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  الطیبهاي مختلف سنبلهاي نابجا از ریزنمونه هاي رشد گیاهی بر تولید ریشهکنندهتاثیر تنظیم

 )Valeriana officinalis L.   (1ايدر شرایط درون شیشه 
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  چکیده

ي موثره والپوتریات اثرات آرامبخشی ي آن به دلیل داشتن مادهاست که ریشه Valerianacea ياز گیاهان خانواده الطیبسنبل     
آزمایشی به  ،هاي نابجا د گیاهی بر ایجاد ریشههاي رشکنندهبه منظور بررسی تاثیر تنظیمتولید این ترکیبات در ریشه زیاد است، . دارد

، IBA هايکنندهتنظیم فلسطوح مختو  MS کشت محیطکتورهاي فاتصادفی با استفاده از  کامالًصورت فاکتویل در قالب طرح 
NAA و KIN زایی و تعداد ریشه در هر در این بررسی صفات درصد ریشه .تکرار انجام گرفت 4 نمونه برگ و دمبرگ و دردو ریز در

و اثر هاي رشد گیاهی کنندهنظیمتتحت تاثیر  داري به طور معنی تاهر دو صفنتایج حاصل نشان داد که . گیري شدریزنمونه اندازه
به  ٠/mg/l IBA 5حاوي  MSکشت در محیط هر دو ریزنمونه زایی بیشترین درصد ریشه. گیرد متقابل آن با نوع ریزنمونه قرار می

 mg/l به همراه   mg/l NAA 1حاوي MSدر هر ریزنمونه براي برگ در محیط بیشترین تعداد ریشه  لیوبه دست آمد تنهایی 
KIN1/0 در محیط ریزنمونه دمبرگ  براي وMS  حاويmg/l NAA 5/0 مشاهده شد.  

  
  هاي رشد گیاهیکنندهي نابجا، تنظیمالطیب، کشت بافت، ریشهسنبل :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

اد افزودنی غذایی کش و مو هاي ثانویه هستند که به عنوان دارو، طعم دهنده، عطر، رنگ، آفتگیاهان منبع با ارزشی از متابولیت     
از گیاهان خانواده الطیب سنبل ).5(ته شده منشا گیاهی دارند ي طبیعی شناخفراورده 30000از % 80بیش از  .شونداستفاده می

Valerianacea  نیز  درمان آریتمی قلبی دراین ترکیبات فرآوري  ).1( ي طوالنی در طب سنتی هستندهاست که داراي یک پیشین
تولید این ). 7( ثر آرامبخشی سنبل الطیب هستندها ترکیبات مسئول ا اسید والرنیک و مشتقات آن و والپوتریات ).4( دارد مورد استفاده

  ). 8(مت هاي فوقانی گیاه کم است ترکیبات در ریشه زیاد و در قس
، مورد استفاده قرار گیردات طبیعی به عنوان یک روش جایگزین براي تولید کنترل شده این ترکیب تواند میکشت سلول و بافت گیاهی 

بنابراین استفاده از کشت اندام فرصت بهتري . هاي تمایز نیافته انباشته می شودولی اغلب مقادیر کمی از این ترکیبات مطلوب در سلول
بر تولید اي رشد گیاهی تنظیم کننده ه تاثیربه این دلیل در این تحقیق  ).6( مهیا خواهد نمودیشتر این ترکیبات طبیعی براي تولید ب

  .مورد ارزیابی قرار گرفت Valeriana officinalis هاي برگ و دمبرگ از ریزنمونهریشه هاي نابجا و رشد 
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  هامواد و روش

این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت  .از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید )Valeriana officinalis(الطیب بذور سنبل      
به مدت % 70بذور پس از ضدعفونی سطحی توسط الکل . صالح نباتات دانشکده ي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام شدگروه ا

 25رشد با دماي در اتاقک کشت شده، جامد  MS روي محیط کشت ،دقیقه12به مدت  درصد 2 دیمثانیه و محلول هیپوکلریت س 30
، بعد از جوانه زنی بذور و رشد مناسب گیاهچه ها. ساعت تاریکی نگهداري شدند 8و  ساعت نور 16ي نوري گراد و دوره درجه سانتی

 NAA   mg/l5/0، mg/lحاوي MSبدون تنظیم کننده رشد و  MSو در محیط کشت  ریزنمونه هاي برگ و دمبرگ تهیه
KIN1/0+mg/l NAA  1  وmg/l IBA 5/0  یل در قالب طرح کامال آزمایش به صورت فاکتور. پتري کشت شدندظروف در داخل

تجزیه و تحلیل . هفته یادداشت شدند 6تکرار انجام گرفت، صفات درصد ریشه زایی و تعداد ریشه در هر ریزنمونه بعد از  4تصادفی با 
  .صورت گرفت SAS 9.1و   SPSS 16آماري با استفاده از نرم افزارهاي

  
  نتایج و بحث

و اثر  تنظیم کننده رشد زایی تحت تاثیر نوع ریزنمونه، ترکیبنشان داد که صفت درصد ریشهها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده    
در هر صفت تعداد ریشه  برايو اثر متقابل آن با ریزنمونه  تنظیم کننده رشدترکیب تاثیر  ،چنینهم. متقابل بین آنها قرار گرفته است

  .)1جدول (دار بود معنیدر هر ریزنمونه غیراما تاثیر نوع ریزنمونه براي صفت تعداد ریشه . بودداري ریزنمونه معنی
هاي ریشه هفته تولید ریشه داشتند، ولی درصد ریزنمونه 6هاي کشت پس از ي محیطهاي برگ و دمبرگ کشت شده در همهریزنمونه

که بیشترین درصد ریشه زایی در هر دو ریزنمونه در محیط طوريبه. بودها متفاوت داده و تعداد ریشه در هر ریزنمونه در بین محیط
MS  حاويmg/l IBA 5/0  و کمترین درصد ریشه زایی در محیط شاهد)MS بیشترین تعداد . به دست آمد) بدون تنظیم کننده رشد
ترکیب  باو ریزنمونه دمبرگ  mg/l KIN1/0 +mg/l NAA  1 ترکیب هورمونی  بابه ترتیب در ریزنمونه برگ  در هر ریزنمونه ریشه

mg/l NAA.5/0  مطالعه گیاه همچنین  .)1شکل (مشاهده شدCichorium intybus  نشان داده که محیط حاويIBA  mg/l1/0  و
mg/l NAA 5/0 3(د نکنهاي نابجا تحریک میجاد ریشهرا براي ایاین گیاه هاي برگ درصد باالتري از ریزنمونه.(  

  
تحت تاثیر تنظیم کننده هاي الطیب  در هر ریزنمونه برگ و دمبرگ گیاه سنبلواریانس درصد تولید ریشه نابجا و تعداد ریشه  تجزیه - 1جدول

  رشد گیاهی

  درجه آزادي      منبع تغییر 
  میانگین مربعات

تعداد ریشه در هر   درصد ریشه زایی 
  ریزنمونه

  /.ns1352000  200*    1  نمونه نوع ریز
  95/159**  9750**  3  نده رشد گیاهیتنظیم کن

  32/7**  300**  3  ریز نمونه ×تنظیم کننده رشد 
  1/ 60  33/ 33  24  خطا

  59/14  83/7    (%)ضریب تغییرات 
          ns درصد 1و  5دار در سطح احتمال  معنیبه ترتیب **  و*دار،  غیرمعنی  
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هاي برگ و دمبرگ  ریزنمونه )ب(  در صد ریشه زایی و) الف( هاي رشد گیاهی بر میانگین تعداد ریشه در هر ریزنمونهتاثیر تنظیم کننده  - 1شکل
  بالطی گیاه سنبل

  
  :گیري کلینتیجه

و براي افزایش تعداد ریشه در هر ریزنمونه محیط حاوي  IBAزایی محیط حاوي در حالت کلی بهترین محیط براي ریشه
mg/lKIN1/0و  mg/l NAA1  براي ریزنمونه برگ و محیط حاويmg/lNAA۵/0 2شکل ( بدست آمد براي ریزنمونه دمبرگ(.  

  

  
  و MS+0.5mg/l IBA ,MSبه ترتیب ریشه هاي نابجا ي ایجاد شده از ریزنمونه برگ در محیط : dو  cو  bو a :2شکل 

MS+1mg/l NAA+0.1mg/l KIN ,MS+0.5mg/l NAA وe و f و g و h :به ترتیب ریشه هاي نابجا ي ایجاد شده از  
  MS+1mg/l NAA+0.1mg/l KIN ,MS +0.5mg/l NAA . وMS+0.5mg/l IBA ,MS ریزنمونه دمبرگ در محیط 

e g f  h  

 الف ب

a b c d 

 

 



 

٤ 

  
  منابع

  
1. Becker, H., Chavadej, S., 1988. Valepotriates: Production by plant cell cultures. Springer-Verlag, Berli  

Heidelberg New York, Pp: 294-309. 
 2. Koichi, N., Takefumi, K., Koichi, T., Hideji, I., 1994. Sesquiterpenoids and iridoid glycosides from 
Valeriana fauriei. Phytochemistry, 36 (6): 1547-1548.  
3.Nandagopal, S., Ranjitha Kumari, B.D., 2007. Effectiveness of auxin induced in vitro root culture in 
chicory.Central European Agriculture. 8 (1): 73-80.   
4. Oshima, Y., Matsuoka, S., Ohizumi, Y., 1995. Antidepressant principles of Valeriana-fauriei Roots. 
Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 43 (1): 169-170.  
5. Phillipson, J.D. 1990. Plants as source of valuable products. In: Charlwood, B.V., Rhodes, M.J.C. (eds). 
Secondary products frome plant tissue culture. Oxford: Clarendon press. pp: 1-21.  
6. Russowsky, D., Maurmann, N., Tech, S.B., Fett-Neto, A.G., 2006. Role of light and medium composition 
on growth and valepotriate contents in Valeriana glechomifolia whole plant liquid cultures. Plant Cell Tissue 
and Organ Culture. 86: 211-218.  
7. Thies, PW., 1966. UÈ uber die Wirkstoffe des Baldrians, Zur Konstitution der Isovaleriansaureester 
Valepotriat, Acetoxyvalepotriat und Dihydrovalepotriat. Tetrahedron Letters 1163-1170.  
8. Violon, C., Van Cauwenbergh, N., Vercruysse, A., 1983. Valepotriate content in different in vitro cultures 
of Valerianaceae and characterization of Valeriana officinalis L. callus during a growth period. 
Pharmaceutisch Weekblad. 5: 205-209. 

  
  

 
 
  
  
  
  

  

 

 


