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، هاپنتر، دیها، مونوترپنهابه دلیل داشتن ترکیبات معروف شیمیایی و دارویی مانند تانن (Salvia tebesana Bunge) گلی طبسیمریم
ترین ی، یکی از مفیدترین و کاربردشود. امروزهگلی شناخته میهای مفید جنس مریمعنوان یکی از گونهها و فالونوئیدها بهترپن سزکوئی

 بافت و القای کالوس است. این مطالعه جهت تعیین غلظت بهینههای ثانوی گیاهی، استفاده از تکنیک کشتمتابولیت تولیدها برای روش
مریستم "های بر القای کالوس از ریزنمونه( گرم در لیترمیلی 5/1و  0 ،5/0 ،1) D-2,4و گرم در لیتر( میلی 1و  0  ،5/0) BAP هایهورمون

گلی طبسی رشد یافته در محلول هوگلند جدا ها از مریمیزنمونهرصورت گرفت.  MSکشت گلی طبسی در محیطمریم "برگ"و  "ساقهراس 
 شدند و در پایان هفته هشتم از نظر میزان کالزایی پس از گذشت شش هفته واکشت، MSکشت های کشت شده در محیطنمونهشدند. 
 "گبر"قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ریزنمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل  )گرم( خشک کالوستر و وزن، وزنشکل ظاهری، )درصد(

BAP 2,41 +-"درصد در تیمار هورمونی 100هرچند کالوس زایی بود.  ترموفق "ساقهمریستم راس"برای القای کالوس نسبت به ریزنمونه 

1D" د. های با درصد باال، برای ریزنمونه برگ دیده شساقه مشاهده شد، اما سایر کالوس زاییو برای ریزنمونه مریستم راسگرم در لیتر میلی
کار برده شده، برای این صفات های بهنوع ریزنمونه و هورمون( p<0.05)دار ها نیز بیانگر تاثیر معنیتر و خشک کالوسارزیابی تغییرات وزن

 بود.
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Salvia tebesana is a beneficial species among the other of Salvias in respect to its famous chemical-

medicinal compounds such as tannins, monoterpenes, diterpenes, sesquiterpenes, and flavonoids. 

Nowadays, one of the most useful and practical ways to produce the plant secondary metabolites is tissue 

culture technique and callus induction. This study was based on the designation of the optimal 

concentration of BAP (0, 0.5, and 1 mg L-1) and 2,4-D (0, 0.5, 1, and 1.5 mg L-1) for callus induction 

from "shoot apical meristem" and "leaf" explants of S. tebesana on MS medium. The explants were 

isolated from S. tebesana grown in Hoagland solution. Cultured samples on MS medium were 

subcultured after six weeks and analyzed statistically at the end of 8th week in terms of callus induction 

rate (%), form, fresh and dry weight (gr) of callus. The results showed that leaf explant was more 

successful than shoot apical meristem explant for callus induction. Although 100% callus induction was 
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observed in the "BAP1 + 2,4-D1 mg L-1" treatment and for shoot apical meristem explant, other high 

callogenesis percentage was observed for leaf explants. Evaluation of callus fresh and dry weight 

changes also showed a significant effect (p<0.05) of the type of explants and hormones on these traits. 
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