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دهیچک
Thymusعلمینامبادناییآویشن daenensis Celak.،ایراندرآویشنجنسمیکدانيهاگونهازونعناعیانتیرهازگیاهی

دموردرکمیاطالعات،مفیدثانویهيهامتابولیتانواعوجوددلیلبهیاهگاینانبوهتکثیربرايروزافزوننیازبا وجود.باشدمی
برايشیشهدرونکشتایجادمنظوربههورمونیتیمارهايازبعضیکنشبرهمتحقیقایندردارد.وجودآنازدیادهايروش

بنزیل)،IAA(اسیداستیکاندولهورمونهايازمختلفيهاغلظتباMSکشتمحیطدردناییآویشنگیاهازدیاديریزوزاییکال
کالوس،شاخصکهدادنشاننتایج.بررسی شد)AS(اسیدآسکوربیکحضورعدمیاحضوردرو)Kin(کینتین)،BAP(پورینآمینو
ازآمدهدستبکالوسازگیاهباززایی.ترندبمناسسی أرمریستمقطعاتبهنسبتايگرهمیانتقطعادرخشکوزنوتروزن

شاملگیاهباززاییبرايهورمونیيهاترکیببهترینوبودهداريیمعناختالفواجدايگرهمیانوسی أرمریستمهاي جداکشت
NAA-Kin5/1-5/4(غلظتباترتیببه(وNAA-BAPهاي غلظتباترتیببه)قطعاتدرکالوستولید.بودلیتربرگرممیلی)9-6

-NAAولیتربرگرممیلی)Kin-NAA)9-3هورمونیترکیبدرودادنشانسی أرمریستمبهنسبتداريیمعناختالفايگرهمیان

BAP)6 -9(بکارهاي تیمارمیانازمجموعدر.آمددستبکالوستولیدتراکمینبهتراسیدآسکوربیکحضوردرلیتربرگرممیلی
ايگرهمیانقطعاتدرزاییکالنیزوداشتهباززاییبرتريمطلوبثراتاKinوNAAهورمونیتیمارهايوشاهدتیمار،شدهبرده
.شده استانجامبهتر

Thymus daenensis(دناییآویشنکلیدي:هايواژه Celak.(،باززایی.،زاییکال،اسیدآسکوربیکبافت،کشت

مقدمه
ازیکیعنوانبهپیشسالهزارانازداروییگیاهان

بازیستیفناورياند.داشتهکاربردداروییمنابعمترینمه
،هابافت،هااندامها،سلولکشتمانندارهاییراهکازادهاستف

استقادرمولکولیايگرهنشانکاربردوژنتیکمهندسی

برايمنابعیعنوانبهراداروییگیاهانوريبهرهوکارایی
وهابافتسلول،کشتالبته دهد.افزایشداروتولید
ازبسیاريانبوهوسریعتکثیرامکانگیاهیيهااندام

،فرزینوامیدي(استکردهفراهمرامهمداروییگیاهان
1388.(
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محیطدریغیرجنستکثیرنوعیواقعدربافتکشت
ژنتیکیمحتوايباگیاهانبوهتولیدبهمنجرکهباشدمیشیشه

نسبتاًفضايوتاهکوزمانیدریکنواختکیفیتویکسان
درونتکثیرهايروشمهمتریناز.شودمیمحدودي

وکالوسطریقاززاییاندامریزازدیادي،گیاهانايشیشه
گیاهیيهاانداموهابافتکشت.استسوماتیکیزاییجنین
فراهمشیشهشرایطدرراثانویهيهامتابولیتتولیدامکان

حلیراهراهکارها،اینازاستفادهطرفیازوسازدمی
باشدمیثانویهيهامتابولیتانبوهوسریعتولیدبرايمناسب
.)1388،فرزینو(امیدي

کهاستنعناعیانخانوادهمهمهايجنسازیکیویشنآ
کوچکايدرختچهوپایاعلفیونهگ215تقریباًگیرندهبردر
هاي بخشدرجنساینازمختلفگونه14ودنیاستدر

آناتولی،درایرانبرعالوه.دارندرویشایرانکشورمختلف
کنندرشد مینیزتالشوترکمنستان،عراققفقاز،ماوراي

).1376مظفریان،(
بااستدناییآویشن،آویشنمهمهاي گونهازیکی

ارتفاعاست.چوبیکامالًپاییندرکهکوتاهايساقه
تا9/5ازبرگطولاست.مترسانتی30حداکثردهندهگل
ممکنبرگهااست.مترمیلی4تا2/4ازبرگعرضو16

.باشندهاگرهمیانازترکوتاهیاهمپوشرتصوبهاست
،میرزاونیااکبري(باشدمیتیرتاخردادآنگلدهیموسم
وشمالدرویژهبهکشورمختلفمناطقدرگیاهاین).1387
ازباالییدرصددارايگونهاین.استپراکندهغرب

کهاست)%7/47(تیمولمخصوصاًیفنولهايترکیب
.باشدداشتهداروییصارفمدروسیعیکاربردتواندمی

نفخ،دضعنوانبهسنتیصورتبهایراندردناییآویشن
مصرفآورخلطوسرفهضداسپاسم،ضدغذا،کنندههضم

).1383،همکارانوآور(نیکشودمی
گیاهاندرفراوانکوچکمولکولیکاسیدآسکوربیک

آسکوربات،شاملاکسیدانیآنتیشبکهدرکلیديمادهیکو
هايآنزیمازسريیکوتوکوفرول-آلفاگلوتاتیون،

اثرهايبرمبنیمتعدديهايگزارشاست.اکسیدانیآنتی
وفیزیولوژیکیمختلفهايجنبهبراسیدآسکوربیکمثبت

،همکارانوقربانلی(داردوجودمختلفگیاهانبیوشیمیایی
) 1391(همکارانوپازوکیتوسطکهتحقیقیدر).1391

تیمارتحتآویشنگیاهرفولوژیکیومصفاتبرخیرويبر
کهشدهدادنشان،شدانجامجیبرلینواسیدآسکوربیک

هواییيهااندامرشدهمزمانطوربهترکیبدواینحضور
طوربهراآویشندراسانستولیدکنندهاصلیاجزايو

هانمونهخشکوزنآندنبالبهودادهافزایشچشمگیري
رويبرمتعدديهاي پژوهشوتحقیقات.یافتافزایش
وآور(نیکدناییآویشناسانسدهندهتشکیلهايترکیب

بینايمقایسههاي بررسینیزو)1383،همکاران
متعددهاي گونهمیاندراسانسدهندهتشکیلهايترکیب
در).1390،همکارانوخرمی(استشدهانجامآویشن
شدهمشخص)1384(خوشخويوبهشتیحسینیبررسی

مناسبیشرایطآدنینبنزیلواسیداستیکنفتالنترکیبکه
وکردهایجادشاخسارهتولیدبرايMSمحیطدررا

زاییریشهیند افردرتنهاییبهاسیدیکاستنفتالنهمچنین
سازيبهینهمورددرماااست.کردهعملمناسببسیار

یشنآوگونهبارابطهدراندکینسبتاًمطالعات،هاکالوس
بهتحقیقایندرشدهسعیرواینازاست.شدهانجامدنایی

پرداختهمختلفشرایطدردناییآویشنباززاییوزاییکال
شود.

بررشدهايکنندهظیمتنثیر أتمطالعه،تحقیقاینازهدف
وحضوردردناییآویشنگیاهاییزبازورشدهايلفهؤم

.استاسیدآسکوربیکحضورعدم

روشهاومواد
تهیهاصفهانبذرپاکانشرکتازدناییشنآویگیاهبذر
رفلو،ایالمیناردستگاهزیردروسترونشرایطدرگردید.

دادهقرارشویندههمراهبهمقطرآبمجاورتدربذرهاابتدا
% 30سدیمکلریتهیپومحلولبهدقیقهدهازبعدوندشد
ازپسوشدندستروندقیقهدهمدتبهوندیافتقالانت

دادهانتقالMSکشتمحیطبهاستریلمقطرآبباشستشو
هاي جداکشت،کردهرشدسترونهاي رستدانهاز.ندشد

بهحاصلقطعاتوشدتهیهايگرهمیانوسیرأمتمریس
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1جدولمطابقرشدهاي کنندهتنظیمترکیبباکشتمحیط
.یافتانتقال

دوره نوريشرایطتحتشدهتهیهتکشهاي محیط
قرارگرادسانتیدرجه25دمايدرو)نور16h-8h(تاریکی

آمدهدستبي هانمونه،روزبیستگذشتازپسشدند.داده
شاخصشاخساره،شاخصزایی،ریشهشاخصنظراز

بررسیموردخشکوزنوتروزنوکالوسقطرکالوس،
تحلیلوتجزیهو)1386،همکارانوپور(حسنگرفتقرار

.شدانجامSASافزارنرمکمکبهآنهاآماري
استفادهبازاییکالوزاییریشه،زاییشاخهفاکتورهاي

و(موافقیگرفتقرارارزیابیموردزیرهايفرمولاز
.)1387،همکاران

کالوس=شاخص
داده کال قطعات کالوس×تعداد تولید میزان میانگین

جداکشت قطعات کل تعداد
× 100

شاخسارهشاخص=
داده شاخه قطعات شاخساره×تعداد تولید میزان میانگین

جداکشت قطعات کل تعداد
× 100

زاییریشهشاخص=
داده ریشه قطعات ریشه×تعداد تولید میزان میانگین

جداکشت قطعات کل تعداد
× 100

کالوس قطر = طول عرض×

تیمارهادرشدهاستفادههورمونیهاي ترکیبانواع-1جدول
Kinردیف

(mg/l)
BAP

(mg/l)
NAA
(mg/l)

AS
(mg/l)

10000
25/105/40
33090
45/405/130
5035/40
60690
7095/13+
8000+
95/105/4+
10309+
115/405/13+
12035/4+
13069+
14095/13+
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نتایج
کالوستولید

جداکشـــتقطعـــات،3جـــدولنتـــایجبراســاس 
کالوستشکیلبهزیاديتمایلدناییآویشنايگرهمیان

خـود ازشـده بردهبکارمختلفهورمونیتیمارهايدر
ـ اختالفواقعدرودهدمینشان بـه نسـبت داريیمعن

هـاي  تیمـار در).P<0.05(دارندرأسی مریستمقطعات
اسیداستیکنفتالنولیتربرگرممیلی3کینتینهورمونی

نیـز واسـید آسـکوربیک حضوردرلیتربرگرممیلی9
بنزیــلولیتــربــرگــرممیلــی9اســیداســتیکنفتــالن

اسیدآسکوربیکهمراهبهلیتربرگرممیلی6آمینوپورین
اسـت صورتیدراینآمد.دستبکالوسحجمبیشترین

استیکنفتالنلیتر،برگرممیلی5/13هورمونیتیمارکه
همـراه آمینوپـورین بنزیـل گرم بـر لیتـر   میلی9واسید

درکالوسرشدبرايهورمونیتیماربهترینآسکوربات
شاهدهورمونیتیماردودراست.رأسی مریستمقطعات

گرممیلی3واسیداستیکنفتالنلیتربرگرممیلی5/4و
ــر قطعــاتازیــک هــیچدرآمینوپــورینبنزیــللیتــرب

.نشدانجامزاییکال،جداکشت

زاییریشه
جـدا زایـی ریشـه شـاخص ،3جدولنتایجبراساس

ـ اختالفايگرهمیانهايکشت بـه نسـبت راداريیمعن
تیمـار در.)P<0.05(دادنشـان سـی رأمریستمقطعات
شـرایط اسـت هورمـونی ترکیبگونههرفاقدکهشاهد
زاییریشهمیزانبیشترینوبودهمناسبزاییریشهبراي

زایـی ریشـه میـزان کمتـرین شـد. مشاهدهتیمارایندر
9وکینتـین لیتـر برگرممیلی3حاويمحیطبهمربوط

درهمچنـین اسـت. اسیداستیکنفتالنلیتربرگرممیلی
5/4وکینتـین لیتـر، بـر گـرم میلـی 5/1حاويمحیط
زاییریشهگونههیچاسیداستیکنفتالنلیتر،برگرممیلی

حضـور عدمیاحضورکهدادنشاننتایجنشد.مشاهده
ندارد.زاییریشهفرایند درثیريتأاسیدآسکوربیک

زاییشاخه
شاخسـاره شـاخص ،3و2جدولهاي نتایجبراساس

ــايدر ــونیتیماره ــفهورم ــردرومختل ــهدوه قطع
ـ اخـتالف نظـر موردجداکشت دادنشـان راداريیمعن

)P<0.05(.گرممیلی9درزاییشاخهبرايتیماربهترین
بنزیـل لیتر،برگرممیلی6واسیداستیکنفتالنلیتر،بر

سبزبرگهايافزایشوتولیدبهمنجرکهبودآمینوپورین
آنتوسـیانین) (حضوررنگبنفشمواردبرخیدروتیره
انجـام  مطلوبیصورتبهشاهدتیماردرزاییشاخهشد.
نفتـالن لیتـر بـر گـرم میلی5/13هورمونیترکیب.شد

آمینوپـورین بنزیـل لیتـر بـر گرممیلی9واسیداستیک
داد.نشانرازاییشاخهمیزانکمترین

کالوسقطر
وحجـم بـه مربـوط آنالیز،2جدولنتایجبراساس

راداريیمعناختالفشده،تولیديهاکالوسقطراندازه
.)P<0.05(دادنشانسیرأمریستمجداکشتقطعاتدر
بـه مربـوط شدهایجاديهاکالوسبیشترینکه طوريبه

گرممیلی5/4وکینتینلیتربرگرممیلی5/1تیمارهاي
لیتر،برگرممیلی9همچنینواسیداستیکنفتالنلیتربر

بنزیــللیتــربــرگــرممیلــی6واســیداســتیکنفتــالن
تولیديهاکالوسکوچکترینحالیکهدربود.آمینوپورین

استیکنفتالنلیتربرگرممیلی5/4تیماربهمربوطشده
ازبـود. آمینوپـورین بنزیـل لیتـر برگرممیلی3واسید

درزایـی شـاخه وزاییریشهشاهدتیماردردیگرسوي 
مشاهدهمشخصکالوستولیدبدونبهینهومطلوبحد
زایـی گیـاه   تصاویري از باززایی و کـال 1در شکل شد.

آویشن دنایی تحت تیمارهاي هورمـونی مختلـف دیـده    
شود.می

خشکوزنوتروزن
خشکوزنوتروزنبررسی،2جدولنتایجبراساس

راداريیمعناختالفسیرأمریستمکشتجداقطعاتدر
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قطعــاتدرکــهحالیســتدرایــن.)P<0.05(دادنشــان
ـ اخـتالف ایـن ايگرهمیان کـه  نحـوي بـه نبـود. داریمعن

اسیدواجدتیمارهايبهمربوطخشکوتروزنبیشترین
تیمــارکــهدادنشــاننتــایجشــد.مشــاهدهآســکوربیک

بـر گـرم میلی6واسیداستیکنفتالنلیتر،برگرممیلی9

اسـید، آسـکوربیک همـراه بـه آمینوپـورین، بنزیـل لیتر
وداشتراهانمونهخشکوزنوتروزنمیزانبیشترین

مقدارکمتریناسید،آسکوربیکحضوربدونتیمارهمین
.)4(جدول دادنشانرافوقهاي لفهؤم

تیمار هورمونی مختلف14دنایی در صفت مریستم رأسی گیاه آویشن 6هاي تجزیه واریانس مربوط به مقایسه میانگین-2جدول 
MS

df منبع
Ca1 F1 D1 R1 S1 C1

8/488  *18/0 009/0 55/0  *21/2 84/0 13 تیمار
1/140 024/0 006/0 33/0 57/0 55/0 28 خطا

%5دار در سطح ی*: معن
)Caقطر کالوس ()، F)، وزن تر (D)، وزن خشک (Rزایی ()، شاخص ریشهS، شاخص شاخساره ()C(شاخص کالوس 

ايگرهصفت قطعات میان6هاي تجزیه واریانس مربوط به مقایسه میانگین-3جدول 
تیمار مختلف14گیاه آویشن دنایی در 

MS
Df منبع

Ca2 F2 D2 R2 S2 C2

1/1929  *675/0 049/0  *637/0  *04/2  *049/1 13 تیمار
8/1377 241/0 024/0 119/0 404/0 40/0 28 خطا

%5دار در سطح ی*: معن
)Ca)، قطر کالوس (F)، وزن تر (D)، وزن خشک (Rزایی ()، شاخص ریشهS، شاخص شاخساره ()C(شاخص کالوس 
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ايگرهمیانوسیأرمریستمهاي جداکشترويبر،MSکشتمحیطدرهورمونیترکیب14دربررسیموردصفاتمیانگینمقایسه-4جدول
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a0 c0 d0 f0 b0 b0 a66/1 a33/1 a3 abc33/2 a0 a0 1
a02/6 bc6/7 abcd71/0 bcd35/0 a38/0 b02/0 b33/0 ab1 ab33/2 abc33/2 a33/1 a1 2
a08/6 c0 abc02/1 b50/0 b07/0 b21/0 b33/0 ab33/0 ab33/2 a3 ab1 a0 3

a5/5 bc3 d0 def07/0 b0 b014/0 b0 b0 ab33/2 bcd33/1 ab1 a33/0 4
a0 c0 cd19/0 cdef18/0 b0138/0 b12/0 b0 b0 ab2 cd1 b0 a0 5
a6 c0 dc35/0 ef053/0 b036/0 b014/0 b0 b0 ab33/2 a33/3 a33/1 a0 6
a6/4 bc71/7 abcd84/0 a91/0 a37/0 ab097/0 b0 b0 b66/1 d33/0 a33/1 a33/1 7

a0 c0 d0 f0 b0 b0 b0 b0 ab33/2 ab66/2 b0 a0 8
a5/42 bc37/11 bcd38/0 ef042/0 b086/0 b009/0 b33/0 ab33/0 a3 abc2 a33/1 a66/1 9
a5/71 ab6/23 abc98/0 bcd37/0 b081/0 b05/0 b66/0 ab66/0 ab33/2 ab66/2 a66/1 a1 10
a4/36 bc4/4 ab31/1 bc43/0 b105/0 b057/0 b0 b0 c33/0 dc1 ab1 a33/1 11
a9/40 abc5/22 bcd44/0 bcdef23/0 b042/0 b024/0 b0 ab33/0 ab66/2 ab66/2 a33/1 a1 12

a64 ab3/24 a39/1 bcde32/0 b077/0 b045/0 b0 b0 b66/1 abc2 a66/1 a1 13
a41 a3/41 abcd46/0 bcde33/0 b049/0 b052/0 b0 b0 c33/0 abc33/2 a33/1 a33/1 14
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مختلفهورمونیتیمارهايتحتدناییآویشنگیاهزاییکالوباززاییازنمایی-1شکل 
؛)شاهد(تیمارهورمونفاقدمحیطدرجداکشتقطعاتدرزاییشاخهوزاییریشهالف:
NAA(9حاويکشتمحیطدرشاخسارهمتعددهاي جوانهتشکیلب: mg/l)وBAP(6mg/l) ؛
NAA(13.5حاويکشتمحیطدرزاییکالج: mg/l)وBAP(9 mg/l)تیمارواسیداسکوربیکحضوردرNAA(13.5 mg/l)وKin(4.5 mg/l)اسیداسکوربیکغیابدر

بحث
دررشدهايکنندهتنظیمعنوانبههاتوکینینسیوهااکسین

قراراستفادهموردهاگونهبیشتردرگیاهیکشتهايمحیط
نسبتوآنهابهینهغلظتکهاستصورتیدراینگیرند.می

نیزوگونهیکجداکشتقطعاتبرايشدهبردهبکارمقدار

گزارشطبقاست.متفاوتدیگرگونهبهگونهیکاز
)Dodds & Roberts, اندولواسیداستیکنفتالن،)1987

درغیرفنوکسیمصنوعیهاياکسینعنوانبهاسیدریکیبوت
هاگونهبیشتردرریشهایجادبرايگیاهیکشتهايمحیط
روند.میبکار

ب

الف

ج
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هورمونیتیماردردناییآویشنگیاهدرکالوسالقاي
ازیکهرازاستفادهوشودمیحاصلسیتوکینینواکسین

البته باشد.ثر ؤمکالوسالقايدرتواندنمیتنهاییبهآنها
استیکنفتالنحضورباآمینوپورینبنزیلباالينسبتاًغلظت

نشانزاییکالسازيبهینهدرراچشمگیريافزایشاسید
بنزیلحضوردرکالوستکثیرشدتوتحریکداد.

ازبعدکهاستحديبهاسیداستیکنفتالنوپورینآمینو
راجداکشتقطعاتتمامکالوسبافتان،زمگذشت

باگیاهباززاییکالوس،تشکیلدنبالبهوگرفتهدربر
.شدآغازساقهنوتشکیلوچهریشهگیريشکل
سلولطولیشدنبزرگاکسینبااليمقادیرچهراگ

تحقیقیدراما،شودمیسببراسلولیتقسیمافزایشو
شد،انجام)1390(و همکارانلپوسلطانیتوسطکه

تنهانههورموناینغلظتدرافزایشکهگردیدمالحظه
عاملیخودبلکهنداشتبدنبالراکالوستولیدافزایش

مخالفامراینکهبودهاریزنمونهسریعتخریببراي
پژوهشایندربود.)2002و همکاران (Kumarنتایج

باالينسبتاًهاي غلظتهمراهبهاکسینيباالغلظت
درراثريؤمنتایجتوانستهپورینآمینوبنزیلوکینتین

باکهباشدداشتهکالوسقطرمیزانافزایشوزاییکال
مطابقت)1390(همکارانوپوللطانیسبررسینتایج
) 2002(همکارانوKumarنتایجباکهحالیدر،ندارد

نتایجکهشدمشاهدهدیگريمطالعاتدر.داردهمخوانی
لیتربرگرممیلی2کاربردباآویشنيهاکالوسرشددر

بهترینکینتینلیتربرگرممیلی2واسیداستیکنفتالن
در).1389،تبارکاظمیوزادهولی(دادنشانرابازدهی
بنزیلباالييهاغلظتکهشدمشخصتحقیقی

دراسیداستیکفنوکسیکلرودي- 4و2ونیآمینوپور
نتایجبرخالفآویشنجنسرويبرMSکشتمحیط

یتکمکهايگونهبه،باشدمیپژوهشاین درآمدهدستب
افزایشباشدهایجادهايبرگوهاکالوسکیفیتو

Mirshekar(یافتکاهشاهسیتوکینینوهااکسینغلظت

et al., اسیدآسکوربیکحضورپژوهشایندر).2014

خشکوزنوتروزنافزایشدررا ثريؤمنقش
خواصازداد.نشاندناییآویشنگیاهيهاکالوس

درآننقشبهتوانمیاسیدآسکوربیکاکسیدانیآنتی
کهکرداشارهسلولیتقسیمتحریکوسلولیچرخهتغییر
گیاهدرتروخشکوزنوبرگتعدادافزایشسبب

Rosales(گرددمی et al., دیگرسوي از).2006
راولیطرشدوسلولیگسترشاسیدآسکوربیک

Horemans(سازدمیپذیرامکان et al., این).2000
ازآبسیزیکاسیدسطحافزایشازجلوگیريباترکیب
آورد.میبعملممانعترشدبرآنبازدارندگیاثرات
آسکوربیکشداشارهباالدرکههمانطوراینبرعالوه
عمرطول،هاکالوسشدنتیرهازممانعتباتواندمیاسید
.)1391همکاران،وکیو(پازدهدافزایشراهابافت

)،1994و همکاران (Saezنظرخالفبرتحقیقایندر
پورینآمینوبنزیلبااليغلظتکهبودندمعتقدامراینبرکه

آنهاشدنکوتاهوگیاهاندرشاخسارهتعدادشدنکمباعث
باپورینآمینوبنزیلوکینتینبااليهاي غلظت،شودمی

راشاخسارهتولیدمیزانبیشترینتوانستهاکسینهمراهی
نقشبه،)Nowak)1976و Rudnickiد.باشداشته

سنتزتنظیموولیسلتقسیمدرهاسیتوکینینضروري
در ومیتوزشکلدوکیهايدستگاهدرگیردرهايپروتئین

.اندکردهاشارهزاییشاخهورشدافزایشنهایت
بردهبکارهايهورموندرمشابهینتایجتحقیقینادر

وگرهریزنمونهمستقیمباززاییدرکهآنچهبهنسبتشده
همکارانوطالبیتوسطپروانش،گیاهدرشاخهتکثیر

کهصورتاینبه،استآمدهدستبشدهجامان)1391(
بهترینآمینوپورینبنزیلبااسیداستیکنفتالنرکیبت

دراست.کردهایجاددناییآویشنگیاهدرراباززاییشرایط
گیريشکلءالقابهمنجرنسیتوکینیواکسینکنشمیانواقع

صورتبهوهابافتازمستقیمطوربهجانابههاينوساقه
منجرتواندمیطرفیازوگرددمیهاکالوسازغیرمستقیم

کموندورهازجانبیهايجوانهخروجوسی أرچیرگیبه
.گردد
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Abstract
Thymus daenensis Celak., belonging to the Lamiaceae family, is an endemic species of genus

Thymus in Iran. Despite the increasing need for mass propagation of this plant due to the
presence of useful secondary metabolites, there is little information about its proliferation. In the
present study, the interaction of some hormonal treatments in the MS medium containing indole
acetic acid (IAA), benzyl amino purine (BAP) and kinetin (Kin) in presence or absence ascorbic
acid (AS) were investigated for callus induction and micropropagation of Thymus daenensis.
Results showed that the callus index, fresh weight, and dry weight of callus from internode
explants were better as compared with apical meristem explants. Significant differences were
found for regeneration from callus cultures derived from apical meristem and internode, so that
NAA-Kin (4.5 and 1.5 mg/L) and NAA-BAP (9 and 6 mg/L) were the best hormonal
combination. As well, significant differences were found between callus production from
internode explants and apical meristem explants, so that Kin-NAA (9 and 3 mg/L), and NAA-
BAP (6 and 9 mg/L) in presence of ascorbic acid were the best hormonal combination. Overall,
the control treatment, NAA and Kin showed favorable effects on callus induction and better
regeneration was obtained from internode explants.

Keywords: Thymus daenensis Celak., tissue culture, ascorbic acid, callus induction,
regeneration.


