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 خالصه

است.  تلخ معروف یتونبه نام ز یراندر ا کهباشد می  Meliaceaeاز خانواده Melia azedarachگیاه 

 یاراد کشت سوسپانسیون سلولی .استهای ثانویه دارای انواع متابولیت ییدارو درختان برگریزجمله از  این گیاه

های متابولیت ،عالف یباتترک یداز تول یگزارشات مختلف .باشدمی ویهثانهای متابولیت یدتول یبرا یمناسب لیپتانس

هت تهیه جدر این تحقیق در دسترس است.  یعوس یاسدر مق یسلول یوندر کشت سوسپانس یاهیگاولیه و ثانویه 

 5و  1 ،3) (NAAو  D-2,4)ها های متفاوت  اکسینغلظتآذین در های برگی، دمبرگ و گلکالوس از ریزنمونه

جامد استفاده شد.  MSدر محیط گرم بر لیتر( میلی 3و  1) (BAPو  Kin)ها و  سیتوکینینگرم بر لیتر( میلی

محیط  هایی با رشد بهتر بهسوسپانسیونی، کالوسدر محیط  انتخاب بهترین محیط تکثیرو سپس جهت استقرار 

MS .2,4گرم بر لیتر میلی 1نتایج نشان داد که تیمار هورمونی  مایع انتقال یافت-D  گرم بر میلی 1به همراه

تراکم،  ،شیری رنگ با بیشترین وزن تر نرم و هایسلول ،در محیط سوسپانسیونی های برگیبا ریزنمونه Kinلیتر 

در محیط وزن خشک سلولی بیشترین مقدار  تولید کرد. محیطی باال pHسلولی و  PCV و SCV مانی،زنده

گرم میلی 1به همراه  D-2,4گرم بر لیتر میلی 1تیمار هورمونی با آذین های گلریزنمونه به مربوطسوسپانسیونی 

ن هورموکه  همچنین نتایج نشان دادهای دمبرگ دارای رشد بسیار پایینی بودند. اما ریزنمونه بود BAPبر لیتر 

2,4-D اما هورمون کندمیعمل  سلولی ه عنوان بازدارنده رشدهای باال بدر غلظت .NAA  2,4برعکس-D  در

 بیشتری داشت.بسیار رشد های باال غلظت

 

 Melia azedarach، یتوکینینس، سوسپانسیوناکسین، تراکم سلولی،  کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه. 1

 

 یابنفش  یاسعنوان  اب که Meliaceae متعلق به خانوادهاست  ایگونه .Melia azedarach Lزیتون تلخ با نام علمی 

Chinaberry گری فیتوشیمیایی غربال .[6] شودخوانده میM. azedarach  ،نشان داد که دارای ترپنوئیدها، فالونوئیدها

قابل  هاییشرفت، پاخیر هایسالدر طول . [11د ]باشیمها ها، تانینآلکالوئیدها، ساپونینها، استروئیدها، اسیدها، آنتراکوئینون

 این از یاریبس .[4] حاصل شده است یاه زیتون تلخگ ییدارو یکاربرد یهاو برنامه یولوژیکیب هاییتدر رابطه با فعالنیز  یتوجه

 [.5]شوند های ثانویه شناخته میعنوان متابولیت بایبات متعلق به گروهی از تولیدات گیاهی هستند که در مجموع ترک
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انواع  .[9] باشدمی یتجار یهامطالعات و برنامهدر مهم  یابزارای در شرایط درون شیشه یاهیگ یهاو بافت کشت سلول

ار مناسبی راهک هااین روشاستفاده از  که باشدکشت بافت شامل کشت کالوس، سوسپانسیون سلولی، پروتوپالست و بساک می

کشت سوسپانسیون سلولی  .[5] باشدایی این گیاهان میدر تولید و تهیه مواد دارویی از گیاهان دارویی و نیز تکثیر تجاری و بازز

باشد. در کل مقدار پراکندگی کنده و در حال رشد در محیط کشت مایع و در حال تکان و هوادهی میهای سلولی پراشامل توده

کشت سوسپانسیون  .[1]های رشدی در محیط کشت قرار دارد کنندهسلول در کشت سوسپانسیون عمدتاً تحت تأثیر غلظت تنظیم

و ثانویه از  های اولیهزن است و برای تولید متابولیتدر کشت پیوسته رشد متوا باشد کهت پیوسته میشامل کشت بسته و کش

از  یسلول ونیسوسپانس کشت یهاستمیدر س هیثانو یهاتیمتابول دیتول. [1]شود های گیاهی در مقیاس وسیع استفاده میسلول

در های رشد یافته از محیط جامد کالوسبنابراین این تحقیق به منظور استقرار  .[11]شده است مختلف گزارش  ییداروگیاهان 

ن تلخ انجام گیاه زیتو های رشدی درکنندهسازی کشت سوسپانسیون سلولی با استفاده از تنظیممحیط سوسپانسیونی و بهینه

 گرفت.
 

 هامواد و روش. 2

 گ، دمبرهای برگیریزنمونهجدا شده و قزوین دانشگاه در محیط طبیعی  زیتون تلخهای تازه رشد کرده از درختان سرشاخه

ثانیه  01درصد به مدت  01با استفاده از اتانول  شستشو داده شد. سپسو مایع ظرفشویی دقیقه با آب  31ت به مدآذین و گل

به مدت  Tween-20درصد هیپوکلریت سدیم و دو قطره  0در محلول  هادر مرحله بعدی ریزنمونهبصورت سطحی استریل شد. 

ی هاغلظتحاوی جامد  MS. القاء و تولید کالوس بعد از تهیه ریزنمونه، در محیط کشت و شستشو داده شد گردید شیکدقیقه  11

 گردید. ( انجام Kin و BAP( و سیتوکینین )NAAو  D-2,4اکسین )مختلف 

 اییزهای خوب رشد کرده از مرحله کالوس، کالوسآن سازی محیط کشتجهت استقرار کشت سوسپانسیون سلولی و بهینه

با همان مایع  MS، به محیط گرم بر لیتر(میلی 3و  1گرم بر لیتر( و سیتوکینین )میلی 5و  3، 1در سطوح مختلف اکسین )

بررسی تراکم سلولی و  جهتنگهداری شد.  C0 1±04دور در دقیقه در دمای  101منتقل و روی شیکر با ها سطوح هورمون

د شد. به منظور ارزیابی رشبلو استفاده آمیزی با تریپاناز الم هموسیتومتر و رنگها در کشت سوسپانسیونی مانی سلولزنده

 محیط سوسپانسیونی pHو  (PCVبندی شده )بسته ( وSCVخشک سلول، حجم سلول ساکن ) وزن تر و هایی مانندشاخص

ر نهایت دبرداری شد. محیط سوسپانسیونی بصورت کیفی یادداشت همچنین نوع رشدو ها سلولرنگ و نوع گیری شد. اندازه[ 3]

 .گردیدهای سوسپانسیون انتخاب محیط کشت مناسب برای تکثیر سلول ،هابا بررسی این شاخص
 

 

 نتایج و بحث. 3

های برگی، ریزنمونهبا ها در تیمارهای متفاوت هورمونی سلولو خشک های وزن تر جدول تجزیه واریانس حاصل از آنالیز داده

)جدول  ها داشتداری در وزن تر سلولدرصد تاثیر معنی 1تیمارهای هورمونی در سطح احتمال نشان داد که آذین دمبرگ و گل

 هایبا ریزنمونه Kinگرم بر لیتر میلی 1و  D-2,4گرم بر لیتر میلی 1ها نیز ثابت کرد که تیمار هورمونی . مقایسه میانگین داده(1

با ریزنمونه  BAPگرم بر لیتر میلی 1 و D-2,4گرم بر لیتر میلی 1قیه تیمارها داشت. تیمار هورمونی داری با ببرگی اختالف معنی

گرم میلی 1و  3، 3در ترکیب با  NAA گرم بر لیترمیلی 3و  5، 3 هورمونی تیمارهایبه ترتیب سپس و در گروه بعدی آذین گل

 هورمونی دهی را در تیمارهایدر گیاه زیتون تلخ بهترین پاسخ کالوس[ 8و همکاران ] Rindهمچنانکه قرار گرفتند.  Kinبر لیتر 

های باال بازدارنده رشد بوده و در غلظت D-2,4بنابراین بدست آوردند.  NAAگرم بر لیتر میلی 3و  D-2,4گرم بر لیتر میلی 1

  Kinگرم بر لیتر میلی 1و D-2,4گرم بر لیتر میلی 3 هورمونی نیز متعلق به تیمارهایکمترین وزن تر دهد. رشد را کاهش می
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و  D-2,4گرم بر لیتر میلی 3اما وزن خشک تیمار هورمونی  بود. Kinگرم بر لیتر میلی 1همراه با  NAAگرم بر لیتر میلی 1و 

و  Rafiqهای بود که با یافته Kinگرم بر لیتر میلی 1همراه به  D-2,4گرم بر لیتر میلی 1بیشتر از  BAPگرم بر لیتر میلی 1

Dahot (0در کشت سوسپانسیون گیاه ) ،هم خانواده زیتون تلخ Azadirachta indica .همخوانی داشت 

 
 های متفاوتریزنمونهو  هورمونیتجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تیمارهای  -1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر

 میانگین مربعات

 لیتر سوسپانسیونمیلی 51ها در وزن تر سلول

(gr) 

 لیتر سوسپانسیونمیلی 51ها در وزن خشک سلول

(gr) 

 ns 330/1 8060/46** 10 تیمار هورمونی

 ns 100/11 ns 143/1 0 نوع ریزنمونه

 048/1 189/16 65 خطا
ns درصد 1دار در سطح احتمال معنی ** دار،غیر معنی 

 

( بدلیل بافت نرم کالوس در محیط mg/l12,4-D+mg/l1Kin، تیمار هورمونی )0نتایج نشان داد که با توجه به جدول 

جامد، از رشد بسیار باالیی در محیط سوسپانسیونی برخوردار بوده و سوسپانسیون شیری رنگی داشتند. بنابراین طبق تحقیقات 

Loyla-Vargas  وVazquez-Flota [3 موفقیت در سوسپانسیون سلولی به مقدار زیادی به در دسترس بودن بافت کالوس ]

باالترین  .Saintpaulia ionantha Wendl[ در کشت سوسپانسیونی گیاه 0و همکاران ] Khaldounنرم وابسته است. اما 

های سوسپانسیونی حاوی . محیطآورندبدست  NAAنسبت به محیط فاقد  NAAو  Kinحاوی  MSرشد سلولی را در محیط 

. این تیمارهای هورمونی در داشتند زاهای جنینگرانوله هایی باکالوس BAPو در یک مورد  Kinو  NAAهای متفاوت غلظت

ای ههای شیری رنگی ایجاد کردند که به مرور با رشد سلولو شیری با نقاط سبز رنگ داشته و سوسپانسیون تردمحیط جامد بافت 

ای تغییر دادند. این زا در محیط سوسپانسیونی رنگ آن را به قهوههای جدید جنینموجود در کالوس و یا ایجاد سلولسبز رنگ 

 کروی شکل بودند. جنین ،ای کمرنگقهوه بز و گاهاً های سسلول
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 هاخصوصیات کیفی تیمارهای هورمونی سوسپانسیون -2جدول 

 تیمار هورمونی
 نوع

 ریزنمونه
 هانوع سلول از نظر کیفی نوع رشد رنگ سوسپانسیون

mg1NAA+mg1Kin نرم  –ضعیف رنگپرزرد  دمبرگ 

mg1NAA+mg1Kin نرم  –ضعیف زرد رنگ برگ 

mg1NAA+mg1BAP و سبز رنگ زردهای گرانوله + متوسط ایزرد پررنگ و قهوه برگ 

mg12,4-D+mg1Kin و گرانوله نرم + + + عالی شیری پررنگ برگ 

mg12,4-D+mg1BAP ترد و گرانوله + + خوب رنگ کرمشیری  گل آذین 

mg3NAA+mg1Kin ایهای سبز تیره و قهوهگرانولهبا  ترد – + + خیلی خوب ای تیرهشیری به مرور قهوه برگ 

mg3NAA+mg1BAP ترد و گرانوله + متوسط شیری کمرنگ برگ 

mg32,4-D+mg1Kin ترد و گرانوله – + خیلی متوسط شیری کمرنگ برگ 

mg32,4-D+mg1BAP ترد و گرانوله – + خیلی متوسط شیری کمرنگ برگ 

mg3NAA+mg3Kin ایهای سبز تیره و قهوهگرانولهبا  ترد – + + خیلی خوب ای تیرهشیری به مرور قهوه برگ 

mg3NAA+mg3Kin ترد و گرانوله  –ضعیف رنگ کرمشیری  گل آذین 

mg3NAA+mg3BAP ترد + + خوب شیری کمرنگ برگ 

mg32,4-D+mg3Kin ترد و گرانوله – + خیلی متوسط رنگ کرمشیری  گل آذین 

mg32,4-D+mg3BAP ترد و گرانوله – + خیلی متوسط رنگ کرمشیری  گل آذین 

mg5NAA+mg3Kin ایهای سبز تیره و قهوهگرانولهبا  ترد + + خوب ای تیرهشیری به مرور قهوه برگ 
 باشد.زا میهای جنینها به کالوسای رنگ بدلیل تبدیل سلولهای سبز و قهوههای دارای گرانوله* سوسپانسیون

 

نشان تکرار  3با ( 1آذین دو تیمار متفاوت )شکل های برگی و گلریزنمونه ها درها در سوسپانسیون کالوسسلول منحنی رشد

-های ریزنمونهسدر مقایسه با کالو در طول مرحله رشدی( mg/l12,4-D+mg/l1Kin)برگی  هایهای ریزنمونهداد که کالوس

 هادر محیط سوسپانسیونی رشد یکنواخت و باالیی داشته و میزان رشد کالوس(، mg/l12,4-D+mg/l1BAP) آذینگل های

محیط تراکم سلولی را در های دادهنیز  PCVو  SCVدر محیط جامد نیز حاکی از این امر است. همچنان که منحنی رشد 

ر تیمارهای دسوسپانسیونی محیط رشد  حذف گردید. های دمبرگ بدلیل رشد بسیار پایینکند. ریزنمونهتایید می یسوسپانسیون

(mg/l12,4-D+mg/l1Kinبه دلیل رشد باال )ی سلولی pH ( باالتری نسبت بهmg/l12,4-D+mg/l1BAP داشت و در )

اده ها با استفمانی سلولدر بررسی زندههمچنین قابل ذکر است که نیز افزایش یافت.  pHطول منحنی رشد با افزایش رشد میزان 

مانی بسیار از زنده( mg/l12,4-D+mg/l1BAP) تیمار( نسبت به mg/l12,4-D+mg/l1Kin) درصد تیمار 4/1از تریپان بلو 

 .باالیی برخوردار بود
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( به ترتیب با mg12,4-D+mg1BAPو  mg12,4-D+mg1Kinمنحنی رشد براساس تراکم سلولی در دو تیمار هورمونی ) -1شکل 

 آذینبرگی و گل هایریزنمونه

 

 گیرینتیجه. 4

را بهترین محیط کشت سوسپانسیونی باشد و می( 0و  1کمی )جدول های کیفی و دادهمطابقت حاکی از  ،نتایج حاصل

این امر ناشی از بافت نرم کالوس  .معرفی کرد Kinگرم بر لیتر میلی 1و  D-2,4گرم بر لیتر میلی 1حاوی  MSتوان محیط می

های های برگی برخالف ریزنمونهریزنمونه های ترد بود.دارای کالوس BAPهورمون باشد و میدر محیط  Kinحضور هورمون  و

های نرم برگی تراکم سلولی، همچنین کالوس کنند.های نرمی تولید میدارند کالوس های تردیآذین و دمبرگ که کالوسگل

SCV  وPCV آذین داشت.بیشتری از بافت ترد گل 
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ABSTRACT 
Melia azedarach commonly known by many names, including chinaberry tree, Pride of India etc., is a species of 

the mahogany family, Meliaceae. This plant is deciduous tree which including variety of secondary metabolites. 

Furthermore, cell suspension culture is one of the plant tissue culture methods with favorable potential for 

production of secondary metabolites. There are many studies that successfully produced active compounds, primary 

and secondary metabolites widely in suspension culture. The present study for produce callus from leaf, petiole 

and corymb was used with different concentrations of auxins (2,4-D and NAA) (1, 3 and 5 mg/L) and cytokinins 

of Kin and BAP (1 and 3 mg/L) in solid MS media. So, the best growth rates of calli were carried out to liquid MS 

media to establishment in cell suspension culture to get optimized medium. The results revealed that 1 mg/L 2,4-

D + 1 mg/L Kin from leaf explants produced whitish, soft calli and maximum cell fresh weight and density, cell 

viability, SCV, PCV and environmental pH in liquid MS media. Likewise, the maximum cell dry weight in 

suspension obtained by corymb explants in 1 mg/L 2,4-D plus 1 mg/L Kin, but petioles have the low growth rate. 

Additionally, the results indicated that 2,4-D act as growth inhibitors in high levels. But NAA have the higher 

growth rate compared to 2,4-D at high concentrations.   
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