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  چکیده

-باشد که کاربردهاي زیادي در زمینه گیاهان دارویی، نظیر کالوسهاي مهم بیوتکنولوژي، کشت بافت مییکی از بخش
مطالعه حاضر به منظور . و باززایی و تکثیر گیاهان در شرایط آزمایشگاهی و تولید داروهاي گیاهی با کیفیت باال داردزایی 

هاي کنندهي کوتیلدون و هیپوکوتیل و تنظیمبررسی اثر دو نوع ژنوتیپ اردستانی و نیشابوري گیاه شنبلیله، دو نوع ریزنمونه
زایی گیاه شنبلیله ژنوتیپ و تیمار هورمونی براي بدست آوردن بیشترین کالوس رشد گیاهی و مشخص نمودن بهترین نوع

هاي حاوي غلظت MSکشت زایی در محیطها جهت کالوسریزنمونه. این آزمایش بصورت فاکتوریل انجام گردید. انجام گرفت
گرم بر لیتر بنزیل آدنین نیز مورد میلی 5/2، 5/1، 5/0، 0هاي گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید و غلظتمیلی 1، 5/0، 1/0، 0

ها نشان داد که اثرات نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده. ها نیز بررسی شدزایی ریزنمونهدرصد کالوس. بررسی قرار گرفتند
در  هاي کوتیلدون و هیپوکوتیلزایی ریزنمونهبر درصد کالوس  BAو NAAهاي هاي مختلف هورمونژنوتیپ و غلظت اصلی

و ژنوتیپ بر   BAو NAAهاي هاي مختلف ترکیب هورموندار و همچنین اثر متقابل غلظتدرصد معنی 1سطح احتمال 
دار درصد معنی 5زایی هیپوکوتیل در سطح احتمال درصد و بر درصد کالوس 1زایی کوتیلدون در سطح احتمال درصد کالوس

 .باشدمی

  
 زاییدگیاهی، ریزنمونه، ژنوتیپ، شنبلیله، کالوسکننده رشباززایی، تنظیم: کلیدي کلمات

  
  مقدمه

برگ، ریشه، . است Fabaceae علفی از خانواده گیاهیTrigonella foenum–graecum  علمیشنبلیله یا شنبلید با نام 
. )3و1( هاي ثانویه بسیار غنی استساقه و دانه این گیاه داراي خواص داروئی متنوعی است و از لحاظ میزان متابولیت

هاي مهم یکی از بخش. بیوتکنولوژي نقش زیادي در تولید، اصالح و افزایش بهره وري محصوالت گیاهان دارویی دارد
 هاي مختلف قابل بررسی استبافت است که کاربردهاي مختلف آن در زمینه گیاهان دارویی از جنبهبیوتکنولوژي، کشت

بافت وبیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک به عنوان ابزارهاي الزم وقوي ابسته به کشتهاي وراستا استفاده از تکنیک دراین. )5و4(
هاي دارویی، فرآوردهبراي دستکاري ژنتیکی گیاهان به منظور ارتقاي صفات کمی وکیفی وکاهش زمان وهزینه تولید گیاهان

با توجه به اهمیت شنبلیله و تنوع بسیار . )2( باشدهایی با صفات مطلوب ازاهمیت خاصی برخوردار میگیاهی و ایجاد ژنوتیپ
گردد بنابراین جهت اجتناب از باال در این گیاه و با در نظر گرفتن این موضوع که شنبلیله به طور معمول با بذر تکثیر می

هاي شتوان از روهاي گزینش شده، میهاي مطلوب ارقام اصالح شده یا تودههاي ناخواسته و غیر مفید و حفظ ویژگیتنوع
از آنجایی . اي به عنوان یک روش موثر جهت تولید گیاهان برگزیده و یکنواخت در مدت زمان کوتاه استفاده کرددرون شیشه

هاي مختلف با داشتن سطوح مختلف هاي بومی شنبلیله محدود بوده و با توجه به اینکه ژنوتیپبافتی تودهمطالعات کشت که
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دهند، در این راستا تحقیق کشت نشان میهاي مختلفی نسبت به شرایط محیطنین پاسخهاي داخلی اکسین و سیتوکهورمون
هاي مختلف و تاثیر غلظت) هیپوکوتیل کوتیلدون و(، ریزنمونه )اردستانی و نیشابور(حاضر به منظور بررسی اثر نوع ژنوتیپ 

 .شنبلیله انجام گرفتهاي بومی گیاه زایی تودهبر کالوس  BAو NAAهاي رشد گیاهی تنظیم کننده

  
  هامواد و روش

جهت ضدعفونی، بذور ابتدا به . بذور ارقام اردستانی و نیشابوري گیاه شنبلیله از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شدند
دقیقه براي  5درصد به مدت  2سپس زیر هود المینار با هیپوکلریت سدیم . دقیقه زیر آب جاري شستشو داده شدند 30مدت 
دقیقه براي رقم نیشابوري  5درصد به مدت  5ثانیه و سپس هیپوکلریت سدیم  30درصد به مدت  70دستانی و الکل رقم ار

بذور ضدعفونی شده . دقیقه شستشو داده شدند 15و  10، 5بار با آب مقطر استریل به مدت  3در نهایت . ضدعفونی گردیدند
ها جهت جوانه زنی بذور به اتاقک سپس پتري. ذر قرار گرفتعدد ب 15داخل هر پتري . کشت گردیدند MSکشت در محیط

هاي ریزنمونه. ساعت تاریکی نگهداري شدند 8ساعت روشنایی و  16گراد و تناوب نوري درجه سانتی 25 ± 2رشد با دماي 
ها سپس ریزنمونه. ندها تهیه شدروز بعد از رشد گیاهچه 8و  7کوتیلدون و هیپوکوتیل رقم اردستانی و رقم نیشابوري به ترتیب

، 0هاي گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید و غلظتمیلی 1، 5/0، 1/0، 0هاي در غلظت MSکشت زایی در محیطجهت کالوس
. عدد ریزنمونه قرار داده شد 8در هر پتري . گرم بر لیتر بنزیل آدنین نیز مورد بررسی قرار گرفتندمیلی 5/2، 5/1، 5/0

 4این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با . هفته شمارش شدند 4زایی شده بعد از هاي کالوسریزنمونه
مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS16ها توسط نرم افزار داده. زایی نیز یادداشت برداري شددرصد کالوس. تکرار اجرا گردید

 .انجام شد% 5اي دانکن در سطح احتمال نهگرفت و مقایسه میانگین تیمارها بر اساس آزمون چند دام

  
  نتایج و بحث
هاي کوتیلدون و هیپوکوتیل ارقام زایی ریزنمونهجهت کالوس  BAو NAAهاي مختلف ترکیب هورمونی غلظت

صلی ها نشان داد که اثرات انتایج حاصل از تجزیه واریانس داده. اردستانی و نیشابوري گیاه شنبلیله، مورد بررسی قرار گرفت
دار درصد معنی 1ها در سطح احتمال زایی ریزنمونهبر درصد کالوس  BAو NAAهاي هاي مختلف هورمونژنوتیپ و غلظت

دار و بر درصد زایی کوتیلدون غیرمعنیبر درصد کالوس NAAهاي مختلف هورمون اثر متقابل ژنوتیپ و غلظت. باشدمی
بر  BAهاي مختلف هورمون اثر متقابل ژنوتیپ و غلظت. باشددار میدرصد معنی 1زایی هیپوکوتیل در سطح احتمال کالوس

 NAAهاي هاي مختلف ترکیب هورموناثر متقابل غلظت. باشددار میزایی کوتیلدون و هیپوکوتیل غیر معنیدرصد کالوس
همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل . باشددار میدرصد معنی 1ها در سطح احتمال زایی ریزنمونهبر درصد کالوس  BAو

-درصد و بر درصد کالوس 1زایی کوتیلدون در سطح احتمال ها و ژنوتیپ بر درصد کالوسهاي مختلف ترکیب هورمونغلظت
هاي هورمونی، طبق نتایج مقایسه میانگین، در تمام ترکیب. باشددار میدرصد معنی 5زایی هیپوکوتیل در سطح احتمال 

گرم بر لیتر میلی 1/0 حاويMS کشت همچنین به غیر از محیط. زا شدندهاي هیپوکوتیل رقم اردستانی کالوسریزنمونه
NAAهمچنین نتایج نشان داد که . یی کردندزاهاي هورمونی کالوسهاي کوتیلدون رقم اردستانی در تمام ترکیب، ریزنمونه

این امر . زایی نکردندهاي فاقد هورمون اکسین کالوسکشتهاي کوتیلدون و هیپوکوتیل رقم نیشابوري در محیطریزنمونه
در . باشدزایی به هورمون اکسین نیز ضروري میهاي رقم نیشابوري براي کالوسباشد که نیاز ریزنمونهبیانگر این موضوع می

%)  100(زایی بیشترین درصد کالوس. زایی کردندها کالوسحالیکه در رقم اردستانی بدون حضور هورمون اکسین هم ریزنمونه
جدول (بدست آمد   BAو NAAهاي مختلف ترکیب هورمونی دستانی و نیشابوري در غلظتکوتیلدون و هیپوکوتیل ارقام ار
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  .زایی کوتیلدون و هیپوکوتیلو ژنوتیپ بر درصدکالوس NNA ،BAمقایسه میانگین تاثیر ترکیب هورمونی  - 1جدول 

  
  .اشدبداري میحروف مشترك بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 
  گیري کلینتیجه

زایی هاي فاقد هورمون اکسین کالوسکشتهاي کوتیلدون و هیپوکوتیل رقم نیشابوري در محیطریزنمونهاز آنجاییکه 
، باشدزایی به هورمون اکسین ضروري میهاي رقم نیشابوري براي کالوسکه نیاز ریزنمونه توان به این نتیجه رسیدمی نکردند

هاي مختلف ژنوتیپتوان گفت پس می .زایی کردندها کالوساردستانی بدون حضور هورمون اکسین ریزنمونه در حالیکه در رقم

+ NAA (mg l-1) + BA (mg l-1) زایی هیپوکوتیلدرصد کالوس  زایی کوتیلدوندرصد کالوس  ژنوتیپ  
اردستانی + 0  NAA + 0 BA 5/12  gh 75/43  c 

اردستانی + 0  NAA + 5/0  BA 37/9  gh 12/53  c 
اردستانی + 0  NAA + 5/1  BA 37/9  gh 12/53  c 

اردستانی +  0  NAA + 5/2  BA 37/9  gh 75/43  c 
اردستانی+  1/0  NAA + 0 BA 0 h 62/65  b 

اردستانی + 1/0  NAA + 5/0  BA 37/84  ab 100 a 
اردستانی + 1/0  NAA + 5/1  BA 25/81  abc 100 a 
نیاردستا + 1/0  NAA + 5/2  BA 100  a 100 a 
اردستانی+ 5/0  NAA + 0 BA 75/68  bcd 62/90  a 
اردستانی + 5/0  NAA + 5/0  BA 75/93  a 100 a 
اردستانی+  5/0  NAA + 5/1  BA 100 a 100 a 
اردستانی + 5/0  NAA + 5/2  BA 87/96  a 100 a 
اردستانی + 1  NAA + 0 BA 37/84  ab 83/95  a 

یاردستان+  1  NAA + 5/0  BA 100a 100a 
اردستانی + 1  NAA + 5/1  BA 100a 100a 

اردستانی + 1  NAA + 5/2  BA 100a 100a 
نیشابوري +0  NAA + 0 BA 0 h 0 d 
نیشابوري + 0 NAA + 5/0  BA 0 h 0 d 
نیشابوري + 0 NAA + 5/1  BA 0 h 0 d 
نیشابوري + 0  NAA + 5/2  BA 0 h 0 d 

نیشابوري + 1/0  NAA + 0 BA 25 fg 12/53  c 
نیشابوري+  1/0  NAA + 5/0  BA 87/71  bcd 100 a 
نیشابوري + 1/0  NAA + 5/1  BA 62/65  cd 100 a 
نیشابوري+  1/0  NAA + 5/2  BA 100 a 100 a 
نیشابوري+  5/0  NAA + 0 BA 62/40  ef 62/65  b 

نیشابوري + 5/0  NAA + 5/0  BA 75/93  a 100 a 
نیشابوري+  5/0  NAA + 5/1  BA 62/90  a 100 a 
نیشابوري + 5/0  NAA + 5/2  BA 87/96  a 100 a 
نیشابوري + 1  NAA + 0 BA 25/56  de 100 a 

نیشابوري + 1  NAA + 5/0  BA 100  a 100 a 
نیشابوري + 1  NAA + 5/1  BA 100  a 100 a 
نیشابوري + 1  NAA + 5/2  BA 100  a 100 a 
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-کشت نشان میهاي مختلفی نسبت به شرایط محیطهاي داخلی اکسین و سیتوکنین پاسخبا داشتن سطوح مختلف هورمون
 .دهند
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