتَی کوی  ( %3کلز فعال )هایع ّیپَکلزیت سذین 

 0.5 هحتَی MS 2/1هحیط اٍل، هحیط . هقطز استزیل ضستِ ٍ سپس تذرّا در دٍ هحیط هجشا کطت ضذًذ

mg/l ،0.5 ًیکَتیٌیک اسیذ mg/l ،0.4 پیزیذٍکسیي mg/l ،100 تیاهیي mg/l ،10 ایٌَسیتَل g/l 

.  تَدpH: 5.7 آگار تا uM NAA  10 ٍ 0.1 uM GA3 ٍ8 g/l     ساکارس، 

 mg/l 2 تیاهیي، mg/l 2 ایٌَسیتَل، mg/l 100 ساکارس، g/l20  حاٍی MSهحیط دٍم، هحیط 

دُ رٍس پس اس .  تَدpH: 5.6 آگار ٍ g/l 7 آدًیي تا mg/l 2 ًیکَتیٌیک اسیذ،  mg/l 5پیزیذٍکسیي،

 قطع ضذًذ ٍ mm 5جَاًِ سًی تذرّا ریشًوًَِ ی ّیپَکَتیل ٍ کَتیلذٍى ٍ ریطِ تِ قطعاتی تِ اًذاسُ ی 

. تِ دٍ هحیط هجشا تا غلظت تٌظین کٌٌذُ ّای هختلف تزای القای کالَس هٌتقل ضذًذ

: هحیط ّا ٍ غلظت َّرهًَی استفادُ ضذُ جْت القای کالَس

 ًیکَتیٌیک mg/l 0.5 حاٍی MS 2/1سِ ریشًوًَِ ی جذا ضذُ ی هحیط اٍل تِ ّواى هحیط یعٌی هحیط 

 uM 10 ساکارس، g/l 10 ایٌَسیتَل، mg/l 100 تیاهیي، mg/l 0.4 پیزیذٍکسیي، mg/l 0.5اسیذ، 

NAA ٍ  0.1 uM GA3 8هحتَی g/l آگار تا pH: 5.7تزای القای کالَس هٌتقل ضذًذ  .

 100 ساکارس، g/l20  حاٍی MSسِ ریشًوًَِ ی جذا ضذُ اس هحیط دٍم تزای القای کالَس تِ هحیط 

mg/l ،2 ایٌَسیتَل mg/l ،2 تیاهیي mg/l ،5 پیزیذٍکسیي mg/l ،2 ًیکَتیٌیک اسیذ mg/l ،20 آدًیي 

uM NAA ٍ    5 uM GA3 7تا g/l ٍ آگار pH: 5.6آسهایص در سِ تکزار اًجام ضذ . قزار دادُ ضذًذ .

 25 ساعت تاریکی ٍ در دهای 8 ساعت رٍضٌایی ٍ 16ّوِ ی هزاحل جَاًِ سًی ٍ القای کالَس در ضزایط 

. درجِ ی سلسیَس اًجام ضذ

نتیجه و بحث 

ّوچٌیي جَاًِ سًی در دٍ هحیط . تا ایي رٍش ضذعفًَی ّیچ آلَدگی ًذاضتین ٍ هقذار آلَدگی صفز تَد

درصذ کالَس سایی در دٍ هحیط ٍ تا . ّیچ فزقی ًذاضت ٍ سزعت جَاًِ سًی در دٍ هحیط یکساى تَد

استفادُ اس سِ ریشًوًَِ ّیچ فزقی ًذاضت ٍ ًتایج ها هطاتِ ًتایج تِ دست آهذُ اس تحقیقات کَهایی ٍ 

  MS 1/2ٍسى کالَس ّای تَلیذ ضذُ اس ریشًوًَِ ی ریطِ در هحیط . (1جذٍل )تَد  (1996)ّوکاراى 
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 mg/l 0.5 پیزیذٍکسیي، mg/l 0.5 تیاهیي، mg/l 0.4 ایٌَسیتَل، mg/l 100 ساکارس، g/l 10هحتَی  

 دٍ تزاتز دیگز کالَس ّای pH: 5.7 آگار ٍ g/l 8 تا uM GA3  ٍ10 uM NAA 0.1ًیکَتیٌیک اسیذ، 

تَلیذ ضذُ اس ریشًوًَِ ی ّیپَکَتیل ٍ کَتیلذٍى در ایي هحیط ٍ ّوچٌیي اس ریشًوًَِ ی ریطِ چِ ٍ 

 mg/l 2 پیزیذٍکسیي، mg/l 2 ًیکَتیٌیک اسیذ، mg/l 5 حاٍی MSّیپَکَتیل ٍ کَتیلذٍى در هحیط 

 آگار تا g/l 7هحتَی uM NAA ٍ  5 uM GA3 20 ساکارس، g/l 20 ایٌَسیتَل، mg/l 100تیاهیي، 

pH: 5.6 پس طثق ایي تحقیق هطخص ضذ تْتزیي ریشًوًَِ تزای القای . (دادُ ّا آٍردُ ًطذُ است) تَد

 mg/l 100 ساکارس، g/l10  هحتَی MS 1/2کالَس، ریشًوًَِ ی ریطِ چِ ٍ تْتزیي هحیط، هحیط 

 uM GA3  ٍ10 0.1 ًیکَتیٌیک اسیذ، mg/l 0.5 پیزیذٍکسیي، mg/l 0.5 تیاهیي، mg/l 0.4ایٌَسیتَل، 

uM NAA 8 تا g/l ٍ آگار pH: 5.7تزای القای کالَس است  .

 
کالَس اسفٌاج : 1ضکل 

 

ًتایج درصذ کالَس ّای تَلیذ ضذُ در دٍ هحیط ٍ اس ریشًوًَِ ّای هختلف در جذٍل سیز آٍردُ ضذُ 

: است
ریشه چه کوتیلدون هیپوکوتیل ریزنمونه      محیط
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 1جذٍل 

 اًجام ضذ ٍ ًتایج ًطاى داد کِ ٍسى کالَس ّای تَلیذ ضذُ اس ریطِ چِ در t- studentآًالیش دادُ ّا تا 

هحیط اٍل تا کالَس ّای تَلیذ ضذُ اس ریشًوًَِ ّای دیگز در هحیط اٍل ٍ کالَس ّای تَلیذ ضذُ اس سِ 

. تفاٍت هعٌاداری داضتٌذ% 1ریشًوًَِ در هحیط دٍم در سطح 
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 تشکر

قشٍیي ٍ آقای دکتز رحین  (رُ)اس آسهایطگاُ کطت تافت گزٍُ تیَتکٌَلَصی داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی 

حذاد، داًطیار داًطگاُ تیي الولل قشٍیي ٍ اس کلیِ ی افزادی کِ ها را در اًجام ایي تحقیق یاری دادًذ تطکز 

 .ٍ قذرداًی هی ضَد
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Efficient callus induction of explants spinach 

Abstract 
Spinach (spinach Oleracea L.) is an important vegetable crop of which dioecy 

in nature. Production of high amount of disease free spinach is critical. To 

achieve the best explants and media for spinach tissue culture is important. As 

the first step in micropropagation. For this research, used of two media and three 

explants. This research showed the best media for callus induction in spinach 

was 1/2 MS media containing 10 g/l sucrose, 100 mg/l myo- inosytol, 0.4 mg/l 

thiamin, 0.05 mg/l pyridoxine, 0.05 mg/l nicotinic acid, 10 uM NAA and 0.1 uM 

GA3 and 8 gr/l Agar by pH 5.7 and best explant was root segments. MS media 

containing 20 g/l sucrose, 100 mg/l myo- inosytol, 2 mg/l thiamin, 2 mg/l 

pyridoxine, 5 mg/l nicotinic acid, 2 mg/l adenine, 20 uM NAA and 5 uM GA3 
and 8 gr/l Agar , by pH 5.6 and other explants reduce percentage callus 

induction and callus are smallish.  

Key word: Spinach, tissue  culture, callus induction, explant 


