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 چکیده
بادرشبویه . محسوب شودي مادرهاها و ژنوتیپگونهسبی براي حفظ و نگهداري تواند بستر مناکشت بافت گیاهی می     
)Dracocephalum moldavica(عیاناهی دارویی متعلق به تیره ي نعناگی)Labiatae (گل و برگ، ساقه. باشدمی 

به عصاره آبی بادر شبویه .است که اسانس آن شامل ترکیباتی چون ژرانیل استات و نرال می باشد اسانس داراي و معطر بادرشبویه
هایی مانند نقش مهمی در پیشگیري از آسیبرکیبات آنتی اکسیدان احتمال دارد این تشود خواص آنتی اکسیدانی نسبت داده می

ثیرترکیبات مختلف هورمونی بر کالوسزایی گیاه بادرشبویه ااي مبتنی بر تتحقیق مطالهر این د.ي قلب داشته باشدتغییر در اندازه
و کشت داده  MS، در محیط کشت %10یت سدیم هیپوکلرو % 70بذرهاي بادرشبویه پس از ضدعفونی توسط اتانول . انجام گرفت

هاي حاوي غلظت MSهاي کشت جدا شده و در محیطهاي حاصل، هچهو کوتیلدون گیا ، ریشهزنی، قطعات ساقهپس از جوانه
هاي حاوي محیط نشان داد که نتایج. دندمنتقل ش NAAبه همراه  BAPو  NAAبه همراه  Kinهاي هورمونترکیب مختلفی از 

NAA  وBAP هاي داراي توانند کالوس را در گیاه بادرشبویه القا نمایند اما محیطمیNAA  وKin چنین توانایی را دارا نمی-
  . باشند

  
   NAA،Kin ،BAPبافت، کالوس، بادرشبویه، کشتالقاء:  کلمات کلیدي

 
 مقدمه

 ها را می توان بهرشد سلول.گیردمختلف محیطی قرار نمیوامل ثانویه تحت تأثیر ع هايتولید متابولیت1ايدرون شیشه شرایطدر   
تر و ه خالصتوان تحت شرایط کنترل شدهاي مفید را میفرایند. متابولیکی را تنظیم نمودهاي صورت خودکار کنترل کرد و فرایند

باشد می(Labaitae) تیره از )(Dracocephalum moldavicaبادرشبویه  .(4)و به بازار عرضه نمودتولیدنظرژنتیکییکسان از 
 از .باشدمیها مدهنده زخو التیام بخش، اشتها آورگیاهی آرام .شودخوانده می نیز شاطرامرزه بادرشبی و فارسی هاينامبه که 

سانتی متر و  80ارتفاع به اهی است علفی، یکسالهگی.شودمی استفاده آرایشی و بهداشتی سازي،نوشابه غذایی، صنایع در آن اسانس
پا، جزیره سیسیل، از نواحی جنوبی ارو متر که به حالت وحشی وخودرو در بعضیسانتی 45تا  15ارتفاع  هاي راست بهداراي ساقه

و  8/2تا  7/1ها متقابل به طول برگ. ساقه ها به علت داشتن آنتوسیانین بنفش رنگ هستند. رویدمیغربی آسیا مولداوي و جنوب
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در دنیا  Dracocephalumجنس . و بندرت سفید رنگ می باشندها به رنگ بنفش تیره مایل به آبی گل. می باشند  9/0عرض 
  این گیاه .ي ایران هستندها انحصارچند ساله معطر دارد که برخی گونهي گیاه علفی یکساله و گونه 8دارد و در ایران گونه علفی 45

ت، ژرانیول، ژرانیال و ترکیب شناسایی شده که ژرانیل استا66در این گیاه . هوایی اسانسدار می باشدهاي شهدآور و اندامداراي گل
به عصاره آبی بادر  .ویرروسی دارندباکتریایی و ضدکه برخی از آنها خاصیت ضد. هستندترین ترکیبات شناخته شده اصلینرال 

ئید نقش مهمی در پیشگیري از شود احتمال دارد این ترکیبات آنتی اکسیدان و فالونواکسیدانی نسبت داده میخواص آنتیشبویه 
اي مبتنی بر تاثیرترکیبات مختلف هورمونی بر مطالهدر این تحقیق .)1و2( قلب داشته باشد يهایی مانند تغییر در اندازهآسیب

  .کالوسزایی گیاه بادرشبویه انجام گرفت
 

  ها مواد و روش
داده  شستشوعفونی شده سپس با آب مقطر استریل ضد ثانیه 30-35به مدت % 70ابتدا با اتانول ایط آزمایشگاهی بذرها در شر

سپس در سه مرحله . دقیقه قرار داده شدند 10-15به مدت % 10سازي، بذرها در محلول هیپوکلریت در مرحله دوم استریل. شدند
ط دمایی با شرایها به ژرمیناتور دیشسپس پتري. کشت داده شدند MSو در محیط کشت  ندبا آب مقطر استریل شستشوگردید

زنی بذرها، قطعات از جوانه پس. ساعت تاریکی منتقل شدند 8ساعت روشنایی و  16نوري  گراد و شرایطي سانتیدرجه 25-24
هاي مختلفی از ترکیب هورمونحاوي غلظت MSهاي کشت جدا شده و در محیط هاي حاصلو کوتیلدون گیاهچه و ریشهساقه
گرم در میلی 5/1و 1و 5/0(BAPو ) گرم در لیترمیلی4و3و2و1و 5/0(NAAبه همراه ) گرم در لیترمیلی 5/1و 1وKin )5/0هاي 
روز 30بعد ازBAPوNAAترکیب هورمونی محیط حاوي در . منتقل شدند) گرم در لیترمیلی 4و3و 2و 1و5/0(NAAبه همراه) لیتر

کثر به حداها هفته از واکشت میزان و رشد کالوسها در شرایط استریل واکشت گردیدند بعد از دو این کالوس. کالوس مشاهده شد
  . آسکوربیک اضافه شدسیتریک و اسیدکشت اسیدها به محیطاي شدن کالوسهبراي جلوگیري از قهو. رسید

  
  نتایج و بحث 

کشت محیطبافت گیاه بادرشبویه در تر کالوس در کشتکه بهترین تیمار براي افزایش وزنها نشان داد نتایج حاصل از این بررسی
همچنین در این بررسی ها کمترین وزن . می باشد BAPگرم در لیتر میلی 5/1و  NAAگرم در لیتر میلی4حاوي ترکیب هورمونی

 NAAو  Kinترکیبات هورمونی  در تمام.شاهده شدم BAPگرم در لیترمیلی 5/0و  NAAگرم در لیتر میلی 5/0کالوس در تیمار 
  .هیچ کالوسی مشاهده نشد

  
  کلی نتیجه گیري
توانند کالوس را در گیاه بادرشبویه القا می BAPو  NAAهاي حاوي محیط نتایج نشان داد کهحاصل از این تحقیق نتایج کلی 

هاي کشت حقیق همچنین نشان داد که در محیطاین ت؛ باشندچنین توانایی را دارا نمی Kinو  NAAهاي داراي نمایند اما محیط
هاي هورمونی کم خواهیم حاوي غلظت هايسبت به محیطرشد کالوس بیشتري را ن هاي باالي هورمونی، القا وشده با غلظتغنی

  .داشت
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 kinو NAAحاويMSکالوس القاء شده درمحیط BAPو NAAحاوي MSشده در محیطالقاءکالوس 
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