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  چکیده

کشت درون . باشدهاي ثانویه از لحاظ دارویی با اهمیت میولید انواع متابولیتشنبلیله از جمله گیاهانی است که با ت
از آنجا که . کندهاي ثانویه فراهم میها از جمله کالوس را براي تولید متابولیتاي شنبلیله منابع مستعدي از بافت یا اندامشیشه

ت اندکی صورت گرفته است، از این رو مطالعه حاضر به هاي ثانویه مطالعابراي تولید انبوه کالوس جهت استخراج متابولیت
هاي زایی از ریزنمونهمنظور تعیین مناسبترین غلظت تنظیم کننده هاي رشد گیاهی اکسین و سایتوکنین براي کالوس

 آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال. انجام گرفت MSکوتیلدون، هیپوکوتیل و برگ گیاه شنبلیله در محیط کشت 
گرم بر لیتر نفتالین استیک میلی 1، 5/0، 1/0، 0هاي زایی در غلظتها جهت کالوسریزنمونه. تکرار انجام گرفت 4تصادفی با 

صفت درصد کالوس زایی نیز . گرم بر لیتر بنزیل آدنین نیز مورد بررسی قرار گرفتندمیلی 5/2، 5/1، 5/0، 0هاي اسید و غلظت
هاي مختلف ترکیب هورمونی ها نشان داد که اثر متقابل و اثرات اصلی غلظتجزیه واریانس دادهنتایج حاصل از ت. بررسی شد

NAA  وBA دار و همچنین براي درصد معنی 1هاي کوتیلدون و برگ در سطح احتمال زایی ریزنمونهبر درصد کالوس
  .باشددار میدرصد معنی 1احتمال  در سطح BAو  NAAهاي مختلف هورمونی ي هیپوکوتیل اثرات اصلی غلظتریزنمونه
  

  .زاییاي، ریزنمونه، سایتوکنین، کالوساکسین، درون شیشه، Trigonella foenum–graecum :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
ز گیاهان گلدار، نهاندانه، دولپه و جدا گلبرگ و در اTrigonella foenum–graecum  با نام علمی لیلهشنبگیاه دارویی 

. )1(است  Papilionoidae و طایفه Leguminosae و تیره Rosal این گیاه از راسته. است Calciflores يزمره
Trigonella  هاي این جنس از جمله گونهاز گونهبسیاري ). 4و2(باشد گونه می 135جنس بزرگی با نزدیک به T. foenum-

graecum هاي ثانویه و نادر در تولید متابولیت). 5(باشند هاي ثانوي از لحاظ دارویی با اهمیت میبا تولید انواع متابولیت
الي این هاي اخیر به دلیل دارا بودن ارزش اقتصادي باهاي است که در سالگیاهان از طریق کشت بافت یکی از زمینه

از آنجایی که مطالعات اندکی با . ترکیبات و یا هزینه باالي فرآوري ترکیبات به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است
ترین هاي ثانویه صورت گرفته است، بدین منظور در این مطالعه بهینههدف تولید انبوه کالوس به منظور استخراج متابولیت

هاي کوتیلدون، هیپوکوتیل و برگ رقم اردستانی شنبلیله مورد تحقیق و با استفاده از ریزنمونهشرایط براي تولید کالوس 
  .بررسی قرار گرفت
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  هامواد و روش
دقیقه  30جهت ضدعفونی، بذور ابتدا به مدت . بذر رقم اردستانی گیاه شنبلیله از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید 

. دقیقه ضدعفونی گردیدند 5درصد به مدت  2سپس زیر هود المینار با هیپوکلریت سدیم  .زیر آب جاري شستشو داده شدند
 MSکشت بذور ضدعفونی شده در محیط. دقیقه شستشو داده شدند 15و  5، 3بار با آب مقطر استریل به مدت  3در نهایت 

 25 ± 2بذور به اتاقک رشد با دماي  ها جهت جوانه زنیپتري سپس. عدد بذر قرار گرفت 15داخل هر پتري . کشت گردیدند
 7هاي کوتیلدون و هیپوکوتیل ریزنمونه. ساعت تاریکی نگهداري شدند 8ساعت روشنایی و  16گراد و تناوب نوري درجه سانتی

 MSکشت زایی در محیطها جهت کالوسسپس ریزنمونه. روز تهیه شدند 28ها و ریزنمونه برگ بعد از روز بعد از رشد گیاهچه
گرم بر لیتر میلی 5/2، 5/1، 5/0، 0هاي گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید و غلظتمیلی 1، 5/0، 1/0، 0هاي حاوي غلظت

 4زایی شده بعد از هاي کالوسریزنمونه. عدد ریزنمونه قرار داده شد 8در هر پتري . بنزیل آدنین نیز مورد بررسی قرار گرفتند
زایی درصد کالوس. تکرار اجرا گردید 4ه صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با این آزمایش ب. هفته شمارش شدند

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین تیمارها بر  SPSS16ها توسط نرم افزار داده. نیز یادداشت برداري شد
   .انجام شد% 1اي دانکن در سطح احتمال اساس آزمون چند دامنه

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف زایی با غلظتهاي کوتیلدون، هیپوکوتیل و برگ رقم اردستانی شنبلیله براي کالوسدر این تحقیق ریزنمونه
هاي مختلف ترکیب نتایج نشان داد که اثر متقابل و اثرات اصلی غلظت. مورد بررسی قرار گرفتند BAو  NAAهاي هورمون

دار و همچنین درصد معنی 1هاي کوتیلدون و برگ در سطح احتمال زایی ریزنمونهبر درصد کالوس BAو  NAAهورمونی 
- دار میدرصد معنی 1در سطح احتمال  BAو  NAAهاي مختلف هورمونی ي هیپوکوتیل اثرات اصلی غلظتبراي ریزنمونه

گرم بر لیتر میلی 1/0حاوي هاي زایی کوتیلدون در محیط کشتطبق نتایج مقایسه میانگین باالترین درصد کالوس. باشد
NAA  ،5/2 گرم بر لیتر میلیBA  گرم بر لیتر میلی 5/0وNAA ،5/1 گرم بر لیتر میلیBA  گرم بر لیتر میلی 1وNAA ،

گرم میلی NAA ،5/1گرم بر لیتر میلی 1و  BAگرم بر لیتر میلی NAA ،5/2گرم بر لیتر میلی 1و  BAگرم بر لیتر میلی 5/0
گرم بر لیتر میلی 1/0هاي شامل زایی برگ در محیط کشتهمچنین باالترین درصد کالوس. نیز بدست آمده بود BAبر لیتر 
NAA ،5/1 گرم بر لیتر میلیBA  گرم بر لیتر میلی 5/0وNAA ،5/0 گرم بر لیتر میلیBA  گرم بر لیتر میلی 5/0وNAA ،

- میلی NAA ،5/0گرم بر لیتر میلی 1و  BAگرم بر لیتر میلی NAA ،5/2گرم بر لیتر میلی 5/0و  BAگرم بر لیتر میلی 5/1
گرم بر لیتر میلی NAA ،5/2گرم بر لیتر میلی 1و  BAگرم بر لیتر میلی NAA ،5/1گرم بر لیتر میلی 1و  BAگرم بر لیتر 

BA با توجه به نتایج مقایسه میانگین هورمون . نیز مشاهده شده بودNAAزایی هیپوکوتیل در غلظت الوس، بیشترین درصد ک
زایی هیپوکوتیل در غلظت ، بیشترین درصد کالوسBAو با توجه به نتایج مقایسه میانگین هورمون  NAAگرم بر لیتر میلی 1
  .بدست آمد BAگرم بر لیتر میلی 5/1و  5/0
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  .های ریزنمونهزایبر درصد کالوس BAو  NAAمقایسه میانگین تاثیر ترکیب هورمونی  -1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .زایی هیپوکوتیلبر درصد کالوس NAA مقایسه میانگین تاثیر هورمون -2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زایی هیپوکوتیلبر درصد کالوس BA یانگین تاثیر هورمونمقایسه م -3جدول 

NAA+BA (mgl-1)  زایی برگدرصد کالوس  زایی کوتیلدوندرصد کالوس  
0 NAA + 0 BA 5/12  c 0 c 
0 NAA + 5/0  BA 37/9  c 0 c 
0 NAA + 5/1  BA 37/9  c 5/12  b 
0NAA + 5/2  BA 37/9  c 0 c 

1/0  NAA + 0 BA 0  c    12/3  bc 

1/0  NAA + 5/0  BA 37/84  ab 75/93  a 
1/0  NAA + 5/1  BA 25/81  ab 100 a 
1/0  NAA + 5/2  BA 100   a 75/93  a 
5/0  NAA + 0 BA 75/68  b 37/9  bc 

5/0  NAA + 5/0  BA 75/93  a 100 a 
5/0  NAA + 5/1  BA 100 a 100 a 
5/0  NAA + 5/2  BA 87/96  a 100 a 
1 NAA + 0 BA 37/84  ab 62/90  a 

1 NAA + 5/0  BA 100 a 100 a 
1 NAA + 5/1  BA 100 a 100 a 
1 NAA + 5/2  BA 100 a 100 a 

NAA (mg l-1)  زایی هیپوکوتیلدرصد کالوس  
0 43/48  b 
1/0  4/91  a 
5/0  65/97  a 

1 04/99  a 

BA (mg l-1)  زایی هیپوکوتیلدرصد کالوس  
0 5/72  b 
5/0  5/87  a 
5/1  5/87  a 
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  گیري کلینتیجه

  .دهندکشت نشان میهاي مختلفی نسبت به شرایط محیطهاي کوتیلدون، هیپوکوتیل و برگ پاسخریزنمونه
  

  منابع
1- Aasim, M., Hussain, N., Umer, E.M., Zubair, M., Hussain, S.B., Saeed, S.H., Rafique, T.S. and 

Sancak, C. 2010. In-vitro shoot regeneration of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) 
using different cytokinins. African Journal of Biotechnology, 42: 7174-7179 

2- Billaud, C., Adrian, J. 2001. Fenugreek composition, nutritional value and Physiological properties. 
Sciences des Aliments, 21: 3-26  

3- Chhibba, I.M., Nayyar, V.K., Kanwar, J.S. 2007. Influence of  mode and source of applied iron on 
fenugreek (Trigonella corniculata L.) in a typic ustochrept in punjab, India. African Journal of 
Biotechnology, 9: 254-256. 

4- Khawar, K.M., Gulbitti- Onarici, S., Coecue, S., Erisen, S., Sancak, C. and Ozcan, S. 2004. In vitro 
crown galls induced by Agrobacterium tumefaciens strain A281 (pTiBo542) in Trigonella 
foenum-graecum. Biologia Plantarum, 48(3):441-444. 

5- Provorov, N.A., Soskov, Y.D., Lutova, L.A., Sokolova, O.A. and Bairamov, S.S. 1996. 
Investigation of the fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) genotypes for fresh weight, seed 
productivity, symbiotic activity, callus formation and accumulation of steroids. Euphytica, 
88(2): 129-138. 

  
  
  

5/2  93/85  a 

 

 


	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK13

