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افخمی سور ،ف ،.زارع ،ن ،.اصغری زکرید ،ر ،.مهدیزاقه ،م ،.و فیروزی ،ب .1311 .تأثیر امواج فراصوت ،قمد ،نور ،کیتوسدن وتنظیمکنندههدی رشد
گیدهی بر کدلوسزایی زعفران ( .)Crocus sativus L.زراعت و فندوری زعفران.391-335 :)3(8 ،
چکیده
زعفران به عنوان گیدهی چندسدله و تریپاوئید بهقلیل قاشتن متدبولیتهدی ثدنویه ارزشمند ،یکی از مهمترین گیدهدن قارویی قنید محسوب
میشاوق .محدلعهی سدضر بد هدف ارزیدبی عوامل مختاف (نوع اکسین ،امواج فراصوت ،قمد ،نور و کیتوسدن) بر کدلوسزایی و رشد کدلوس قر
ریزنمونه هدی بنه زعفران قر دلب قو آزمدیش انجدم شاد .قر آزمدیش اول تأثیر امواج فراصاوت و نوع اکساین مورق بررسی رار گرفت .بدین
منظور بنههدی زعفران پس از ضادعفونی به سامتهدی مسادوی تقسیم و پس از تیمدر بد امواج فراصوت ،روی محیط کشت  MSسدوی
 2 mg.l-1اکسااین ( NAAو  )2,4-Dبه همراه  Kin 2 mg.l-1کشاات شاادند .قر آزمدیش قوم ،تأثیر قرجه سرارت ،کیتوساادن و روشااندیی
بحورجداگدنه بر کدلوسزایی و رشد کدلوس مورق ارزیدبی رار گرفت .نتدیج تجزیه واریدنس نشدن قاق که بین تیمدرهد از نظر قرصد کدلوسزایی
و وزن تر کدلوس قر مده قوم و سااوم پس از کشاات تفدوت معنیقاری

وجوق قارق .محیط کشاات  MSسدوی 0.5 mg.l-1 Kin + 2 mg.l-1

 NAAاز نظر قرصاد کدلوسزایی و رشاد کدلوس ریزنمونههدی بنه زعفران قر مقدیساه بد محیط کشت  MSسدوی

0.5 mg.l-1 Kin + 2

 mg.l-1 2,4-Dاز کدرایی بدلدتری برخورقار بوق .قر محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dکه قرصد کدلوسزایی و رشد کدلوس پدیین بوق ،استفدقه
از تیمدر زخمزنی بد استفدقه از تیمدر امواج فراصوت بدعث تقویت رشد کدلوس گرقید .قر آزمدیش قوم نیز قرصد کدلوسزایی و رشد ریزنمونههد
قر محیطکشت سدوی  NAAبحور معنیقاری بیشتر از  2,4-Dبوق .عادوهبراین قر آزمدیش قوم ،قر محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dاستفدقه
از کیتوسادن بد غاظت  0/25 g.l-1بدعث تحریک القدی کدلوس گرقید و فراوانی کدلوسزایی ریزنمونه هدی بنه زعفران قر این محیط کشت را
افزایش قاق ،ولی افزایش غاظت کیتوسااادن از  0/25 g.l-1به 0/35 g.l-1کدلوسزایی و رشاااد کدلوس را کدهش قاق .قر سدلی که قر محیط
کشات  MSسدوی  NAAکه از کدرایی کدلوسزایی و رشاد کدلوس بدلدیی برخورقار بوق ،اساتفدقه از اساتفدقه از کیتوسدن ،کدلوسزایی و رشد
کدلوس بنه زعفران را کدهش قاقه اساات .بحورکای ،بیشااترین قرصااد کدلوسزایی قر محیط کشاات  MSسدوی  NAAقر قمدی  25 ºCو
تدریکی بدست آمد که برای محدلعدت کشت قرونشیشهایی و مهندسی ژنتیک زعفران دبل توصیه است.
کلمات کلیدی :اکسین ،سونیکدسیون ،کدلوس ،کشت ساول بدفت گیدهی.
 - 1قانشجوی کدرشندسی ارشد بیوتکنولوژی قر کشدورزی ،قانشگده محقق ارقبیای
 -2قانشیدر گروه زراعت و اصادح نبدتدت ،قانشکده کشدورزی و مندبع طبیعی ،قانشگده محقق ارقبیای
 - 3استدق گروه زراعت و اصادح نبدتدت ،قانشکده کشدورزی و مندبع طبیعی ،قانشگده محقق ارقبیای
 -4قانش آموخته قکتری عاوم عافهدی هرز ،قانشگده محقق ارقبیای
 -5قانش آموخته قکتری بیوتکنولوژی قر کشدورزی ،قانشگده محقق ارقبیای
(*-نویسنده مسئول)zarenasser@yahoo.com :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.215454.1376
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القدی کدلوس مؤثر میبدشاادKoohi et al., 2014; Verma ( .

مقدمه
زعفران بااد ناادم عامی  Crocus sativus L.متعاق بااه جنس

.)Zare et al., 2009; et al., 2016

(زعافاران) و خاادناواقه ( Iridaceaeزناابق) بااهعنوان

رشد و تکثیر گیده زعفران بهواسحه سسدسیتهدیی که از نظر

گرانترین اقویه قارویی جهدن ،جدیگده ویژهای قر بین محصولدت

رشاد آرام و پوسایدگی کورمهد توسط عوامل بیمدریزای خدکزاق

قارویی و صاادقراتی ایران قارق .این گیده بومی ایران اساات که قر

قارق همواره بد عوامل محدوقکننده زیدقی مواجه اساات .لذا روش

تولید قاروهدی پزشااکی و قرمدن بیمدری هد و همچنین قاشااتن

کشاات بدفت به عنوان یک روش مؤثر جهت تکثیر زعفران مورق

خواص غذایی جدیگده مهمی قارق و از نظر ا تصدقی قارای ارزش

اسااتفدقه رار میگیرق .میتوان بد کشاات بدفت ،توان بدلقوهای را

بسایدر بدلدیی می بدشد .تکثیر این گیده فقط از طریق غیرجنسی و

برای تولید انبوه بنههدی بدون پدتوژن و محاوب از لحدظ ژنتیکی

توساط بنه (پیدز) صورت گرفته و هر سدل بنههدی جدیدی از بنه

فراهم سااادخات .همچنین ،عماکرق کمی و کیفی زعفران را بد بد

مدقری تولید میگرقق ( .)Kafi et al., 2006کادلههدی خشااک

کشاات بدفت می توان ارتقدء بخشاایده و قرآمدزایی کشاادورزان و

گیده زعفران عادوه بر قارا بوقن ترکیبدتی نظیر کربوهیدرات (

صاااادقرات زعفران را افزایش قاق ( Farjaminezhad et al.,

پکتینهد و پنتوزانهد) ،پروتئین ،اسیدهدی چرب )اسیدپدلمیتیک،

& 2013; Castellar & Iborra, 1997; Sajjadifard

Crocus

اسیداستئدریک و اسیدلینولئیک) ،امادح و ویتدمینهد ( ،)B2سدوی
ترکیبدت ویژهای هساااتند که مقدار و نوع این ترکیبدت عدمل
تعیینکننده کیفیت و ارزش زعفران اساات .ترکیبدت کروسااین،
پیکروکروساین و سادفراندل که به ترتیب مسئول رنگ زرق ،طعم
تا و عحر و بوی زعفران را شاادمل میشااوند ،از متدبولیتهدی
بسیدر مهم این گیده هستند (.)Kumar et al., 2008
روشهدی تکثیر قرونشیشهای گیدهدن از طریق کشت بدفت،
نوعی تکثیر غیرجنسای اسات که مزیت آن نسبت به روشهدی
مرسوم نظیر تولید تعداق زیدقی گیده ،بد کیفیت و محتوای ژنتیکی
یکنواخت قر زمدن کوتده سدئز اهمیت اسات .رشاد و نمو ساول و
ریزنمونههدی گیدهی قر شرایط قرونشیشهای تحت تأثیر عوامل
متفدوتی نظیر ژنوتیپ ،نوع ریزنمونه ،زخمزنی ساولهد و بدفتهد،
شرایط محیحی رشد و غاظت تنظیمکنندههدی رشد می بدشد.
انتخدب نوع ریزنمونه قر مرساه رشدی مندسب از گیده مدقری
به همراه تنظیمکنندههدی رشااد ،نقش مؤثری قر القدی کدلوس و
کشات بدفت قر شارایط قرون شایشه ای قاشته است و همچنین
ساان ریز نمونه و نحوه ی رار گرفتن آن روی محیط کشاات بر

 .)Pazhouhandeh, 2015عادوهبراین ،کشاات ساااول و بدفت
گیدهی میتواند به عنوان منبع بد ارزشی برای تولید متدبولیتهدی
ثادنویاه مورق اساااتفادقه رار گیرق ( Farjaminezhad et al.,

 .)2013تأثیر عوامای مدنند شااارایط محیحی (قمد و روشاااندیی)،
ترکیب و غاضت تنظیم کنندههدی رشد گیدهی قر محیط کشت و
نوع ریزنمونه را قر موفقیت کشات قرونشایشهایی زعفران مورق
تأکید رار گرفته اساات ( Sajjadifard & Pazhouhandeh,

.)2015
امواج فراصاااوت را می توان قساااتهای از موج هدی مکدنیکی
قانسات که بساادمد آن بیش از  20KHzمیبدشااد .قر وا ع امواج
صاوتی بسدمدشدن بین  20 Hzتد  20 KHzاست و بسدمد کمتر
از  20 Hzرا امواج فروصااوت میندمند ( .)Rossing, 2014تأثیر
امواج فراصوت قرگونه هد و ار دم مختاف گیدهی بد توجه به بسدمد
و میزان انرژی ،متفدوت اساات به طوری که ممکن اساات انرژی
امواج فراصوت ،رشد بعضی از گونههد را افزایش و بعضی قیگر را
کدهش قهد (.)Ananthakrishnan et al., 2007
امواج فراصاوت بد توجه به مدت زمدن و شدت آن می توانند
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تأثیرات متفدوتی را اعمدل کنند بهطور مثدل بد سح انرژی پدیین

افزایشی قاشت ( .)Abdirad et al., 2012قر گیده استوید نیز قمد

تغییرات زیسااتی مفید و دبل بدزگشااتی را قر ساااول و بدفتهدی

و شادت نور به عنوان عوامل مهم و مؤثر بر رشد قرونشیشهایی

گیدهی ایجدق می کنند امد قر شدت بدلد و مدت زمدن طولدنی منجر

ریزنمونههدی گره گزارش شاااده اسااات ( Ebrahimi et al.,

به مر سااولهد می شاوق .قر وا ع امواج فراصوت بد انرژی کم،

.)2017

می توانناد نفور پذیری غشااادی سااااول را افزایش قاقه و اثرات

کیتوسادن یک پای سادکدرید دبل تجزیه قر طبیعت است که

بیولوژیکی متعدقی را قر سااولهدی گیدهی ایجدق کنند .بهطوری

به عات قارا بوقن ویژگیهدی متعدق از جماه تقویت رشاااد و نمو

کاه قوزهدی بدلدی امواج فراصاااوت بدعث بزرگتر و زیدق شااادن

سااولهدی گیدهی ،بهبوق فعدلیتهدی فیزیولوژیکی و فعدلسدزی

زخم هدی کوچک قر بدفت هدی گیدهی شاااده که به مراتب بدعث

ژنهدی قفدعی گیده مورق ،استفدقه رار میگیرق ( Barka et al.,

کدلوسقهی بیشتر ریزنمونههد میگرقق ( ;Koohi et al., 2014

 .)2004نشاادن قاقه شااده که کیتوساادن بدعث افزایش پرآوری و

 .)Honarmand et al., 2017محدلعدت نشاادن قاقه اساات که

تحریک رشااد گیدهچه هدی قرونشاایشااه ایی شااده و همچنین

شادت زیدق امواج فراصاوت برای ترکیبدت و مولکولهدی زیستی

قرکنترل بیمدریهدی درچی مؤثر است (.(Chien et al., 2007

نظیر آنزیمهد و  DNAمخرب بوقه و آنهد را غیر فعدل میسدزق.

قر محدلعدت متعدقی تأثیر کیتوسادن بر رشد ساول و تحریک آن

همچنین از امواج فراصوت برای افزایش فراوانی انتقدل مولکولهد

گزارش شاده است برای مثدل کیتوسدن قر کشت قرونشیشهای

به قاخل ساااول هد و بهبوق کدرایی تراریختی ساااولهدی گیدهی

اناگور بااد عااث تحریااک رشااااد و نمو انگور ر م چاادرقونی

اساتفدقه میشاوق .امواج فراصوت بد شدت و انرژی کم از اهمیت

) )Chardonnayشاده است ( .)Barka et al., 2004قر کشت

بدلقوه ای قر بیوتکنولوژی قاشته و قارای اثرات غیرمخرب زیستی

بدفت اندام هدی گیدهی گل ارکیده ،اساتفدقه ازکیتوسدن به عنوان

فراوانی روی ساااولهدی زنده ازجماه افزایش نفورپذیری غشاادء،

محرک رشااد و نمو بر بدززایی قرون شاایشااه ای بدفت مریسااتم

تغییر قر بیادن ژن ،افزایش فعدلیت آنزیمهد و میزان هورمون هدی

جوانه هدی جدنبی ارکیده ،تأثیر مثبت قاشااته اساات ( Wang et

خدص میبدشد ( Joersbo & Brunstedt, 1992; Miller et

 .)al., 2003بد توجه به محدلب رکر شااده و اهمیت قارویی گیده

.)al., 1999

زعفران ،تحقیق سدضااار بد هدف ارزیدبی تأثیر امواج فراصاااوت

نور و قمد از عوامل محیحی مؤثر بر کدلوسزایی و رشد و نمو

(اولتراساااوناد) ،کیتوسااادن ،قماد ،نور و تیمدرهدی هورمونی بر

سااولهد ،بدفتهد و اندامهدی گیدهی قر شارایط قرونشاایشهایی

کدلوسزایی بنههدی زعفران قر کشاتهدی قرون شیشهای انجدم

هساتند .رشاد و نمو سااولهد و پدس کشتبدفتی ریزنمونههد قر

گرفت.

شرایط قرونشیشهایی سدصل برهمکنش بین عوامل محیحی (از
بیل نور ،قمد و عندصر تغذیهای) و عوامل ژنتیکی ساوهد است.

مواد و روشها

باحوریکااه قر قو گونااه  Rosa damasceneو Rosa

 miniatureنشدن قاقه شده که ریزنمونههد قر مرساه کدلوسزایی
نسابت به غاظتهدی مختاف هورمونی به شااکل متنوعی پدس
قاقه و قر همه ریزنمونه هدی مورق بررسی ،نور فرایند کدلوس زایی
را به تدخیر انداخت ولی برعکس تدریکی بر روند کدلوسزایی اثر

مواد گیاهی
بنههدی زعفران از خراسدن رضوی (شهرستدن بجستدن) تهیه
شااده و پس از سذف غادفهدی خدرجی ،به مدت 30ق یقه بد آب
جدری شستشو قاقه شدند .سپس به ترتیب بد استفدقه از درچکش
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بنومیل (سااه گرم قر لیتر) به مدت یک ساادعت ،اتدنول  30%به

 25قرجه سدنتیگراق) قر چهدر تکرار نگهداری شدند .عادوه براین،

مدت یک ق یقه ،هیپوکاریتسدیم  2/5قرصد به مدت  20ق یقه

بخشی از ریزنمونههد محیط کشت  MSسدوی  2 mg.l-1اکسین

قر زیر هوق لدمیندر استریل شدند .سپس ریزنمونههد سه بدر بد آب

( NAAو  )2,4-Dبه همراه  Kin 0/5 mg.l-1و کیتوساادن (بد

مقحر اساتریل شاساتشاو قاقه شاده و برای کشت قر تیمدرهدی

غاظت صاافر 0/25 ،و  )g.l-1 0/35کشاات گرقید .کشااتهدی

مختاف به شرح زیر استفدقه شدند.

مربو به تیمدر کیتوسااادن قر اتد ک رشاااد (قمدی  25قرجه و
شاارایط نوری  19ساادعت روشااندیی و  8سااادعت تدریکی) و

آزمایش اول :ارزیابی تأثیر امواج فراصوووت و ترکیب هورمونی
بر کالوسزایی

کشااتهدی مربو به تأثیر قمد قر اتد ک رشااد بد قمدی  18و 25

پس از ضدعفونی ،بنههد به مدت  3 ،1و  5ق یقه تحت تأثیر

قرجه ساادنتیگراق و کشااتهدی مربو به تأثیر تدریکی قر قمدی

امواج فراصوت ( )Bandelin Sonorex Digitecبد فرکدنس 35

 25قرجه سدنتی گراق ولی بدون روشندیی نگهداری شدند .سدوق 2

کیاوهرتز رار گرفتند .سپس قر زیر هوق لدمیندر به حعدت مکعبی

و  3مده پس از کشت ،صفدت مرتبط بد کدلوسزایی (شدمل قرصد

شکل و هماندازه برش قاقه شده و روی محیط کشت پدیه 1MS

کدلوسزایی و وزن تر کدلوس) یدققاشت شدند.

سدوی  mg.l-1 2اکساااین ( NAAو  )2,4-Dبه همراه mg.l-

تجزیه آمدری قاقههد به صاااورت طرح کدمادر تصااادقفی و بد

 Kin 0/51قر چهدر تکرار کشات شادند .کشتهد قر اتد ک رشد

اسااتفدقه از نرمافزار  SPSS ver 20.انجدم گرفت .بل از انجدم

(قمدی  25قرجه و شارایط نوری  19سدعت روشندیی و  8سدعت

تجزیاه نرمادل بوقن توزیع قاقه هاد کاه بااد اساااتفاادقه از آزمون

تدریکی) نگهداری و قر قو و سه مده پس از کشت ،صفدت مرتبط

کولموگروف -اساامیرنوف تک نمونه مورق بررساای رار گرفت و

بد کدلوسزایی (شااادمل قرصاااد کدلوسزایی و وزن تر کدلوس)

میدنگین قاقههد به روش آزمون چند قامنهایی قانکن قر سااح

یدققاشت شدند.

استمدل  5قرصد مقدیسه شد.

آزمایش دوم :ارزیابی تأثیر نور ،دما و کیتوسان بر کالوسزایی

نتایج و بحث

قر آزمدیش قوم ،تأثیر قرجه سرارت ،کیتوساادن و روشااندیی
بحورجداگدنه بر کدلوسزایی و رشااد کدلوس قر ریزنمونههدی بنه

آزمایش اول :تاثیر تیمارهای امواج فراصوت و تنﻈیمکننده-
های رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران

زعفران مورق ارزیدبی رار گرفت .لدزم به رکر است که ترکیبهدی

ریزنموناههدی بنههدی زعفران  10روز بعد از کشااات ،تغییر

تیمدری عوامل مختاف (کیتوسااادن ،نور و قمد) مورق ارزیدبی رار

رنگ قاقه و متورم شااادند و بعد از گذشااات  20روز ،شاااروع به

نگرفته اسااات .بنههد پس از ضااادعفونی ،قر زیر هوق لدمیندر به

کدلوسزایی کرقند که بدتوجه به نوع تیمدرهدی هورمونی و شرایط

حعدت مکعبی شااکل و هماندازه برش قاقه شااده و قر محیط

محیط کشاات ،قرصااد کدلوسزایی و رشااد کدلوسهد متفدوت بوق

کشااات  MSسدوی  2 mg.l-1اکساااین ( NAAو  )2,4-Dبه

(شااکل  .)1نتدیج تجزیه واریدنس قاقههد نشاادن قاق که بین مدت

همراه  0/5میایگرم قر لیتر  Kinکشاات گرقید و براساادس نوع

زمدن هدی مختاف تیمدر امواج فراصاااوت از نظر صااافدت مورق

تیمدرهد قر تدریکی و روشااندیی همچنین قمدهدی مختاف (  18و

بررساای شاادمل قرصااد کدلوسزایی و وزن تر کدلوس (مده قوم و

1- Murashige & Skoog

تأثیر امواج فراصوت ،دما ،نور ،کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران...
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سااوم) تفدوت معنیقاری قر سااح استمدل  5قرصااد وجوق قارق

قرصد برای تیمدر شدهد قر محیط کشت  MSسدوی mg.l- Kin

(جدول .)1

 0/5 1م  2 mg.l-1 NAAقر مده هدی قوم و سوم بعد از کشت
بهقست آمد که بد یکقیگر تفدوت آمدری معنیقاری نداشتند.

بیشاترین قرصد کدلوسزایی به میزان  31/25و  83/5قرصد
از تیمدر امواج فراصااوت به مدت  3ق یقه و به میزان  31/5و 88

A

B

C

D

E

F

شکل  -1کالوسزایی درون شیشهای بنههای زعفران در محیط کشت  MSحاوی ) NAA )2 mg.l-1 )+ Kin )1/5 mg.l-1تحت تأثیر تیمار
فراصوت سه دقیقه در زمانهای متفاوت 21 )A :روز پس از کشت )B ،یک ماه پس از کشت )C ،دو ماه پس از کشت؛ و مدت زمانهای مختلف
تیمار با امواج فراصوت )D :یک  )E،سه و  )Fپنج دقیقه امواج فراصوت و سه ماه پس از کشت
Figure 1- In vitro callus induction from saffron corms on MS medium supplemented with 2 mg.l-1 NAA+ 0.5 mg.l-1 Kin and 3
min ultrasound treatment: A) 20 days after the culture B) One month after the culture C) Two months after the culture; and
callus growth in different durations of sonication: D) 1, E) 3 and F) 5 min at 3 month after culture.
جدول  -1تجزیه واریانس صفات درصد کالوس زایی و وزن تر کالوس های حاصل از کشت درونشیشه ای بنه زعفران تحت تأثیر تیمار امواج
فراصوت
Table 1- Analysis of variance for in vitro callus induction and fresh weight of calli in saffron corm explants under the
ultrasound treatment
میانگین مربعات ()Mean square
در

ماه سوم پس از کشت

ماه دوم پس از کشت

جه

3rd month after culture

2nd month after culture

آزاد

درصد کالوسزایی

وزن تر کالوس

درصد کالوسزایی

وزن تر کالوس

)Callus induction (%

Callus fresh weight

)Callus induction (%

Callus fresh weight

df

**2083.05

**0.153

**2146.55

**0.132

7

178.02

0.011

153.50

0.009

24

22.66

18.42

28.90

** :معنیقاری قر سح استمدل  1قرصد.

منابع تغییرات
S.O.V

ی
تیمدر
Treatment
خحد Error

ضریب تغییرات

20.16
)C.V. (%
**: significant at 1% probability levels.
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قرسدلی که کمترین قرصد کدلوس زایی قر محیط کشت MS

شادهد (بدون تیمدر امواج فراصوت) قر محیط کشت  MSسدوی

سدوی  0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 2,4-Dو تیمدر  5ق یقه ای

0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 2,4-Dبه قساات آمد (شااکل .)3

امواج فراصوت به میزان  8/5و  13قرصد به ترتیب قر مده قوم و

مقدیسااه میدنگین مربو به وزن تر کدلوسهد نیز نشاادن قاق که

ساوم مشادهده شد (شکل  .)2همدنطور که قر شکل  2مشدهده

تأثیر تیمدر امواج فراصااوت قر مده سااوم بیشااتر از مده قوم بوق.

میشاوق قرصاد کدلوس زایی قر محیط کشت  MSسدوی NAA

بیشاااترین وزن تر کادلوس از تیمادر شااادهد (بدون تیمدر امواج

قر تمدم ساحوح امواج فراصوت بهطور معنیقاری بیشتر از آن قر

فراصاااوت) قر محیط کشااات  MSسدوی  0/5 mg.l-1 Kinم

محیط کشااات  MSسدوی  2,4-Dبوق .قر محیط کشااات MS

 2 mg.l-1 NAAقر مدههدی قوم و سوم بعد از کشت بدست آمد.

سادوی  2,4-Dتیمدر بنههد بد امواج فراصاااوت به مدت  1ق یقه

امد قر محیط کشااات  MSسدوی 0/5 mg.l-1 Kinم 2,4-D

بادعاث کدهش معنیقار قرصاااد کدلوسزایی آنهد گرقید ولی بد

 2mg.l-1باد افزایش مدت زمدن رارگیری ریزنمونه هد قر معرض

افزایش مادت زمادن تیمادر به  3ق یقه قرصاااد کدلوسزایی نیز

امواج فراصاااوت میدنگین وزن تر کدلوسهد به سدلت مساااتمری

مجدقا افزایش یدفته اساات .بد این سدل افزایش مدت زمدن تیمدر

افزایش یدفت .به طوری که بیشااترین میدنگین وزن تر کدلوس را

به  5ق یقه منجر به کدهش مجدق و معنیقار قرصااد کدلوسزایی

قر محیط کشت  MSسدوی 0/5 mg.l-1 Kinم mg.l-1 2,4-D

قر هر قو محیط کشاات (سدوی  NAAو  )2,4-Dمورق اسااتفدقه

 2قر تیمدر امواج فراصااوت به مدت  5ق یقه قر مده قوم و سااوم

گرقید (شاکل  .)2بهعبدرت قیگر ،استفدقه از تیمدر امواج فراصوت

مشدهده شد که بد وزن تر کدلوس سدصل از تیمدر امواج فراصوت

قر محیط کشت  MSسدوی  NAAدبل توصیه و استفدقه جهت

به مدت زمدن  1و  3ق یقه قر محیط کشاات  MSسدوی Kin

افزایش کدلوسزایی از ریزنمونههدی بنه زعفران نیسااات.کمترین

0/5g.l-1م  2 mg.l-1 2,4-Dاختاادف معنیقاری نداشاااته ولی

وزنتر کدلوس نیز از تیمدر  5ق یقهای امواج فراصاااوت قر محیط

بهطور معنیقاری بیشتر از مقدار آن قر تیمدر بدون امواج فراصوت

کشت  MSسدوی  0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 NAAو تیمدر

قر این محیط کشت بوق (شکل .)3
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... کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران، نور، دما،تأثیر امواج فراصوت
a

90

ab

درصد کالوس زایی

Callus induction (%)

a
80
bc

70

Second Month

Third Month

a
cd
cd

60
50

cd

b

b

40

d

b

b

bc

30

e

20
c

10
0
Control

1 min

3 min

5 min

Control

NAA(2 mg.l-¹)+ Kin(0.5 mg.l-¹)

1 min

3 min

5 min

2,4-D(2 mg.l-¹) +Kin(0.5 mg.l-¹)

ترکیب تیماری
Treatment combination

 تأثیر تیمارهای فراصوت و تنظیمکنندههای رشد بر درصد کالوسزایی در کشت درونشیشهای بنه زعفران-2 شکل
. میباشد5% حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنیدار به تفکیک ماه دوم و سوم براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

وزن تر کالوس

Callus Fresh Weight (g)

Figure 2- The effect of ultrasound treatments and PGRs on callogenesis (%) of saffron corm explants in in vitro culture.
Different letters indicating the significant differences according to Duncan's multiple range test at 5%.
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Third Month
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b
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d
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1 min

3 min

5 min

NAA(2 mg.l-¹)+ Kin(0.5 mg.l-¹)

Control

1 min

3 min

5 min

2,4-D(2 mg.l-¹) +Kin(0.5 mg.l-¹)

ترکیب تیماری
Treatment combination

 تأثیر تیمارهای فراصوت و تنظیمکنندههای رشدگیاهی بر وزنتر کالوس درکشت درونشیشهای ریزنمونه بنه زعفران-3 شکل
. میباشد5% حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنیدار به تفکیک ماه دوم و سوم براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال
Figure 3- The effect of ultrasound treatment and PGRs on fresh weight of callus (g) of saffron corm explants in in vitro
culture.
Different letters indicating the significant differences according to Duncan's multiple range test at 5%.

روش مکادنیکی قر نظر گرفات کاه بدعث زخم هدیی کوچک قر

امواج فراصوت بد شدت و انرژی کم را می توان به عنوان یک
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بدفت گیدهی میشوق .بد افزایش مدت زمدن اعمدل امواج فراصوت

همدنطور که هنرمند و همکدران ()Honarmand et al., 2017

زخمهدی سااححی و عمیقتری قر غشاادی ساااولهد رخ قاقه که

گزارش کرقند بیشااترین میزان کدلوسزایی قر ریزنمونههدی گیده

بدعث افزایش فراوانی کدلوس زایی میشوق بهطوری که هنرمند و

اسپرس بد اعمدل امواج فراصوت قر قوره هدی زمدنی  3و  4ق یقه

همکدران ( )Honarmand et al., 2017قر بررساای تأثیر تیمدر

به ترتیب بد میدنگین  %90/18و  %91/11و کمترین میزان آن قر

امواج فراصاااوت (فرکدنس 33کیاوهرتز) بر زندهمدنی و رشاااد

تیمدر شدهد (بدون امواج فراصوت) مشدهده گرقید امد قر قوزهدی

ریزنمونههدی گیده اسااپرس قر مدت زمدنهدی صاافر تد  5ق یقه

بدلدتر (بیشااتر از  4ق یقه) میزان کدلوس زایی به عات آساایب هدی

گزارش کرقند که رارگیری ریزنمونههد قر معرض امواج فراصوت

ندشی از قوز بدلدی امواج فراصوت کدسته شده است.

به مدت ( 30ثدنیه) تأثیر مثبتی بر قرصد سد هقهی ریزنمونههدی

ایجادق زخم قر سااااولهادی بادفت هدی گیدهی قر اثر امواج

جوانه رائساای قاشااته و از طرف قیگر قرصااد کدلوسزایی را نیز

فراصاوت استمدلدر از طریق تحت تأثیر رار قاقن بیوسنتز و انتقدل

به طور چشاامگیری افزایش قاقه اساات .بد اینسدل ،قر تحقیق

هورمون هدی گیدهی بدعث افزایش هدایت هورمون هد به ساامت

سدضاار تیمدر ریزنمونههدی بنه زعفران به مدت یک تد  5ق یقه

این سااااولهد شاااده و قرصاااد کدلوسزایی را افزایش می قهد

مورق آزمدیش رار گرفت و همدنطور که قر شااکل  2مشاادهده

( .)Srivastava, 2002امواج فراصاااوت بد شااادت و انرژی کم

میشااوق این تیمدرهد قرصااد کدلوسزایی را قر مقدیسااه بد شاادهد

اهمیت بدلقوهای قر بیوتکنولوژی قاشته و قارای اثرات غیر مخرب

افزایش نداقند .این اختادف قر تأثیر امواج فراصوت شدید ندشی از

زیساتی فراوانی روی ساولهدی زنده ازجماه افزایش نفورپذیری

تفدوت قر مدت زمدن تیمدر بد امواج فراصاااوت و پدسااا متفدوت

غشااادء ،تغییر قر بیادن ژن ،افزایش بیوسااانتز پروتئین ،فعادلیت

گونههدی گیدهی و ریزنمونههدی مورق استفدقه به امواج فراصوت

آنزیمهاد و هورمون هدی خدص میبدشاااند ( Schmidt et al.,

بدشاد .عادوهبر این ،ریزنمونههدی بنه زعفران پدس وابسته به قوز

 .)1987همچنین اعمدل امواج فراصاااوت بدعث افزایش ترکیبدت

امواج فراصااوت و ترکیب هورمونی محیط کشاات نشاادن قاقند.

آنتی اکسایدانی که بخشای از پدسا هدی قفدعی سااولهد است،

باهطوری کاه مادت زمادن  5ق یقاه امواج فراصاااوت قرصاااد

میشااوند .امواج فراصااوت بد ایجدق مندفذ ریز قر قیواره و غشاادی

کدلوسزایی را بهطور دبل مادسظه و معنیقاری کدهش قاق .عادوه

ساولهدی گیدهی میتواند تسریعکننده تبدقل مولکولهد از طریق

بر این ،قر محیط کشاات  MSسدوی  2,4-Dبین تیمدر شاادهد و

غشدهد نیز بدشد .تیمدر فراصوت ممکن است روی فعدلیت Ca2-

تیماادرهاادی یااک و  3ق یقااه امواج فراصاااوت از نظر قرصاااد

 ATPaseو  H+-ATPaseقر غشاادی پادساامدیی و کدندلهدی

کادلوسزایی اختادف آمدری معنیقاری وجوق نداشااات .قر محیط

یونی قیگر کاه برای رشاااد و تکثیر سااااول خیای مهم اسااات

کشات  MSسدوی  NAAقرصد کدلوسزایی قر تیمدر یک ق یقه

تأثیرگذار بدشااد ( .)Liu et al., 2003بدفتهدی مختاف گیدهی

امواج فراصوت بهطور معنیقاری قر مقدیسه بد شدهد کدهش یدفته

و تی قر معرض امواج فراصاااوت رار می گیرنااد ،اختاادلاادتی قر

ولی بین تیمدر شدهد و  3ق یقه امواج فراصوت اختادف معنیقاری

مقیدس میکروساااکوپی ایجدق می شاااوق که میتواند سااادختدر ید

وجوق نداشت (شکل .)2

عماکرق عدقی سااااول را مختل کند .همچنین امواج فراصاااوت،

گزارش شده است که فرکدنس و مقدار انرژی مورق نیدز برای

فراسادختدر سااولهد را از بیل غشادی سااولی ،اساکات ساولی،

تیمدر امواج فراصاوت بهطور گسترقه بین گونههد و ار دم مختاف

کاروپادسااتهد و میتوکندری را تحت تأثیر رار میقهد ( Liu et

گیدهدن ،متفدوت میبدشد (.)Ananthakrishnan et al., 2007

 .)al., 2003ندتی و سبحدننژاق ( Ghanati & Sobhannejad,

تأثیر امواج فراصوت ،دما ،نور ،کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران...
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 ،) 2015قر بررسی تأثیر امواج فراصوت بد انرژی پدیین بر غشدی

(جدول  .)2نتدیج مقدیسه میدنگین قاقه هد نیز نشدن قاق که NAA

ساااولهدی جداکشاات جعفری ()Petroselinum crispum L.

بر صاافدت کدلوسزایی و رشااد کدلوس قر شاارایط نور و قمدهدی

نشادن قاقند که ساحوح پدیینی از انرژی امواج فراصوت میتواند

متفادوت مؤثرتر از  2,4-Dبوق (شاااکل  .)4بیشاااترین قرصاااد

محرک رشاد سااولهدی گیدهی بدشاد .قر تحقیق سدضار از نظر

کدلوسزایی ( 80-100قرصاد) قر محیط کشت  MSسدوی Kin

رشاد کدلوس (رشاد و تکثیر ساولی) سدصل از بنه زعفران قر اثر

 0/5 mg.l-1م  2 mg.l-1 NAAتحت تأثیر تیمدرهدی روشااندیی و

تیمدر امواج فراصااوت بسااته به ترکیب هورمونی محیط کشاات

تدریکی قر مده ساااوم بهقسااات آمد که بد یکدیگر تفدوت آمدری

پدساا متفدوتی مشاادهده گرقید .قر محیط کشاات  MSسدوی

معنیقاری نداشااتند و کمترین قرصااد کدلوسزایی نیز قر محیط

 NAAرشاااد کادلوسهد بد افزایش مدت زمدن مدت زمدن تیمدر

کشااات  MSسدوی  0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 2,4-Dو

امواج فراصااوت کدهش یدفته بهطوری که کمترین میزان رشااد

روشندیی سدصل شد (شکل .)5

کدلوس قر این محیط کشت قر تیمدر بنههدی زعفران به مدت 5

نتدیج نشدن قاق که تأثیر روشندیی بر قرصد کدلوس زایی بسته

ق یقه بد امواج فراصاوت مشادهده شاده است .به عبدرت قیگر بد

به ترکیب هورمونی محیط کشات متفدوت است .به طوری که قر

افزایش مدت زمدن اعمدل امواج فراصاااوت قر محیط کشااات

محیط کشاات  MSسدوی  NAAاگرچه قرصااد کدلوس زایی قر

MSسادوی  0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 NAAاز قرصاااد

تدریکی بیشااتر از مقدار آن قر روشااندیی بوقه ولی این اختادف از

کدلوس زایی و وزن تر کدلوس کدسااته شد .قر سدلی که قر محیط

نظر آمادری معنی قار نبوق (شاااکل  4و  .)5بد این سدل قر محیط

کشااات  MSسدوی  2,4-Dبد اعمدل تیمدر و افزایش مدت زمدن

کشات  MSسدوی  2,4-Dقرصد کدلوسزایی قر شرایط تدریکی

تیمدر امواج فراصوت رشد کدلوس افزایش یدفته است بهطوری که

بهطور معنی قاری بیشتر از شرایط روشندیی بوق .قر هر قو شرایط

بیشاترین وزن تر کدلوس (رشد کدلوس) قر این محیط کشت قر

روشااندیی و تدریکی رشااد کدلوس قر محیط کشاات  MSسدوی

تیمدر ریزنمونه هد بد امواج فراصاوت به مدت  5ق یقه بهقست آمد

 NAAبهطور معنیقاری بیشتر از محیط کشت  MSسدوی2,4-

(شکل .)3

 Dبوق .بیشاااترین وزن تر کادلوس قر تیمادر  MSسدوی Kin

 0/5 mg.l-1م  2 mg.l-1 NAAقر شرایط تدریکی قر هر قو زمدن
آزمایش دوم :تأثیر تیمارهای دما ،نور و کیتوسووان بر

باه ترتیاب باد میادنگین  0/11و  0/82گرم قر مده قوم و ساااوم

کالوسزایی زعفران

بهقسات آمد .بد اینسدل ،هم قر محیط کشت  MSسدوی NAA

نتدیج تجزیه واریدنس قاقههد نشدن قاق که بین تیمدرهد از نظر

و هم قر محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dبین شرایط تدریکی و

قرصااد کدلوسزایی و وزن تر کدلوس قر مده قوم و سااوم پس از

روشااندیی از نظر رشااد کدلوس (وزن تر کدلوس) قر قو و سااه مده

کشااات تفدوت معنیقار قر ساااح استمدل  5قرصاااد وجوق قارق

پس از کشت اختادف معنیقاری وجوق نداشت (شکل .)9
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات درصد کالوسزایی و وزن تر کالوسهای حاصل از کشت درونشیشهای بنه زعفران تحت تأثیر تیمارهای نور ،دما
و کیتوسان
Table 2- Analysis of variance for in vitro callus induction and callus fresh weight in saffron corm explant cultures under
different light, temperature and chitosan treatments
میانگین مربعات ()Mean square

ماه سوم پس از کشت

ماه دوم پس از کشت

3rd month after culture

2nd month after culture

درصد کالوسزایی

وزن تر کالوس

درصد کالوسزایی

Callus fresh
)weight (g
**0.304

**3289.20

155.40

0.016

172.78

18.35

22.71

21.88

)Callus induction (%
**3334.74

)Callus induction (%

** :معنیقاری قر سح استمدل  1قرصد.

وزن تر کالوس

درجه
آزادی

منابع تغییر
S.O.V

df

Callus fresh
)weight (g
**0.282

11

تیمدرTreatment

0.016

36

خحد Error
ضریب تغییرات

26.77
(C.V. )%
**: significant at 1% probability levels.

شکل  -4کالوسزایی بنههای زعفران کشت شده روی محیط  MSحاوی  ، 2 mg.l-1 NAA + 1/5 mg.l-1 Kinتحت تأثیر تیمارهای)A :

روشنایی )B ،کیتوسان ( )C ،)g.l-1 1/25دمای نگهداری  25درجه سانتی گراد و  )Dتاریکی
Figure 4- Callus induction from saffron corms cultured on MS medium supplemented with 2 mg.l-1 NAA + 0.5 mg.l-1 Kin,
under: A) Light, B) chitosan (0.25 g.l-1), C) storage temperature 25 ° C, D) darkness.

رضااااد نژاق و طراسی ()Rezanejad & Tarrahi, 2013

 )Rosaوگل سرخ مینیدتور ) )Rosa miniatureنشدن قاقند که

گزارش کرقنااد کاه تیماادر تادریکی و روشااانادیی (نور) اختااادف

قر هماه جاداکشاااتهد ،نور ،روند کدلوسزایی را کند و به تدخیر

چشاامگیری قر کدل زایی رز گدلیکد ) )Rosa gallica L.ایجدق

میاندازق امد تدریکی بدعث افزایش سرعت کدلوسزایی میشوق.

نکرق ولی نوع ،غاظات و نساااباات تنظیمکننادههاادی رشاااد قر

شارایط نوری و شرایط فیزیولوژیک ریزنمونه هد قر کندر سدیر

کدلوسزایی مؤثرتر بوق .عبدیراق و همکدران ( Abdirad et al.,

عوامل مدنند ژنوتیپ گیدهی و محیط کشااات پدیه از عوامل مهم

 ) 2012قر پاژوهشااای تااأثیر نور و تاادریکی بر کاادلوسزایی

تأثیرگذار قر پدسا قرونشایشاهای ریزنمونههدی گیدهی هستند

جداکشااتهدی رویشاای (بر  ،قمبر وسااد ه) و گل (گابر ،

).)Daryani et al., 2016; Dixon & Gonzales, 1996

بساادک و مدقگی) قر قو گونه گل محمدی (damascena mill

سااجدقی فرق و پژوهنده ( Sajjadi fard & Pazhouhandeh,

تأثیر امواج فراصوت ،دما ،نور ،کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران...

331

 )2015قر محدلعهای تأثیر نوع ریزنمونه و کدربرق هورمونهد را بر

شدخهزایی قر پیدزچههدی گیده زعفران ،از بین غاظتهدی مختاف

کدلوسزایی و بدززایی زعفران بررساای کرقه و نشاادن قاقند که

هورمونهدی  2,4-Dو  ،BAPبیشترین میزان کدلوسزایی (%

شاارایط محیحی (قمدی پدیین و تدریکی) ترکیب هورمونی محیط

 )44/2را قر محیط کشااات  MSقارای  2,4-D 1 mg.l-1و

کشات اولیه ،نوع ریزنمونه و کنترل میزان فنل تأثیر چشمگیری

 BAP 2 mg.l-1بهقست آورقند .ولی نتدیج تحقیق سدضر نشدن

قر بهینهساادزی کشاات بدفت گیده زعفران قارق .همچنین اظهدر

قاق که اکسین  NAAقر مقدیسه بد  2,4-Dاز کدرایی بدلدیی برای

قاشاتند که قر بررسای میزان کدلوس ز ایی از سمت هدی مختاف

القدی کدلوسزایی و رشد کدلوس قر شرایط رشدی برخورقار است

گیاده زعفران فقط ریزنموناه هادی بنه دبایت کدلوسزایی قارند.

(شااکل  5و  )9و بندبراین ،اگر هدف کدلوس زایی از ریزنمونه بنه

بد ری و همکدران ( )Bagheri et al., 2017قر محدلعهای روی

بدشاد بهتر است از محیط کشت  MSسدوی  NAAبه جدی

رشاااد و تکثیر زعفران و بررسااای تاأثیر تیمدرهدی هورمونی بر

 2,4-Dاستفدقه کرق .قر سدلی که کدستار و ایبورا ( & Castellar

کادلوسزایی ریزنموناه زعفران ،باادلادترین میزان کاادلوسزایی را

 )Iborra, 1997قر بررسای استمدل رشاد کدلوس از برش سد ه،

قرمحیط کشاات  MSسدوی  NAA 2 mg.l-1و 0/5 mg.l-1

بر

و ریشاااه گیااده ( )Datura innoxiaقر محیط  MSبااد

 BAPمشاادهده کرقند که روش کشاات بدفت زعفران بد القدی

غاظات هدی مختافی از  BAو  NAAقر شااارایط تدریکی و

کادلوس و بادززایی این گیده همراه بوقه اسااات .ورمد و همکدران

روشااانادیی ،بهترین نتیجه را قر محیط  MSسدوی 10 mg.l-1

( ،)Verma et al., 2016شاااروع اولیاه کادلوس قر گونههدی

 NAAو  BA 5 mg.l-1قر شااارایط تدریکی به قسااات آورقند.

زعفران را ظرف  20روز قر محیط کشت سدوی ،TDZ 4 mg.l-1

محدلعدت نشاادن قاق که هورمونهدی اکسااین به ویژه  2,4-Dو

 NAA 4 mg.l-1و  %5سدکدرز گزارش کرقند .از نظر تأثیر قمدی

 NAAبه همراه سااایتوکینینهد از جماه  BAقر تولید و رشاااد

کشت ( 18و  25قرجه سدنتیگراق) نیز قرصد کدلوسزایی و میزان

کدلوس نقش مهمی قارند (.)Dixon & Gonzales, 1996

رشاد کدلوس قر محیط کشت  MSسدوی  NAAبیشتر از مقدار

ارزیدبی تأثیر کیتوساادن و غاظت آن را برالقدی کدلوسزایی و

آن قر محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dبوق (شکل  5و  ،)9ولی

رشاد کدلوس نشدن قاق که استفدقه از کیتوسدن قر محیط کشت

قر هر قو محیط کشاات بین تیمدر  18و  25قرجه ساادنتی گراق از

سادوی  NAAبادعث کدهش معنیقار قر قرصاااد کدلوسزایی و

نظر قرصااد کدلوسزایی و رشااد کدلوس اختادف معنیقاری وجوق

همچنین رشاااد کادلوس (وزن تر کادلوس) گرقیاد .این کاادهش

نداشت.

کدلوسزایی و رشااد کدلوس قر محیط کشاات سدوی غاظت بدلدتر

میرجایای و پورعزیزی ()Mirjalili & Poorazizi, 2015
قر تعیین ترکیب هورمونهدی رشااد مندسااب برای جنین زایی و

کیتوسدن ( )0/35 g.l-1قر مقدیسه بد غاظت پدیینتر ()0/25 g.l-1
آن بیشتر بوق (شکل  5و .)9
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2,4-D(2 mg.l-¹) +Kin(0.5 mg.l)

ترکیب تیماری
Treatment combination

 دما و کیتوسان بر درصد کالوسزایی در کشت درون شیشهای گیاه زعفران، نور، تأثیر تیمارهای هورمونهای گیاهی-5 شکل
.حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنیدار به تفکیک ماه دوم و سوم براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح یک درصد میباشد
Figure 5- The effect of PGRs, light, temperature and chitosan on callogenesis of saffron corms in in vitro cultures.

Different letters indicating the significant differences according to Duncan's multiple range test at 5%;
Ch:Chitosan.
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ترکیب تیماری
Treatment combination

 دما و کیتوسان بر وزنتر کالوس در کشت درونشیشهای گیاه زعفران، نور، تأثیر تیمارهای هورمونهای گیاهی-6 شکل
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنیدار به تفکیک مده قوم و سوم براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح یک درصد میباشد
Figure 6- The effect of PGRs, light, temperature and chitosan on fresh weight of callus of saffron in in vitro cultures.
Different letters indicating the significant differences according to Duncan's multiple range test at 5%. Ch:Chitosan.

کدلوس زایی ریزنمونه هدی بنه زعفران و همچنین رشاااد کدلوس

 اضاادفه کرقن2,4-D  سدویMS برعکس قر محیط کشاات

 بد این.آن هد قر مقدیسااه بد محیط کشاات فد د کیتوساادن گرقید

کیتوسادن به ترکیب محیط کشت بدعث تحریک و افزایش القدی

تأثیر امواج فراصوت ،دما ،نور ،کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران...

333

سدل قر این محیط کشاات نیز افزایش غاظت کیتوساادن از g.l-1

برخورقار اسات اضدفه کرقن کیتوسدن قر غاظت هدی 0/25 g.l-1

 0/25به  0/35 g.l-1بدعث کدهش معنی قار به ویژه رشد کدلوس

و  0/35 g.l-1بدعث مهدر و کدهش کدلوسزایی و رشاااد کدلوس

گرقید (شکل  5و  .)9این نتدیج نشدن قهنده وجوق اثر متقدبل بین

ریزنمونههدی بنه زعفران گرقید (شااکل  5و  .)9همدنطور که قر

نوع اکسین محیط کشت و کیتوسدن است.

شاکلهدی  5و  9مشادهده میشوق بد افزایش مقدار کیتوسدن از

کیتوسااادن باه عاات قارا بوقن ویژگیهادی متعادق از جماه

 0/25 g.l-1به  0/35 g.l-1صافدت کدلوسزایی ( قرصد و وزن تر

محرک رشااد گیدهی ،فعدلساادزی ژنهدی قفدعی گیده مورق رار

کدلوس) قر هر قو ترکیب هورمونی  0/5 mg.l-1 Kinم NAA

گرفته است .کیتوسدن از مشتقدت قاستیاه شده کیتین و یک مدقه

 2 mg.l-1و 0/5 mg.l-1 Kinم  2 mg.l-1 2,4-Dکدهش یدفته

دبل تجزیه قر طبیعت میبدشااد که از پوسااته سااخت پوسااتدن

است.

به قساات می آید .نشاادن قاقه شااده که کیتوساادن بدعث افزایش

نتیجهگیری

پرآوری و تحریک رشااد گیدهچه هدی قرونشاایشااه ای شااده و

نتدیج بهقست آمده از تحقیق سدضر نشدن قاق که قر محیط

همچنین قرکنترل بیمدری هدی درچی مؤثر اسااات ( Chien et

کشت  MSسدوی  NAAقرصد کدلوسزایی و رشد کدلوس (وزن

.)al., 2007صادققپور و ندصاری ( Sadeghpour & Lotfali,

تر کدلوس) از ریزنمونههدی بنه زعفران بحور معنیقاری بیشتر از

 )2016قر بررساای اثر غاظت هدی مختاف کیتوساادن قر پرآوری

محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dاست .همچنین استفدقه از تیمدر

قرون شایشهایی انگور ( )Vitis vinifera L.بیشترین پرآوری را

کیتوسدن قر محیط کشت  MSسدوی  2,4-Dبدعث تحریک

قر افزوقن کیتوسدن بد وزن مولکولی پدیین به محیط کشت MS

القدء کدلوس گرقید و قرصد کدلوس زایی و رشد کدلوس را افزایش

 1/2سدوی  BAP 0/5 mg.l-1و  IBA 0/1 mg.l-1بهقسااات

قاق امد افزایش غاظت کیتوسدن از  0/25 g.l-1به  0/35 g.l-1تأثیر

آورقند .قر تحقیق سدضار پدس کدلوسزایی ریزنمونه بنه زعفران

منفی بر روند کدلوسزایی قر این محیط قاشته و بدعث کدهش

و رشااد آن بد کیتوساادنت بسااته به نوع اکسااین مورق اسااتفدقه قر

قرصد کدلوسزایی و وزن تر کدلوس گرقید قر سدلی که قر محیط

ترکیب محیط کشاات و همچنین غاظت کیتوساادن متفدوت بوق

کشت  MSسدوی  NAAاستفدقه از تیمدر کیتوسدن و افزایش

باهطوری که قر محیط کشااات  MSسدوی  2,4-Dکه پدسااا

غاظت آن ،تأثیر مثبتی بر روند کدلوسزایی قاشته و عماکرق

کدلوسزایی و رشاد کدلوس ریزنمونه هدی بنه زعفران پدیین است

کدلوس را افزایش قاق .قر وا ع میتوان گفت تأثیر امواج فراصوت

اضااادفاه کرقن کیتوسااادن قر غظت  0/25 g.l-1بدعث تحریک

بر پدس قرونشیشهای ریزنمونههدی زعفران بد توجه به نوع

کدلوسزایی و رشااد کدلوس گرقیده ولی قر محیط کشاات MS

اکسین مورق استفدقه قر ترکیب محیط کشت متفدوت است.

سدوی  NAAکه از پدسااا کدلوسزایی و رشاااد کدلوس بدلدتری

منابع
Rosa miniature. Agricultural Biotechnology
Journal 3 (1): 43-65. (In Persian with English
Summary).
Ananthakrishnan, G., Xia, X., Amutha, S., Singer,

Abdirad, S., Rezanejad, F., and Kalantari, M.K.
2012. The effect of different light intensities on
callogenesis and calli pigments content of shoot
and floral explants of Rosa damascena Mill and

9311  پاییز،3 شماره،8  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

S., Muruganantham, M., Yablonsky, S., Fischer,
E., and Gaba, V. 2007. Ultrasonic treatment
stimulates multiple shoot regeneration and
explant enlargement in recalcitrant squash
cotyledon explants in vitro. Plant Cell
Reports 26 (3): 267-276.
Bagheri, K., Azadi, P., Gholami, M., and Masoumi,
M.M. 2017. Effect of some plant growth
regulators and different explants types on callus
induction in saffron (Crocus sativus L). Saffron
Agronomy and Technology 5 (3): 231-239. (In
Persian with English Summary).
Barka, E.A., Eullaffroy, P., Clement, C., and
Vernet, G. 2004. Chitosan improves
development, and protects Vitis vinifera L.
against Botrytis cinerea. Plant Cell Reports 22
(8): 608-614.
Castellar, M.R., and Iborra, J.L. 1997. Callus
induction from explants of Crocus sativus.
Journal
of
Plant
Biochemistry
and
Biotechnology 6 (2): 97-100.
Chien, P.J., Sheu, F., Huang, W.T., and Su, M.S.
2007. Effect of molecular weight of chitosans on
their antioxidative activities in apple juice. Food
Chemistry 102 (4): 1192-1198.
Daryani, P., Zare, N., Chamani. E., Sheikhzadeh
Mossadeg, P., and Mojaddad, D.J. 2016.
Eevaluation of the effects of different basal
medium and plant growth regulators on in vitro
growth of hazelnut. Journal of Horticultural
Science 30 (3): 417-422. (In Persian with
English Summary).
Dixon, R.A., and Gonzales, R.A. 1996. Plant Cell
Culture: A Practical Approach. 2nd Ed. IRL
Press, pp. 1-230.
Ebrahimi, M., Mokhtari, A., and Amirian, R. 2017.
Effects of basal media and some physical
parameters on micropropagation of stevia
(Stevia rebaudiana Bertoni(. Iranian Journal of
Medicinal and Aromatic Plants 33: 373-385. (In
Persian with English Summary).
Farjaminezhad, R., Zare, N., Zakaria, R.A., and

333

Farjaminezhad, M. 2013. Establishment and
optimization of cell growth in suspension culture
of Papaver bracteatum: a biotechnology
approach for the thebaine production. Turkish
Journal of Biology 37 (6): 689-697.
Ghanati, F., and Sobhannejad, S. 2016. Effect of
low-intensity ultrasound on membrane integrity
of suspension cultured
parsley cells
(Petroselinum crispum L.). Journal of Plant
Process and Function 5 (16): 1415-1545.
Honarmand, L., Zare, N., Zakaria, R.A.,
Sheikhzadeh Mosadegh, P., and Askari, A.A.
2017. The effect of ultrasound on multiple shoot
regeneration from Sainfoin (Onobrychis sativa)
shoot apex. Journal of Crop Breeding 9 (22): 7381. (In Persian with English Summary).
Joersbo, M., and Brunstedt, J. 1992. Sonication: a
new method for gene transfer to plants.
Physiologia Plantarum 85 (2): 230-234.
Kafi, M., Koocheki, A., Rashed, M.H., and Nassiri,
M. 2006. Saffron (Crocus sativus): Production
and Processing. Science Publishers. 249 p. (In
Persian with English Summary).
Koohi, L., Zare, N., Asghari, Z.R., and Sheikhzadeh
Mosadegh, P. 2014. Effect of plant growth
regulators and different explants on tissue
culture response and suspension cell cultures of
German chamomilla (Matricaria chamomilla
L.). Journal of Crop Ecophysiology 8 (2): 203214. (In Persian with English Summary).
Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh,
M.K., and Ahuja, P.S. 2008. State of of saffron
(Crocus sativus L.) agronomy: a comprehensive
review. Food Reviews International 25 (1): 4485.
Liu, Y., Takatsuki, H., Yoshikoshi, A., Wang, B.,
and Sakanishi, A. 2003. Effects of ultrasound on
the growth and vacuolar H+-ATPase activity of
aloe arborescens callus cells. Colloids and
surfaces B: Biointerfaces 32 (2): 105-116.
Liu, Y., Yoshikoshi, A., Wang, B., and Sakanishi,
A. 2003. Influence of ultrasonic stimulation on

333

... کیتوسان وتنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران، نور، دما،تأثیر امواج فراصوت

the growth and proliferation of Oryza sativa
Nipponbare callus cells. Colloids and Surfaces
B: Biointerfaces 27 (4): 287-293.
Miller, D.L., Bao, S., Gies, R.A., and Thrall, B.D.
1999. Ultrasonic enhancement of gene
transfection in murine melanoma tumors.
Ultrasound in Medicine and Biology 25 (9):
1425-1430.
Mirjalili, S.A., and Poorazizi, E. 2015. Evaluation
of callus formation and embryogenesis in saffron
(Crocus sativus L.) for flower harvesting.
Journal of Biodiversity and Environmental
Sciences 6 (1): 127-131.
Rezanejad, F., and Tarrahi, R. 2013. The effect of
light and plant growth regulators on callogenesis
and anthocyanin accumulation in calli of
different explants in Rosa gallica. Journal of
Plant Research (Iranian Journal of Biology) 26
(2): 184-195.
Rossing T.D. 2014. Introduction to Acoustics. In:
Rossing T.D. (ed). Springer Handbook of
Acoustics 1-6. Springer, New York. pp. 1-7.
Sadeghpour, S., and Lotfali, N. 2017. Effect of
chitosan on in vitro proliferation of Ghezel
ouzum grape (Vitis vinifera L.) cultivar.
Research in Pomology 2 (1): 75-88. (In Persian

with English Summary).
Sajjadifard, M., and Pazhouhandeh, M. 2015. Study
on effect of type of explant and hormone on
callus induction and regeneration in Saffron
(Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and
Technology 3 (3): 195-202. (In Persian with
English Summary).
Schmidt, P., Rosenfeld, E., Millner, R., and
Schellenberger, A. 1987. Effects of ultrasound
on the catalytic activity of matrix-bound
glucoamylase. Ultrasonics 25 (5): 295-299.
Srivastava, L.M. 2002. Plant Growth and
Development: Hormones and Environment.
Academic Press, Simon Fraser University,
Burnaby, British Columbia. 772 p.
Verma, S.K., Das, A.K., Cingoz, G.S., Uslu, E., and
Gurel, E. 2016. Influence of nutrient media on
callus induction, somatic embryogenesis and
plant regeneration in selected Turkish Crocus
species. Biotechnology Reports 10: 66-74.
Zare, N., Valizadeh, M., Tohidfar, M.,
Mohammadi, S.A., Malboobi, M.A., and
Habashi, A.A. 2009. Selection of regenerative
genotypes from Iranian alfalfa cultivars. Journal
of Food, Agriculture and Environment 7 (3-4):
567-572.

Saffron Agronomy & Technology

Vol. 8, No. 3, Summer 2020, P. 361-375

4

The Effects of Ultrasound, Temperature, Light, Chitosan and Plant
Growth Regulators on Callus Induction in Saffron (Crocus sativus L.)
Fariba Afkhami1, Nasser Zare2*, Rasool Asghari-Zakaria3 and Mohammad Mehdizadeh4
Submitted: 13 January 2020

Accepted: 9 June 2020

Afkhami, F., Zare, N., Asghari-Zakaria, R., Mehdizadeh, M. 2020. The Effects of Ultrasound,
Temperature, Light, Chitosan and Plant Growth Regulators on Callus Induction in Saffron (Crocus
sativus L.). Saffron Agronomy & Technology, 8(3): 361-375

Abstract
Saffron is one of the most important pharmaceutical plants in the world due to its valuable secondary
metabolites. The aim of this study is to investigate the different factors on callus induction and growth in
saffron corm explants. In the first experiment, saffron corms surface were sterilized and were excised to equal
segments, then they were treated with ultrasound and then they were cultured on MS medium supplemented
with 2 mg.L-1 auxin (NAA and 2,4-D) and 0.5 mg.L-1 Kinetin. In the second experiment, the effect of
temperature, light and chitosan were evaluated. The results of analysis of variance showed that there were
significant differences (P≤0.05) among temperature, light, chitosan as well as ultrasound treatments in terms
of callus induction percentage and fresh weight of callus. Callus induction and growth on MS medium
containing 2 mg.L-1 NAA + 0.5 mg.L-1 Kin was higher than those containing 2 mg.L-1 2,4-D +0.5 mg.L-1 Kin.
In MS medium containing 2,4-D which had low callus induction and callus growth rate, utilization of
ultrasound stimulated callus induction and especially it stimulated callus growth from saffron corm explants.
In addition, in MS medium containing 2,4-D, utilization of 0.25 g.L-1 chitosan stimulated callus induction and
increased callus induction of saffron corm explants. However, increasing chitosan concentration from 0.25
mg.L-1 to 0.75 g.L-1 decreased callus induction and callus growth, while, in MS medium containing NAA,
which had efficient callus induction and growth, utilization of these treatments reduced callus induction and
callus growth from saffron corm explants. In other words, the effect of ultrasound and chitosan on response of
saffron explants in vitro cultures was used, depending on the type of auxin used in composition of the culture
medium. Generally, the highest percentage of callus induction occurred on MS medium supplemented with 2
mg.L-1 NAA + 0.5 mg.L-1 Kin and incubated at 25 ºC in the dark, which could be suitable for in vitro culture
and gene transfer studies in saffron.
Keywords: Callus induction, Crocus sativus. L, Plant cell and tissue culture, Sonication
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