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  چکیده
اف مختلف ها وآلکالوئیدهاي مختلفی است که براي اهدشنبلیله گیاهی علفی، متعلق به تیره بقوالت و غنی از ساپونین

هاي رشد کنندهمطالعه حاضر به منظور تعیین مناسبترین غلظت تنظیم. دارویی، بهداشتی و خوراکی مورد استفاده قرار میگیرد
IBA  وTDZ هیپوکوتیل رقم نیشابوري گیاه  اي از ریزنمونهزایی و باززایی درون شیشهبراي به دست آوردن بیشترین کالوس

. تکرار انجام گرفت 4آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با . انجام گرفت MSه شنبلیله در محیط کشت پای
نیز  TDZمیلی گرم در لیتر  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 0و   IBAلیترمیلی گرم در  5/0، 3/0، 1/0، 0در این آزمایش غلظت هاي 

نتایج نشان داد که اثر متقابل و اثرات . نیز بررسی شد صفات درصد کالوس زایی و درصد باززایی. مورد استفاده قرار گرفت
دار و بر درصد معنی 1زایی در سطح احتمال درصد کالوس برTDZ و  IBAهاي هاي مختلف ترکیب هورموناصلی غلظت

- لیمی 1/0حاوي  MSزایی ریزنمونه هیپوکوتیل در محیط کشت بیشترین درصد کالوس. باشددار میدرصد باززایی غیرمعنی
با میانگین  TDZگرم بر لیتر میلی IBA ،8/0گرم بر لیتر میلی 5/0و همچنین  TDZگرم بر لیتر میلی IBA ،6/0گرم بر لیتر 

گرم بر لیتر میلی 2/0حاوي ترکیب هورمونی  MSهمچنین بیشترین درصد باززایی در محیط کشت . نیز بدست آمد 75/68
IBA  گرم بر لیتر میلی 4/0وTDZ نیز مشاهده شد 37/9نگین با میا .  
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  مقدمه
یکساله، علفی، از خانواده لگومینوز به عنوان یک گیاه  گیاهیTrigonella foenum–graecum  با نام علمی شنبلیله 

این گیاه داراي آلکالوئیدهاي با ارزش و همچنین . )1( دارویی، زراعی، مرتعی، آرایشی و بهداشتی حائز اهمیت فراوان است
ن هسته اولیه در سنتز استروئیدهاي دارویی نیز کاربرد باشد که بعنواهاي مختلفی از قبیل دیوسژنین و یاموژنین میساپونین

شود، این روش تکثیري تفرق ژنتیکی و کاهش از آنجایی که این گیاه به طور سنتی توسط بذر تکثیر می. )3( فراوانی دارند
امون این موضوع با در نتیجه تحقیقات زیادي پیر. )4و2( ها را به دنبال خواهد داشتتولید یکنواخت آلکالوئیدها و ساپونین

بافت جهت تکثیر به استفاده از کشت. طلبدهاي ثانویه را میهدف دستیابی به راههاي جدید براي افزایش تولید متابولیت
بنابراین با توجه به پایداري بیشتر سیتم کشت . تواند مسیر رسیدن به این اهداف را هموارتر کندعنوان گام اصلی و اولیه می

هاي مورد توان با تنظیم دقیق شرایط کشت منجر به تولید آلکالوئیدها و ساپونیننسبت به تغییرات محیط، میسلول و بافت  
  هاي مختلف از این رو در این تحقیق تاثیر غلظت. شودنظر شد که در شرایط طبیعی به میزان کم و یا اصالً در گیاه تولید نمی
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زایی و باززایی ریزنمونه هیپوکوتیل رقم نیشابوري این گیاه مورد مطالعه قرار بر کالوس TDZو  IBAهاي رشد تنظیم کننده
  .گرفت

 
  هامواد و روش

دقیقه  30جهت ضدعفونی، بذور ابتدا به مدت . بذر رقم نیشابوري گیاه شنبلیله از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید
سدیم  ثانیه و سپس هیپوکلریت 30درصد به مدت  70کل اتانول سپس زیر هود المینار با ال. زیر آب جاري شستشو داده شدند

دقیقه شستشو داده  15و  10، 5بار با آب مقطر استریل به مدت  3در نهایت . دقیقه ضدعفونی گردیدند 5درصد به مدت  5
ها جهت سپس پتري. عدد بذر قرار گرفت 15داخل هر پتري . کشت گردیدند MSکشت بذور ضدعفونی شده در محیط. شدند

ساعت تاریکی  8ساعت روشنایی و  16گراد و تناوب نوري درجه سانتی 25 ± 2جوانه زنی بذور به اتاقک رشد با دماي 
زایی و باززایی در ت کالوسها جهسپس ریزنمونه. ها ریزنمونه هیپوکوتیل تهیه شدروز بعد از رشد گیاهچه 8. نگهداري شدند

میلی گرم در لیتر  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 0و  IBA میلی گرم در لیتر 5/0، 3/0، 1/0، 0هاي حاوي غلظت MSکشت محیط
TDZ زایی شده و باززایی شده هاي کالوسریزنمونه. عدد ریزنمونه قرار داده شد 8در هر پتري . نیز مورد بررسی قرار گرفتند

صفات . تکرار اجرا گردید 4این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با . ته شمارش شدندهف 4بعد از 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  SPSS16ها توسط نرم افزار داده. زایی و درصد باززایی نیز یادداشت برداري شددرصد کالوس

 .انجام شد% 1اي دانکن در سطح احتمال هو مقایسه میانگین تیمارها بر اساس آزمون چند دامن

  
  نتایج و بحث
زایی و باززایی ریزنمونه هیپوکوتیل رقم نیشابوري گیاه کالوس جهتTDZ و  IBAهاي مختلف ترکیب هورمونی غلظت

هاي لظتها نشان داد که اثر متقابل و اثرات اصلی غنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده. شنبلیله، مورد بررسی قرار گرفت
دار و بر درصد باززایی درصد معنی 1زایی در سطح احتمال درصد کالوس برTDZ و  IBAهاي مختلف ترکیب هورمون

زایی ها نشان داد از بین تیمارهاي مورد بررسی بیشترین درصد کالوسنتایج مقایسه میانگین داده. باشددار میغیرمعنی
 5/0و همچنین  TDZگرم بر لیتر میلی IBA ،6/0گرم بر لیتر میلی 1/0 حاوي MSریزنمونه هیپوکوتیل در محیط کشت 

همچنین بیشترین درصد ). 1جدول (نیز بدست آمد  75/68با میانگین  TDZگرم بر لیتر میلی IBA ،8/0گرم بر لیتر میلی
با میانگین  TDZلیتر  گرم برمیلی 4/0و  IBAگرم بر لیتر میلی 2/0حاوي ترکیب هورمونی  MSباززایی در محیط کشت 

 .نیز مشاهده شد 37/9
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حروف مشترك بیانگر عدم وجود (زایی هیپوکوتیل بر کالوس TDZو  IBAمقایسه میانگین تاثیر ترکیب هورمونی  -1جدول 

  ).باشدداري میاختالف معنی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TDZ + IBA (mgl-1)  زایی هیپوکوتیلدرصد کالوس  

0  TDZ  + 0 IBA 0 e 

0  TDZ  + 1/0  IBA 25/6  
e
 

0  TDZ  + 3/0  IBA 0 e 
0 TDZ  + 5/0  IBA 25/31  d 

2/0   TDZ + 0 IBA 12/3  e 

2/0   TDZ  + 1/0  IBA 5/37  
cd

 

2/0   TDZ  + 3/0  IBA 50 abcd 
2/0   TDZ  + 5/0  IBA 75/43  bcd

 

4/0   TDZ  + 0 IBA 12/3  e 
4/0   TDZ  + 1/0  IBA 75/43  bcd 
4/0   TDZ + 3/0  IBA 62/65  a 

4/0   TDZ  + 5/0  IBA 5/62  ab 
6/0   TDZ  + 0 IBA 0 e 

6/0   TDZ  + 1/0  IBA 75/68  a 

6/0   TDZ  + 3/0  IBA 62/65  a 

6/0   TDZ  + 5/0  IBA 62/65  a 
8/0   TDZ  + 0 IBA 0 e 

8/0   TDZ  + 1/0  IBA 12/53  abc
 

8/0   TDZ  + 3/0  IBA 62/65  a 
8/0   TDZ  + 5/0  IBA 75/68  a 

 

 


