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  چکیده
القاي کالوس به عنوانروشی . هاي مهم جهت تولید انبوه کالوس، استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی می باشد یکی از روش       

اهی دارویی از خانواده ي گی)Lallemantiaiberica(بالنگوي شهري. جدید جهت تولید متابولیت هاي ثانویه و اسانس مطرح است
منشا می گیرد و در نقاط مختلف ایران یافت  و از نواحی قفقاز استاین گیاه، گیاهی یکساله و علفی  .می باشد(Labiatae) نعناعیان 
بذرهاي . هدف از این تحقیق مطالعه ي تاثیر ترکیب هاي مختلف هورمونی برروي کالوسزایی گیاه بالنگو شهري می باشد. می شود

و پس از جوانه زنی، قطعات کشت داده MSدر محیط کشت،%)10(سدیم  و هیپوکلریت %)70(بالنگو پس از ضد عفونی توسط اتانول 
حاوي غلظت هاي مختلفی از ترکیب هورمون MS، ریشه وکوتیلدون گیاهچه هاي حاصل، جدا شده و در محیط هاي کشتساقه
تولید کالوس در نتایج کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که حداکثر . منتقل شدندD-2,4بههمراهBAPوD-2,4به همراهKinهاي

ء القا هاي همچنین کالوس. حاصل شدBAPمیلی گرمدرلیتر 5/1به همراهD-2,4میلی گرم درلیتر 4حاوي غلظت هايMSمحیط کشت
-2,4ترکیب هورمونیکالوس هاي القا شده درنسبت به وزن بیشتري BAPوD-2,4هورمونیغلظت هاي مختلف ترکیب شده در

DوKinداشتند. 

  D ،Kin ،.BAP-2,4کالوس، بالنگو شهري، کشت بافت،ء القا: کلمات کلیدي
    مقدمه

مواد دارویی باارزش جزو متابولیت د و بسیاري از نگیاهان به عنوان منبع مهمی براي داروها، نقش مهمی در سالمت مردم جهان دار
تولید مصنوعی آن ها از لحاظ اقتصادي در برخی موارد سنتز مصنوعی این مواد مشکل است و یا اینکه . )4(هاي ثانویه گیاهان هستند

در چنین مواردي استفاده از تکنیک هاي زیست فناوري مانند کشت بافت، کشت اندام یا سلول گیاهی و القاء . مقرون به صرفه نیست
  . )5(کالوس ابزار قدرتمندي براي تولید متابولیت هاي ثانویه محسوب می شود

 تقریباً یکساله، است گیاهی دارد تعلق نعناع که به تیره) DracocephalumibericumیاLallemantiaiberica ( بالنگوي شهري

مات،  سبز دار،برگ ایستاده، هايشاخه با منشعب قاعده از ساده یا علفی، باریک، منفرد ساقه سانتیمتر،10- 50 ارتفاع به کرك بدون
 سفید، بندرت بنفش، یا آبی هاگل .میلیمتر 5-10طول  به دمبرگی دراز، داراين پایی برگهاي آذین؛گل به منتهی و سفید به متمایل

منشا آن قفقاز ذکر شده ولی این گیاه در مناطق . است خوراکی هايروغن از سرشار آن دانه هاي. استه تیرما تا خرداد گل موسم
 .باشدر می سراژدها مشهو سیاه، بزرك سیاه، بالنگوي: هم چون گوناگون اسامی به شهري بالنگوي. مختلف ایران یافت شده است
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درصد روغن خشک با  30آن داراي بیش از  روغن .کشت می شود روغن استخراج نیز و دانه تولید جهت گیاه این حاضر درحال
 یکی .لینولئیک و لینولنیک می باشد اولئیک، استئاریک، پالمتیک،:  شامل آن روغن چرب اسیدهاي. می باشد خاصیت آنتی اکسیدانی

 عبارتند خواص دارویی این گیاه.دارند زیادي دارویی امروزه کاربردهاي موسیالژها. باشدمی موسیالژ گیاه این در وجود هم مؤثر مواد از
درمان  ،درمان اسهال هاي دموي ،ضدسرفه ،مقوي قلب ،مفید براي دل پیچه و شکم روش، رفع کننده ي نفخ ویبوست ،مسکن درد: از

 تنظیم تغییر سطوح با بافت کشت طریق از گونه این تکثیر حاضر پتانسیل پژوهش در. )3و2و1( مدر و درمان آسم ،غش و جنون

  .قرارگرفت توجه مورد کالوس زیاد تولید و رشد سازي بهینه درجهت رشد، هاي کننده
 

  مواد و روش ها
در . شدندشستشو داده استریل سپس با آب مقطردقیقه ضدعفونی شده  1به مدت  %70گو شهري ابتدا با اتانول بذرهاي گیاه بالن      

سپس در سه مرحله با آب . دقیقه قرار داده شدند 10-15به مدت  %10مرحله دوم استریل سازي، بذرها در محلول هیپوکلریت سدیم 
 24-25تور با شرایط دمایی سپس پتري دیش ها به ژرمینا. کشت داده شدندMSو در محیط کشت  ندمقطر استریل شستشو گردید

پس از جوانه زنی بذرها، قطعات ساقه چه، ریشه . ساعت تاریکی منتقل شدند 8ساعت روشنایی و  16درجه سانتیگراد و شرایط نوري 
، Kin)2/0حاوي غلظت هاي مختلفی از ترکیب هورمون هايMSچه و کوتیلدون گیاهچه هاي حاصل جدا شده و در محیط هاي کشت

به همراه ) میلی گرم درلیتر5/1و  2/0 ،6/0 ،1(BAPو) میلی گرم در لیتر 4و  5/0 ،5/1 ،3(D-2,4به همراه)میلی گرم درلیتر5/1و  1، 6/0
2,4-D)5/0 ،5/1 ،3  و آسکوربیک  اسید سیتریک از قهوه اي شدن کالوس ها از براي جلوگیري.منتقل شدند) میلی گرم در لیتر 4و

روز تولید کالوس نمودند ودر روز سی ام این  20پس از  ها این ریز نمونه. میلی گرم برلیتر استفاده شد 5/1اسید هرکدام به میزان 
 .روز از واکشت میزان وکیفیت رشد کالوس ها به حداکثر خود رسید 15پس از حدود . کالوس ها در شرایط استریل واکشت گردیدند

  
   نتایج وبحث

نشان داد که بهترین تیمار براي افزایش وزن تر کالوس در کشت بافت گیاه بالنگو شهري در محیط  سینتایج حاصل از این برر    
ي حاوي غلظت هاي در محیط ها. می باشدBAPمیلی گرم درلیتر 5/1و D-2,4میلی گرم درلیتر 4کشتحاوي ترکیب هورمونی 

و وزن تر کالوس ها نسبت به محیط کشت حاوي غلظت هاي مختلفی از میزان رشد D-2,4وKinمختلفی از هورمون 
میلی  2/0و D-2,4میلی گرم درلیتر 5/0همچنین کمترین وزن کالوس در تیمار  .مقداري کاهش نشان می دهد D-2,4وBAPهورمون

 .مشاهده شد Kinگرم درلیتر 
  

  نتیجه گیري کلی
، القا و رشد کالوس در محیط هاي کشت با غلظتهاي هورمونی باالنتایج کلی حاصل از این بررسی نشان داد که در گیاه بالنگو شهري 

این تحقیق همچنین نشان داد که کالوس القاء شده . بیشتري رانسبت به محیط هاي حاوي غلظت هاي کم هورمونی خواهیم داشت
 .داشتندKinو  D-2,4ترکیب هورمونی کالوس القا شده در نسبت بهوزن بیشتري BAPوD-2,4یدرغلظت هاي مختلف ترکیب هورمون
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  BAPو  D-2,4حاوي MSکالوس القا شده در محیط KinوD-2,4 حاوي  MSکالوس القا شده درمحیط 
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