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 چکیده
از  ییدارو اهیگ نیا اندازه از شیب برداشت که باشدیم فردهب منحصر ییدارو ارزش با ییدارو اهیگ کی ،(Viola odorata) معطر بنفشه

 مهم یهاگونه عیوس سطح در ریتکث یبرا یقدرتمند روش ،یاشهیشدرون ریتکث. شودیم آنها یعیطب یهاستگاهیمنجر به کاهش ز عتیطب

 یبراکارآمد  یتکلوساختن پرمنظور فراهمهحاضر، ب مطالعه. شودیم محسوبدر معرض انقراض  هایگونه پالسمو حفظ ژرم یتجار

. است گرفته انجام رشد یهاکنندهمیتنظ مختلف یهاغلظت یسازنهیبه قیطر از معطر بنفشه یاشهیشدرون ییزااندام و ییزاکالوس

، D( )7/0 ،1-2,4) یتوفورد همراهبه( تریل در گرمیلیم 2 و BA( )0 ،7/0 ،1 ،7/1) نیآدنلیبنز مختلف یهاغلظت ،ییزاکالوس جهت

 .گرفت قرار استفاده مورد( تریل در گرمیلیم 2 و 7/0 ،1 ،7/1) BAمختلف  یهاغلظتساقه  ییباززا یبرا و( تریل در گرمیلیم 2 و 7/1

 زنمونهیر القای کالوس یبرا بیترک نیترمناسب ،D-2,4 در لیتر گرمیلیم 7/1 و BA تریل در گرمیلیم 7/1 یحاو MS محیط کشت

 7/1 یحاو محیط کشتدر  دمبرگ یهاکالوس از شاخه ییباززا ین میزانتر بیش  و رشد نیبهترروز شناخته شد.  30دمبرگ پس از 

 آن از پس و نمودند ییزاشهیر ،دوم واکشت از پس ،محیط کشت همان در یآسانبه زین هااهچهی. گدیگرد مشاهده BA تریل در گرمیلیم

در سطح  ریتکث یبرا یزیآمتیموفق طورهب تواندیتکل موپر نی. اافتندی یسازگار تیو پرل ماستیپ بستر در یمانزندهصد در صد  با

 .گردد استفاده باارزش ییدارو اهیگ نیا پالسمژرم حفظ و وسیع

 

 . بافت کشت ،، توفوردییاهیگ رشد کنندهمیتنظ، بنزیل آدنین، ییزااندام ی:دیکل هایواژه
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ABSTRACT 
Sweet violet (Viola odorata) is a medicinal plant with immense medicinal value that over-exploitation of this medicinal 
plant led to decline its natural habitat. In vitro propagation delivers powerful methods for the mass multiplication of 
economically important species and germplasm conservation of endangered species. The present study has been carried out 
to establish an efficient protocol for in vitro callus induction and regeneration of Sweet violet by optimizing the various 
concentrations of plant growth regulators. For calli induction, different concentrations of 6-benzyladenine (BA) (0, 0.5, 1, 
1.5, 2 and 2.5 mg/l) and 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) and for indirect shoot 
regeneration different concentrations of BA (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) were used. The MS medium supplemented with 1.5 
mg/l BA and 1.5 mg/l 2,4-D was found most suitable for callus induction from petiole explants after 30 days of incubation. 
The best growth response and the highest rate of shoot regeneration from callus were observed on MS medium containing 
1.5 mg/l BAP. Shoots were rooted easily in the same regeneration medium after the second subculture and then successfully 
acclimatized in pitmoss:perlite substrate with 100% survival rate. This protocol could be successfully used for the mass 
multiplication and germplasm conservation of this valuable medicinal plant. 
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 مقدمه

 Viola ی( با نام علمSweet violetبنفشه معطر )

odorata  و از خانوادهViolaceae اهیک گیباشد. یم 

 شاخهبذر و  قیاز طر تر بیشچندساله است که  یعلف

 گونه 655 از شیب و( Lim, 2014) ابدییم ریرونده تکث

 یبرا اهیگ نی(. اMabberley, 1987) دارد شدهشناخته

 ابت،یدبلغم، سرفه، آسم، سرطان،  ت،یدرمان برونش

 ,.Ghani et alکاربرد دارد ) یویو ر یگوارشمشکالت 

 تولید لیدلهب والسهیخانواده و اهانی(. گ1997

(. Burman et al., 2014) شوندیشناخته م دهایکلوتیس

 نیا از یاهیگ شدهدیتول یدهایپپت یولوژیب و یمیوشیب

 جالب ی،اریبس محققان یبرا ،فردهب منحصر یخانواده

 فردهب منحصر ساختار(. Arnison et al., 2013) هستند

 مواجه مشکل با را یی آنهاایمیش سنتز ،دهایکلوتیس

 یبرا استفاده مورد روش زمان، نیا تا کهیطورهب کند؛ یم

 فراوان، ریمقاد در دهایکلوتیس به گسترده یابیدست

 ;Dornenburg, 2010) است یاهیگ ماده از استخراج

Craik & Conibear, 2011 .)یهاروش راًیاخ 

 اما ،افتهی توسعه هادیکلوتیس دیتول یبرا یاشهیش درون

( محدود اسهی)روب Oldenlandia affinis به مطالعه

 (.Dornenburg, 2010است ) دهیگرد

Wang & Bao (2007از طر )یهاکالوسکشت  قی 

 MS محیط کشت در Viola wittrockianaدمبرگ 

 شدند ییباززا هموفق ب ،مختلف یهاهورمون همراهبه

 MS2/8 محیط کشت در ییزاکالوس جهینت نیبهتر که

. آمد دستهب.mg/l BA2  +mg/l 2,4-D 53/5  یحاو

انجام Vishwakarma et al. (2013 ) که یامطالعه در

 Viola serpensدمبرگ  زنمونهیر دادند با استفاده از

Wall.،  محیط کشتدر MS یحاو mg/l 2,4-D 0/8 

 و زاییالوسک نیبهتر به بیترتبه mg/l BA 0/2 و

 استفاده باSlazak et al. (2015 ). افتندیدست  ییباززا

 ییباززا به موفق Viola uliginosa دمبرگ و برگ از

 ییباززا و TDZ یحاو محیط کشت از میمستق

 mg/l Kin 2  +mg/l یمارهایت قیطر از میرمستقیغ

2,4-D 2 توسط که یپژوهش در. شدند  Naeem et al. 

 یهاغلظت از استفاده با ییزاکالوس شد، انجام( 2013)

 Viola در شاخه یالقا سپس و D-2,4 و BA مختلف

odorata و دمبرگ برگ، مختلف یهازنمونهیر از 

 ازChalageri & Babu (2012 ). افتاد اتفاق شاخه

 در Viola patrinii دمبرگ از حاصل یهاکالوس

 ،NAA و BA مختلف یهاغلظت یحاو محیط کشت

 Kaloo et al. (2013). دادند انجام را شاخه ییباززا

 یهاجوانه قیطر از Viola odorata ریتکث به اقدام

 MS محیط کشت در روندهساقه ییانتها و یجانب

 NAA و BAP، Kin شامل مختلف یهاهورمون یحاو

محیط  به زینKaur Soni & (2014 ) نیهمچن. نمودند

 Viola یمحور یهاجوانه ریتکث یبرا مناسب کشت

pilosa بیترک با mg/l BA 0/5 +mg/l TDZ 0/5 +

mg/l GA3 0/5 افتندیت دس.  

 ،عتیطب از ییدارو اهانیگ اندازه از شیب برداشت

. شودیم آنها یعیطب یهاستگاهیز کاهش به منجر

 دیتول یبرا شانمخرب برداشت لیدلهب ییدارو اهانیگ

 قرارانقراض  خطر معرض در ،بازار ازین برآوردن و دارو

 یصورت تجارهب اهانیگ نیا نکهی. با توجه به ادارند

روش  ،یاشهیشدرون ریتکث شوند،یکشت نم

و حفظ  عیدر سطح وس ریتکث یبرا یقدرتمند

 Kaur etشود )یمهم محسوب م یهاگونه پالسم ژرم

al. 2010 .)بذر خواب ثانویه لیدلهبر آن، ب عالوه 

 اریبس ییدارو اهیگ نیا یزنجوانه زانیم معطر، بنفشه

 (.Lord, 1983) است نییپا

از لحاظ  معطر بنفشهگیاه  تیتوجه به اهم با

 دارا بودن نیهمچن و یپوشش اهیو گ ییدارو ،ینتیز

 و دهایکلوتیس رینظ زشفرد و با ارمنحصر به باتیترک

 اندک در رابطه با کشت بافت قاتیتحق ترمهم همه از

 ای و میمستق روشبه اهیگ ییباززا، انجام این گیاه

 یهورمون محیط کشتبه  یابیو دست میرمستقیغ

 .رسدیم نظربه یضرور اهیگ نیا ریتکث یمناسب برا

 

 هاروش و مواد

 یجنگل منطقه از معطر بنفشه یاهیگ یهانمونه

و به  برداشت مازندران استان  شرقی شهرستان نکاجنوب

 یفناورستیو ز کیژنتکشت بافت پژوهشکده  شگاهیآزما

 یاهیگ یهانمونهانتقال داده شد.  طبرستان یکشاورز

 میبه قطعات کوچکتر تقس زیت غیت لهیوسهب( کامل اهیگ)

 95-65مدت به یبا آب جار یسطح ییآبشوو  گردیدند

هود  ریز در ها، نمونهصورت گرفت. پس از آن قهیدق
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سپس % و 05در معرض الکل  هیثان 60 مدتهب نار،یالم

% 0/2 میسدتیپوکلریهمعرض در  قهیدق 80 مدتهب

و در  ندگرفت قرار 25 نایدو قطره تو یال کی ههمرا به

 وشو شست لیبا آب مقطر استر مرتبه پنج یال سه تینها

 کی باًیتقر قطعات به دمبرگ و برگ یها زنمونهیر. شدند

 در کالوس یالقا منظورهب وشدند  داده برش یمتریسانت

 مختلف یهاغلظت یحاو  MSکشت یهاطیمح

 2 و BA (5 ،0/5 ،8 ،0/8 شامل رشد یهاکننده میتنظ

 گرم یلیم 2 و D (0/5 ،8 ،0/8-2,4( و تریل در گرمیلیم

 یبررس منظورهب ،. پس از آندندیگرد کشت( تریل در

 یهاغلظت یحاو محیط کشتبه  هاکالوس ییزاشاخه

 انتقال( تریل در گرمیلیم 2 و 0/5 ،8 ،0/8) BAمختلف 

ساعت  84 یبه اتاق رشد با دوره نور ظروف کشت. افتندی

لوکس و  9555و شدت نور  یکیساعت تار 1و  روشنایی

 حجم .شدند دادهانتقال  گرادیدرجه سانت 26±8 یدما

و بافت  رنگ کالوس، تروزن کالوس، درصد کالوس،

درصد  اهچه،یگتعداد برگ، طول  ،ییباززا درصد و کالوس

روز  یاز گذشت س پس ،شهیر طول و تعداد ،ییزاشهیر

ی ریگاندازه با کالوس، حجم. گرفتند قرار یابیارز مورد

در  کالوس قراردادن از بعد و قبلآب  حجم اختالف

از  نانیاطم یبرا تینها در. آمد دست هبمدرج  استوانه

-کولموگروفتست نرمال به روش  ،هاداده بودننرمال

SAS (81 ) یافزار آمارانجام و سپس با نرم رنوفیاسم

 صورتهب شیآزما نیا..دیگرد انسیوار هیتجز 8/3نسخه 

با سه تکرار اجرا و  یتصادف کامالً طرحدر قالب  لیفاکتور

 0سطح احتمال  در LSD آزمون اساس بر زین هانیانگیم

 با هایمنحنو رسم  دیگرد سهیمقا گریکدیبا  درصد

  .انجام شد Excel رافزااز نرم استفاده

 

 و بحث جینتا

 کالوس حجم

 ،هاداده نیانگیم سهیمقا و انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

رشد  یهاکننده میتنظ یمارهایت نیب یداریمعن اختالف

 ؛داد نشان یدیمورد استفاده از لحاظ حجم کالوس تول

 ماریت به یدیحجم کالوس تول نیتر بیش کهیطورهب

 اختصاص D   mg/l0/8+ mg/l BA0/8-2,4یهورمون

 Naeemقاتیتحق با جینتا نیا که( 2و 8 های)شکل افتی

et al.  (2013 )در که کردندآنها گزارش  ؛دارد مطابقت 

 ،D-2,4و  BA بیترک ،های رشدکننده تنظیم همه انیم

 .نمود القا معطر بنفشه در را هاکالوس نیترمؤثرو  نیبهتر

 و mg/l 2,4-D 8  +mg/l BA 2 یمارهایت ن،یهمچن

2,4-D mg/l 0/8 خود از یمثبت اثرات ییزادر کالوس زین 

 زنمونهیحجم کالوس با کشت ر نیتر کم نشان دادند.

 mg/l 2,4-D 0/5 یحاو MSکشت  طیمح دردمبرگ 

 mg/l 2,4-D و 8و  mg/l BA 5 ،0/5ی هاغلظت همراه به

8 + mg/l BA 0/5 در(. 2)شکل  دیگرد مشاهده 

 شیافزا ،D-2,4 تریل در گرمیلیم 0/5 یحاو یمارهایت

 روند تر،یل در گرم یلیم 2 به صفر از BA هورمون زانیم

 کهیطورهب ؛نمود القا را کالوس حجم در یشیافزا

 از تریل در گرمیلیم 2 غلظت در کالوس حجم نیتر بیش

 BA کهیزمان د،یمشاهده گردکننده رشد میتنظ نیا

 در یاثر چیه گرفته شد کارهب محیط کشت در ییتنها به

 حال نیا با .نداد نشان دمبرگ زنمونهیر بر کالوس یالقا

 D-2,4از  یمختلف یهاغلظت با بیترک در BA که یزمان

 . نمودکالوس را القا  لیمورد استفاده قرار گرفت تشک

2,4-D ( mg/l2 0/5، 8، 0/8 و) دمبرگ  در ییتنهابه

 افزودناست که  یبدان معن نی. ادیگرد ییزاکالوس باعث

2,4-D است.  یکالوس ضرور یالقا یبرا محیط کشت به

 در جهینت نیبهتر ،D-2,4 یهاغلظت نیب در که یطور هب

 D mg/l-2,4 یحاو MS محیط کشت از القای کالوس

 Razdan (1993) وMurashige (1974 ). آمد دستهب0/8

 یبرا یقو نیاکس کی D-2,4گزارش دادند که  نیز

گرفته توسط انجام قاتیتحق. باشد یکالوس م کیتحر

Vishwakarma et al. (2013) کامالً مطابقت  جینتا نیا با

  یحاوMS  محیط کشتنیز در آن  کهیطورهبدارد؛ 

2,4-D (mg/l 0/8 )کالوس یالقا یبرا ماریت نیترمناسب 

 که دادند گزارش آنها گردید. یمعرف دمبرگ زنمونهیر در

مانند  ییهانیاکس و Kin و BA مانند ییهانینیوکتیسا

IAA، IBA  وNAA، محیط کشت در ییتنها که به یزمان 

 زنمونهیر درکالوس  یبر القا یاثر چیه شدند، استفاده

 D-2,4با  بیترککه در  یدمبرگ نشان ندادند، اما زمان

(mg/l 0/8قرار گرفتند کالوس )را القا کردند.  ییزا

( 0/8و  mg/l 2) D-2,4حاضر،  قیمشابه تحق نیهمچن

 القا را ییزاکالوس Viola serpensدر دمبرگ  ییتنهابه

 طیبه مح D-2,4تنها  یسازفراهممطالعه،  نی. در اکرد

 .آورد دستهب را یخوب جینتا کشت
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جز به D-2,4 یحاو یمارهایبه تBA افزودن 

 حجم در یداریمعن کاهش ،mg/l 0/5ی حاو یمارهایت

 بهBA  یجیتدر افزودن البته. داشت یدیتول یهاکالوس

وجود هاختالف ب نیا ،D-2,4 یحاو یهامحیط کشت

 mg/l یحاو کشت طیمح کهیطورهب. داد کاهش راآمده 

2,4-D 8mg/l BA + 2، دیتول را کالوس حجم نیتر بیش 

 نیچن ،mg/l 2,4-D0/8 یحاو محیط کشت در. نمود

 در و دیگرد مشاهده mg/l BA0/8  غلظتدر  یحالت

 اثر BA غلظت شیافزا ،mg/l 2,4-D 2 یحاو یمارهایت

 در ق،یتحق نیا رد .داد نشان کالوس حجم در یمنف

 یمارهایت ،ییزاکالوس جهتBA از استفاده عدم صورت

 حجم لحاظ از یمشابه پاسخ ،mg/l 2,4-D 2 و 0/8، 8

 ،mg/l 2,4-D  0/5ماریت تنها و دادند نشان کالوس

 ،BA غلظت شیافزا. نمود دیتول را کالوس حجم نیتر کم

 را D-2,4 مختلف یمارهایت یکاهش ای یشیافزا روند

 شیافزا با ،مثال  عنوانبه داد، قرار رییتغ دستخوش

 درحجم کالوس  شیروند افزا ،mg/l 2 به  BA غلظت

 بوده mg/l 2,4-D 8 غلظت به مربوط مقدار نیتر بیش

 ،mg/l 2,4-D 0/8 غلظت در کهیدرصورت ،است

 اختصاص mg/l BA 0/8 غلظت به حجم نیتر بیش

 ماریت بدون محیط کشت که است ذکر قابل. داشت

 ییباززا ای ییزاگونه کالوسچیه ،برگ زنمونهیو ر یهورمون

 .(8ند )شکل از خود نشان نداد یمیمستق

فرض  باکه  دهدیم نشان 2 شکل تر قیدق یبررس

 ،BA یکننده رشدمیغلظت تنظ زانیبودن مثابت

 BA یهاهمه غلظت در D-2,4غلظت هورمون  شیافزا

داده  شیافزا یمشخص یهادرغلظت را کالوس حجم

، mg/l BA 0/5که در تیمارهای حاوی طوری است به

، غلظت mg/l BA 0/8 و 8، در mg/l 2,4-D2 غلظت

mg/l 2,4-D 0/8  و درmg/l BA 2 غلظت ، mg/l 2,4-

D8 درین مقدار حجم کالوس را نشان داد. تر بیش 

از  ییباال زانیم ،NAA همراهبه D-2,4 گر،ید یامطالعه

 ایجاد کرد Viola tricolorرا در  کالوس یالقا

(Babber & Kulbhushan, 1991 ). 

 

(a)         (b)    
دهی ( و عدم کالوسa) D  mg/l 0/8 + mg/l BA0/8-2,4 :یحاو MS محیط کشتدر  از دمبرگ شدهدیتول یهاکالوس .8 شکل

 (bهای برگی )ریزنمونه

Figure 1. Calli derived from petiol explants on MS medium supplemented with 1.5 mg/l BA+ 1.5mg/l 2,4-D (a) and 

leaf explants failed to induce calli 

 

 
 کالوس حجم بر های رشدکنندهتنظیم مختلف هایغلظت تأثیر .2 شکل

Figure 2. Effect of different growth regulators on callus volume 
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 ییزاکالوس درصد

 استفاده مورد مختلف یمارهایت نیب یداریمعن اختالف

 مشاهده ییزاکالوس درصد لحاظ از ییزاکالوس جهت

 دیتول ،2 و mg/l 2,4-D 0/8  یحاو یمارهایت در. دیگرد

 صورت درصد صد زانیمبه هانمونه همه در کالوس

 در BA مختلف یهاغلظت افزودن حال، نیا با. رفتیپذ

 سبب ،8 و mg/l 2,4-D 0/5 یحاو یهاکشت طیمح

 درصد نیتر کم و دیگرد ییزاکالوس درصد کاهش

 مارهایت نیا در mg/l BA 0/5 افزودن با ،ییزاکالوس

درصد  یبرا ،نی. ثابت شده است که اکسشد مشاهده

  NAAای D-2,4است و  یکالوس ضرور یالقا از ییباال

 از BA یغلظت باال کهیدرحال ؛بود IBAاز  ترمؤثر

 .(Wang & Bao, 2007) کندیم ممانعت کالوس لیتشک

 درصد ،mg/l 2 به BA غلظت شیافزا وجود، نیا با

 بدون حالت مشابه درصد 855 زانیمبه را ییزاکالوس

BA (.9)شکل  برگرداند 

 

 کالوستر  وزن

 داریمعنی اختالف تولیدی، هایکالوس حجم با مشابه

 هایکالوس وزن لحاظ از مختلف تیمارهای بین

  شدهتولید کالوس وزن ترین بیش. داشت وجود تولیدی

  و mg/l BA 0/8 + mg/l 2,4-D0/8تیمارهای  در

mg/l BA 2 +mg/l 2,4-D8 یماروزن در ت ینتر و کم 

mg/l 2,4-D 0/5 در(. 6)شکل گردید مشاهده 

 حجم به مشابه اثرات ،BA افزودن مختلف تیمارهای

 حجم افزایش با کهطوریبه است داشته را کالوس

 ین. با ایابد می افزایش نیز کالوس تر وزن کالوس،

نسبت به  یتر وزن تر کم ،BAفاقد  یمارهایوجود، ت

افزودن  یگر،د یانواجد آن داشت. به ب یمارهایت

 یشدن بافت سلولمنجر به متراکم BAمختلف  یرمقاد

 هاسلول یآب یها و متعاقب آن کاهش محتواو کالوس

 . گردید
 

 ییباززا

 یحاو یهاکشت طیمح در یدیتول یهاکالوس کشت

 لحاظ از یداریمعن تفاوت ،BA از یمختلف یهاغلظت

 یدیتول یهااهچهیگ طول و تعداد ،ییباززا درصد

 (.4و  0 هایشکل) است داشته

 

 
 زاییکالوس درصدبر  های رشدکنندهتنظیممختلف  هایغلظت تأثیر .9 شکل

Figure 3. Effect of different growth regulators on callus production persantage 



 
ترکالوس وزن بر یهورمون مختلف هایغلظت تأثیر .6 شکل

Figure 4. Effect of different growth regulators on fresh weight of callus 
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 شاخهیی باززا درصد بر BA مختلف یهاغلظت اثر .0 شکل

Figure 5. Effect of different concentrations of BA on shoot regeneration persantage 

 

(a)          (b)   
 (bها )سازی گیاهچه( و مقاومa) BA یحاو MS محیط کشتدر  معطربنفشه  یهااهچهیگ ییباززا .4 شکل

Figure 6. Regeneration of Viola odorata plantlets on MS medium containing BA (a) and hardening of plantlets (b) 

 

 در گرمیلیم 0/8 به 0/5 از BA غلظت شیافزا با

 شیافزا یدیتول یهاو تعداد برگ ییدرصد باززا ،تریل

و  ییباززا نیتر بیش کهیطور هب کرد، دایپ یداریمعن

 .دیگرد مشاهده mg/l BA 0/8 ماریتعداد برگ در ت

 لیتشک ،محیط کشت در ییتنها به هانینیتوکیسا

 Rout et) کندیم القا اهانیگ از یاریبس در را شاخه

al., 2006 .)یدمبرگ یهاکالوس ازشاخه  ییباززا 

Viola serpens و Viola wittrockiana در بیترتهب 

 BAP مختلف یهاغلظت یحاو MS هایکشت طیمح

 دیگرد مشاهده TDZ و BA یحاو MS 2/1 و

(Vishwakarma et al., 2013; Wang & Bao, 2007 .)

Vishwakarma et al. (2013 )که داشتند انیب BA 

 ریتکث در .است ترمؤثر شاخه ییباززا در Kin به نسبت

Viola pattrinii، دمبرگ یهاکالوس از شاخه ییباززا 

 NAA و BA (Kin) یحاو MS کشت طیمح در

(Chalageri & Babu, 2012; Tadahiko et al., 

 محیط کشت در Alocasia micholitziana و( 1995

MS یحاو Kin  2,4و-D آمد دستبه (Thao et al., 

 در ییزاساقه در BA یکنندگکیتحر اثر(. 2003

 شده گزارش کیآرومات و ییدارو یاهیگ گونه نیچند

 ,.Pattnaik & Chand, 1996; Saxena et al) است

1997; Khalafalla & Hattori, 1999; Faisal et al.,. 

2006; Kaur et al., 2007 .)از یبخش وجود، نیا با 

 نوع و سن کالوس، رنگ به زین ییزاشاخه ییکارا

 یبستگ دیآیم وجودهب آن از کالوس که یازنمونهیر

 D-2,4 کاربرد(. Orlikowska et al., 1999) دارد

 باعث BA ترکیب با بدون و محیط کشت در ییتنها به

 ،دیگرد شفاف و یآبک نرم، بافت با ییهاکالوس لیتشک

 یتر کممتراسبزتر و  یهاکالوس BAبا  بیاما در ترک

 متراکم، بافت با و سبز یهاکالوس ازدست آمد که هب

 یهاکالوس با سهیمقا در یباالتر ییزااندام لیپتانس

 در مشابه جینتا. دیگرد مشاهده رمتراکمیو غ روشن
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 Maureen) است شده گزارش زین گرید اهانیگ یبرخ

& Pau, 1990; Wang & Bao, 2007 .)مشاهده، نیا 

 قیطر از ،ییباززا باالتر نسبت به یابیدست امکان

را  معطر بنفشه بافت کشت در سبز یهاکالوس انتخاب

 وجود که شد مشخص شیآزما نیا در .سازدیم فراهم

BA و بهتر تیفیک با ییهاکالوس به یابیدست یبرا 

 .باشد یم یضرور کشت طیمح در تر،مؤثر ییباززا

 در برگ به نسبت دمبرگ زنمونهیر نیهمچن

 معطر بنفشه یادیزازدیر و یاشهیشدرون یها کشت

 طیمح در برگ زنمونهیر کهیطورهب ،است ترمناسب

در  یرشد، واکنش یهاکنندهمیتنظ یحاو یهاکشت

 اکثر در کهاز خود نشان نداد  ییزامقابل کالوس

 یهاگونه یادیزازدیر در گرفتهانجام مطالعات

Violaceae مطلوب  جهینت به دمبرگ زنمونهیر از

 & Wang & Bao, 2007; Chalageri) افتندی دست

Babu, 2012; Vishwakarma et al., 2013; Naeem. 

et al., 2013.) 

و  ییسبب کاهش باززا mg/l2  به BA غلظت شیافزا

 یبرا هانینیتوکیسا یباال غلظت. دیتعداد برگ گرد

 ینتیز اهانیگ یبرخ در دمبرگ ایشاخه از برگ  لیتشک

-گونه یرو که یامطالعه در کهیطورهب ؛است نامناسب

 نینیتوکیسا نییپا یهاغلظتانجام گرفت،  ایبگون یها

 Rout et) بود مؤثر شاخه جوانه یباال ییباززا زانیدر م

al., 2006.) و 8 یمارهایدر ت اهچهیطول گ نیتر بیش 

mg/l BA 0/8 تمام در ییزاشهیر. آمد دستهب 

 طیمح به دوم واکشت از پس حاصل، یها اهچهیگ

 صورت مشابه یدرصدها با ،BA یحاو یها کشت

 یهاشهیر تعداد ،mg/l BA0/5  غلظت در تنها. رفتیپذ

 ،وجود نیا با. استبوده  مارهایت ریاز سا تر بیششده دیتول

 یداریمعن اختالف، مارهایت نیب در شهیر طولشاخص 

 از حاصل یهااهچهیگ همه (.2)جدولنشان نداد 

 ،ییزاشهیر محیط کشت به انتقال بدون ،ها کالوس

واکشت دوم پس  در BA یحاو محیط کشت در یآسان به

به  دارشهیر یهااهچهی. گشدند دارشهیروز ر 45تا  05از 

 یمساوبه نسبت  تیپرال و تیپ یحاو محیط کشت

 ،هاکالوسکدام از قابل ذکر است که هیچ .افتندی انتقال

  .نبودند ییقادر به باززا BAبا  ماریبدون ت

 

 گیری کلینتیجه

با انجام این آزمایش مشخص گردید که ریزنمونه دمبرگ 

زایی در واکنش مثبتی به کالوس در گیاه بنفشه معطر،

از خود نشان داده است که با  D-2,4محیط کشت حاوی 

، میزان کالوس نیز افزایش یافته D-2,4افزایش مقدار 

های سبزتر و با کیفیت بهتر از است؛ اما تولید کالوس

ترین دست آمد. مناسببه BAلحاظ باززایی در ترکیب با 

 +D  mg/l0/8-2,4محیط کشت برای القای کالوس در 

mg/l BA0/8  و برای باززایی محیط کشت حاوی mg/l 

BA0/8 گردد.پیشنهاد می 

 
 معطر بنفشه ییباززا بر BA مختلف یهااثر غلظت. 2 جدول

Table 2. Effect of different concentrations of BA on regeneration of Viola odorata 
Length of 

shoots (mm) 
Number  

of roots 
Persantage  

of rooting 
Length of 

shoots (mm) 
Number  

of leaf 
different concentrations  

of BA 
3.2 9.3 100 6.3 42.3 mg/l BA 0.5 
3.3 6.3 100 15 53 mg/l BA 1 
3.5 6.3 100 14.3 63 mg/l BA 1.5 
3.6 5.3 100 5.3 37 mg/l BA 2 
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