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  ها کالوسزنده مانی سین بر  کلشی اثر 
  

  2، ناصر زارع2،  رسول اصغري زکریا1یففاطمه نج
 دانشجوي کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي در کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی - ١

 نشگاه محقق اردبیلیعضو هیات علمی دا - ٢
 fatima11520@gmail.com: *نویسنده مسئول 

  
   چکیده

موفقیت . گیرد هاي گیاهی مورد استفاده قرار می به عنوان ابزار قدرتمندي در تکثیر گونه  بافت گیاهی امروزهتکنیک کشت     
زایی و  وجود یک سیستم کالوس ی بههاي ژنتیک ورزي اي و دست ینش در شرایط درون شیشههاي گز در بسیاري از تکنیک

 3در این پژوهش که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در  .باززایی موفق گیاهان در کشت بافت بستگی دارد
دمبرگ مورد مطالعه قرار  هاي برگ و بر القاي کالوس در ریز نمونه D ،BAP-2,4هاي گیاهی  تکرار انجام شد، تأثیر هورمون

  ربر لیت میلی گرم 3حاوي MS در محیط کشت ي برگ  در ریزنمونه زایی درصد کالوسیشترین ج نشان داد که بنتای. گرفت
2,4-D  میلی گرم بر لیتر  1/0وBAP  دمبرگ در محیط کشت  وهاي برگ  در ریز نمونه زایی درصد کالوسوکمترین MS 
غلظت هاي مختلف  ها نشان دادند که از لحاظ زمان و همچنین این بررسی .مشاهده شد D-2,4 گرم بر لیتر میلی  1حاوي 

وجود درصد  5و  صددر 1ها تفاوت معنی داري از جهت زنده مانی کالوس ها در سطح احتمال  اثرات متقابل آن کلشی سین و
به  . ته شدسین از میزان زنده مانی کالوس ها کاس ها با افزایش زمان و غلظت کلشی ي میانگین داده بر اساس مقایسه. دارد

  . ساعت مشاهده شد 24 سین در زمان  کلشی 05/0در غلظت  زنده مانی درصد  طوریکه بیشترین
  

  سین زایی، کلشی اي، سنبل الطیب ، کالوس هاي رشد گیاهی، درون شیشه تنظیم کننده  :کلمات کلیدي
  

    مقدمه
را  ها استفاده نموده و امروزه نیز نه تنها ارزش خود از از آنگیاهان دارویی از منابع مهم تولید دارو هستند که بشر سالیان در    

داراي ) valerianaceaاز خانواده (  valerianaگیاهان جنس .)3(ها رو به فزونی است  اند، بلکه اهمیت آن ه از دست نداد
الطیب چندین هاي سنبلریشه. به دلیل تولید والپوتریات است بخش، ضد اسپاسم و ضد اضطراب هستند که عمدتاًرامخواص آ

و استرهاي ایروئیدي اپوکسی ) والرنیک اسید(هاي ضروري و مشتقات سزکوترپنوئید کند که شامل روغنترکیب تولید می
امروزه القاء  .)4،5(ها همچنین اثرات ضد قارچی و خاصیت سم سلولی دارند والپرتریات .)2( و آلکالوئیدها هستند) والپوتریات(

هاي  با استفاده از مواد شیمیایی به عنوان یکی از روش هاي اصالح گیاهان دارویی به منظور افزایش متابولیتپلوئیدي  پلی
عملکرد باالتري را نشان  پلوئید در مقایسه با انواع دیپلوئید به طور معمول گیاهان پلی .)1( ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد

ابتدا  اصالح گیاهان  زود بازده وتکنیک کشت بافت در تکثیر  با توجه به اهمیت ت در این تحقیق سعی شده اس .)6( دهند می
پلوئیدي در  نظر به اینکه پلی سپس بررسی شود و بر کالوسزایی ) BAPو   D-2,4(اثر دو نوع تنظیم کننده ي رشد گیاهی 

درصد سین جهت  کلشی زمان مناسب غلظت و .افزایش تولید ترکیبات مهم دارویی در گیاه سنبل الطیب تاثیر به سزایی دارد
   .بدست آیدهاي تیمار شده با این ماده  کالوس زنده مانی
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   مواد وروش ها

ذور پس از ضد عفونی سطحی ب. نباتات دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت گروه اصالح و
در اتاقک  کشت شده و  MSدقیقه روي محیط کشت  12سدیم به مدت هیپوکلریت  یک دقیقه و به مدت% 70توسط الکل 

بعد از  .ساعت تاریکی نگهداري شدند 8 ساعت  نور و 16دوره ي نوري  درجه سانتی گرادو 25±3رشد با شرایط دماي
 D-2,4  در محیط کشت حاوي سطوح مختلف تهیه وهاي دمبرگ، برگ  ها ، ریز نمونه رشد مناسب گیاهچه زنی بذور و جوانه

هفته یکبار انجام  4هاي حاصل هر  کالوس ها و زیر کشت  ریزنمونه .در داخل پتري دیش کشت شدند mg/l) 0و  1، 3(
شدند و سپس بعد از هاي مختلف انتقال داده  سین با غلظت ز یک تا دوماه به محیط حاوي کلشیها بعد ا کالوس .گرفت

میلی گرم بر لیتر  BAP 4/0حاوي   MS  شو داده شدند ودر محیط و شست ساعت با آب مقطر 48،  24، 8گذشتن زمان هاي 
تر کالوس و  صفات وزن .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .قرار داده شدند 

و اکسل  و SPSS16.0رم افزار هاي تحلیل آماري با استفاده از ن تجزیه و .شده یادداشت شدند هاي زنده مانده درصد کالوس
SAS9.1 ت گرفتصور.  

  
  بحث نتایج و

اس براس .تولید کالوس نمودند هفته متورم شده و 3-2هاي کشت پس از گذشت  دمبرگ در اکثر محیط هاي برگ و ریز نمونه
ترکیب  اثرات متقابل مشاهده شد که از لحاظ ترکیبات هورمونی مورد استفاده  و ،)1جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

در سطح احتمال یک  زایی و درصد کالوس و میانگین وزن تر کالوستفاوت معنی داري از نظر وزن تر  هورمونی در ریز نمونه 
 5نگین وزن تر کالوس در سطح احتمال و میادرصد وجود دارد و همچنین از لحاظ ریز نمونه مورد استفاده از نظر وزن تر 

وزن تر کالوس به عنوان  . زایی تفاوت معنی داري دیده نشد درصد تفاوت معنی داري مشاهده شد، اما از نظر درصد کالوس
یشترین وزن تر کالوس در ها ب ي میانگین داده بر اساس مقایسه .گیرد معیاري از رشد کالوس مورد اندازه گیري قرار می

 و BAPمیلی گرم بر لیتر  1/0و  D-2,4 بر لیتر  میلی گرم 3حاوي  MSدر محیط کشت ) گرم 66/9(ي برگ  نهریزنمو
میلی گرم بر 1حاوي   MSدر محیط کشت) گرم44/0( دمبرگ و) گرم 44/0(هاي برگ  مترین وزن تر کالوس در ریز نمونهک

در مورد هر  BAPمیلی گرم بر لیتر  1حاوي  مون وبدون هورMS کشت هاي  از طرفی در محیط. مشاهده شد D-2,4 لیتر 
همچنین این  .چند مورد باززایی مستقیم مشاهده شد BAPمیلی گرم 1 البته در  .دو ریز نمونه هیچ کالوسی مشاهده نشد

اثرات  از لحاظ غلظت هاي مختلف کلشی سین و )2جدول (با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس  ها نشان دادند که بررسی
و همچنین از نظر زمان  وجود دارد در صد 1ها در سطح احتمال  مانی کالوس تفاوت معنی داري از جهت زندهها  متقابل آن

با افزایش زمان و غلظت ها  ي میانگین داده بر اساس مقایسه. درصد تفاوت معنی دار بود 5اعمال شده در سطح احتمال 
سین  کلشی 05/0در غلظت  )%7/53( مانی درصد زنده به طوریکه بیشترین .کاسته شد ها مانی کالوس از میزان زندهسین  کلشی

 .دساعت مشاهده ش 24در زمان 
  الطیب تجزیه واریانس مربوط به کالوس زایی و وزن تر کالوس در گیاه سنبل  -1جدول 

  میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر
  وزن تر کالوسمیانگین   درصد کالوس زایی  وزن تر کالوس

  69/2**  3/11113**  16/7** 4 ترکیب هورمونی
  ns30  *14/0  21/0* 1 ریزنمونه
  35/0**  3/263**   48/0** 4 ریزنمونه× ترکیب هورمونی
  024/0  0/60  047/0 20  خطا

  5/30  47/17  76/13   ضریب تغییرات
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  الطیب لف کلشی سین  در گیاه سنبلتجزیه واریانس مربوط به زنده مانی کالوس ها در غلظت هاي مخت -2جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  ها زنده مانی کالوسدرصد 

  38/41073**  3  غلظت
  12/1165*  2  زمان

  55/1168**  6  زمان×غلظت
  28/300  96  خطا

  98/47    ضریب تغییرات
  دار عدم وجود اختالف معنی:  ns%                   5 دار در سطح اختالف معنی%             *1دار در سطح  اختالف معنی**
  
  
 

 
) ، ب BAPمیلی گرم بر لیتر  1/0و  D-2,4 بر لیتر  میلی گرم 3حاوي  MSزایی ریز نمونه  برگ در محیط کشت  کالوس) الف  -1شکل 

 MSزایی مستقیم در محیط کشت  باز) ، پD-2,4 میلی گرم بر لیتر 1حاوي   MSي دمبرگ در محیط کشت   کالوس زایی در ریز نمونه
  .BAPمیلی گرم بر لیتر 4/0حاوي  MSي برگ در محیط  باززایی کالوس ریز نمونه) ت و ث و ج،  BAP میلی گرم  1حاوي 
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