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 خالصه

 شود. خشکی استفاده م یسنت یدر پزشک  یومآن به نام االتر یوهاست که از عصاره م دارویی گیاهی پران آب یارخ

 یبه کار م یزن یادارد و در درمان ماالر کنندگی حسیب یتوجود دارد، خاص االتریوم نام به بازار در که پران آب یارشده مغز خ

 پرانزایی گیاه خیار آبدهی و شاخهبه منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی میزان کالوسپژوهش حاضر . رود

کشت موراشیگ و  در محیط یک و نیم درصد، (3GAبذور آن پس از تیمار با جیبرلیک اسید )برای این منظور  صورت پذیرفت.

بنزیل  و  میلی گرم در لیتر( 2) (IAA) ایندول استیک اسید شدی شاملحاوی تنظیم کننده های مختلف ر (MSاسکوگ )

اختالف معنی که نشان داد داده ها  کشت شد. نتایج تجزیه واریانس میلی گرم در لیتر( 4و  1.1 ،1.0 ،1 ،2) (BAPآدنین )

وجود باززایی  درصدشده شامل وزن تر کالوس، تعداد شاخه، طول شاخه و اندازه گیری  صفاتهمه  داری بین تیمارها از نظر

میلی گرم در  0/1و  BAP  (1/1پایین های حاوی غلظت محیط های. همچنین با توجه به نتایج مقایسات میانگین تیمارها، دارد

و مقدار باززایی )درصد و طول شاخه(  ه(گرم به ازای هر ریزنمون 69/1و  10/2)به ترتیب  لیتر( برای تولید بیشترین مقدار کالوس

 پیشنهاد می شود. 

 

 دهیهای رشد گیاهی، خیار آبپران، کالوسباززایی، تنظیم کننده کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1

یشیلدا  .[0] می باشددر منطقه مدیترانه  1از خانواده کدوئیان چندساله یاهیگ( Ecballium elateriumخیار آبپران )

ها بود. شناسایی کردند که دارای فعالیت ضدالتهابی قوی در موش Bجزء فعال عصاره میوه را کوکوربیتایسن [11و همکاران ]

دارای  Ecballium elateriumعالوه بر این عصاره  [.01] اثرات ضدتوموری قوی در سرطان سینه دارد Bکوکوربیتایسن 

شد. همچنین از آن ها برای کاهش درد و درمان هموروئید مصرف می. در طب مردمان آناتولی، ریشه[9] اثرات ضدمیکروبی است

 .[6] شددرد استفاده می برای درمان سینوزیت، یرقان، شب ادراری، کمر درد و گوش

. در [9] یی را در حجم و عملکرد باال تولید نمودبیوشیمیا ترکیبات توانها میکشت اندام وبا استفاده از کشت سلولی 

و  دیباعث تهد یگردد که از طرفیم یآورجمع یعیمورد استفاده از مناطق طب ییدارو اهانیاز گ یاهقابل مالحظکشور ما بخش 

                                                 
1-  Cucurbitaceae 
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ر متفاوت و د کیاکولوژ طیکه از شرا اهانیگ نیا گریشده است و از طرف د ییارود یهاهاز گون یبرخ یکیژنت ریذخا یداریناپا

  تیروند رو به رشد جمع یرا مرتفع سازند. از طرف یداروساز یهاهکارخان ازیتوانند ن یگردند نمیم یآورنامناسب جمع یهازمان

 

 ازد.سیم ارزش و استاندارد را مشخص با ییدارو اهانیانبوه گ دیضرورت کشت و تول ،یاهیبا منشاء گ ییمبرم به داروها ازیو ن

حاوی  MSزایی در محیط و بهترین ترکیب کالوس کردنداستفاده  اکبالیوم االتریوماز تکنیک کشت سلول در  [4اتارد و سایکلونا ]

روز بعد از کشت و در محیط حاوی  21به دست آمد. آنها عملکرد بهینه را  NAAلیتر  درگرم میلی 0و  BAلیتر  درگرم میلی 0

روز مطالعه ای گزارش نشده است. اما در مورد باززایی روی گیاه خیار آبپران تا به ام دست آوردندبه NAAلیتر  درگرم میلی 0

یشترین یابی به بزایی جهت دستتحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر چند نوع تیمار هورمونی بر روی میزان کالوس زایی و شاخه

 مقدار متابولیت کوکوربیتاسین در گیاه خیار آبپران انجام گرفت.

 

 هامواد و روش .2

و طول  دقیقه 11درجه و  36 از منطقه انجیرلو استان اردبیل )عرض جغرافیایی 1360در سال بذور گیاه خیار آبپران 

( جمع آوری شد. پس از انتقال آن به آزمایشگاه کشت بافت، به منظور شکستن خواب بذور، دقیقهچهار درجه و  40جغرافیایی 

بذور داخل محیط کشت 
1

2
 MS  حاوی( 3اسید جیبرلیکGA) بعد از سه هفته که بذور جوانه  شدند. درصد کشت 0/1 با غلظت

جامد حاوی  MS به محیط کشتمتر سانتی به طول یک تا دوای های لپههیپوکوتیل و برگقطعاتی از  کالوس، ایجادجهت زدند، 

میلی  4و  2، 1، 0/1، 1/1در غلظت های  BAPمیلی گرم در لیتر و  2به میزان  IAA) های رشد گیاهی مختلفتنظیم کننده

صفت  ،بعد از یک ماه از شروع کشتنگهداری شدند.  درجه سانتی گراد 20±1و در شرایط تاریکی با دمای  منتقل  لیتر(گرم در 

 یا ونمونه ها مورد اندازه گیری ریزدر  (شاخه زاییباززایی )وزن تر کالوس به ازای تعداد ریزنمونه و بعد از دو ماه صفات مرتبط با 

 Excel 2010آنالیز و نمودار مربوطه در نرم افزار  SAS 9.0داده های حاصل از سه تکرار با نرم افزار  .شمارش قرار گرفت

 در نظر گرفته شد.  %1و  %0ترسیم شد. سطح معنی داری 

 

 نتایج و بحث .3

که نشان داد  ای برای خیار آب پران  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری صفات در شرایط درون شیشه

تحت تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد گیاهی قرار تعداد باززایی غیر مستقیم  صفات وزن تر کالوس، تعداد و طول شاخه،

از نظر وزن تر  .(1دارد )جدول وجود درصد  0به ترتیب در سطح احتمال گرفته و اختالف معنی داری از این نظر در بین تیمارها 

گرم به ازای هر  10/2) دارای بیشترین BAPلیتر  درمیلی گرم  1/1و  IAAمیلی گرم در لیتر  2حاوی  کالوس تیمار هورمونی

ند )جدول کالوس بودوزن مقدار  دارای کمترین BAPمیلی گرم در لیتر  4و  IAAمیلی گرم در لیتر  2و محیط دارای  ریزنمونه(

های هیپوکوتیل در محیط کشت حاوی تنظیم بر روی کشت ریزنمونه [3و همکاران ] Abu-Rommanدر تحقیقی که توسط . (2

صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین  2بر گیاه خیار  BA  ،Kinیا D-NAA ,IAA, 2,4های رشد گیاهی  کننده

های زایی در محیطالوسباشد و کمترین میزان کمی  D-2,4و NAAحاوی یک میلی گرم در لیتر  زایی در محیطمیزان کالوس

های بدست آمد. کالوس NAAگرم باشد. بیشترین میزان رشد کالوس در محیط کشت حاوی یک میلیمی Kinو  BAحاوی 

ای قهوه  D-2,4های حاصل ازترد و زرد رنگ بود و کالوس  IAAیا NAAگرم در لیتر میلی 1/1-1حاصل از محیط کشت حاوی 

االتریوم  یومدر اکبال یتایسنتجمع کوکورب یزانبر م یاهیرشد گ های کننده یمتنظ تاثیر[ 6همکاران ]توکر و  رنگ و فشرده بودند.

                                                 
1-  Cucumis sativus L. cv. sultan 
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  یتردر ل گرم یلیم 0/1 یحاو یطساقه و در مح یزنمونهدرصد( در ر 01) زایی کالوس یزانم یشترین. بقرار دادند بررسیرا مورد 

NAA یتردر ل گرم یلیم یک یحاو یطدر مح توده یستز یشافزا ینریشتب چنین هم .آمد دست به BA یتردر ل گرم یلیم یمو ن  

NAA آمد دست به.  

 

و درصد باززایی به ترتیب با شاخه  طولاز نظر  BAPمیلی گرم در لیتر  1/1و  IAAمیلی گرم در لیتر  2محیط دارای 

را به خود  شاخه به ازای ریزنمونه( 10/1) شاخه کمترین مقدار تعداددرصد باززایی بیشترین ولی از نظر  91سانتی متر و  10/4

میلی گرم در لیتر  4و  IAAمیلی گرم در لیتر  2اختصاص داده بود. همچنین در مورد صفت تعداد شاخه باززاشده محیط حاوی 

BAP هورمون با افزایش میزان از نظر صفت درصد باززایی (.2 )جدول مقدار را داشت. شاخه به ازای ریزنمونه(  01/1) بیشترین 

BAP  ر مطالعه میلی گرم در لیتر اختالف غیرمعنی دار و باالتر از آن معنی دار می شود. د 1تا  میلی گرم در لیتر 1/1از

اثر متقابل آن  و BAو  IAA یدو رقم خربزه، اثر عوامل مختلف از جمله نوع رقم، علظت ها ی[ بر رو1و همکاران ] یرهاشمیکب

رم گ یلیم یککه بدون در نظر گرفتن نوع رقم، غلظت  یدار شدند. به طور یکالوس ها معن ییباززا یبرا %1ها در سطح احتمال 

( با BA یترگرم در ل یلیم 0/1با  IAA یترگرم در ل یلیم 10/1) یبو بعد ترک ییباززا یشترینب %01 یانگینبا م BA یتردر ل

[ نشان داد که بیشترین کالوس تولید شده در محیط 2مطالعه جابری زاده و همکاران ] را داشتند. یجهنت ینبهتر %92 یانگینم

در ریزنمونه کوتیلدون بدست آمد و باززایی  BAPمیلی گرم در لیتر  1/1و  NAAحاوی یک میلی گرم در لیتر  MSکشت 

یا کاینتین( بدون استفاده از  BAPلیتر سایتوکینین ) حاوی یک میلی گرم در MSغیرمستقیم از کالوس فقط در محیط کشت 

 اکسین رخ داد.

 

 
 (Ecballium elaterium. تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در کشت بافت خیار آب پران )1جدول 

وزن تر کالوس  درجه آزادی منابع تغییر

 گرم((

 طول شاخه

 )سانتی متر(

 هتعداد شاخ

 )به ازای ریزنمونه( 

باززایی غیرمستقیم 

 )به ازای ریزنمونه(

 *0.267 *0.120 *3.97 *0.159 4 هورمونی تیمار

 0.056 0.05 1.43 0.039 15 خطا

 15.14 17.05 42.145 10.80 - ضریب تغییرات )%(
ns ،* ،**  درصد 1و  0به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال 

 
 (Ecballium elaterium)صفات اندازه گیری شده در شرایط درون شیشه ای در گیاه خیار آب پران .مقایسه میانگین2جدول

وزن تر کالوس )به  MSمحیط کشت 

 ازای هر ریزنمونه(

 طول شاخه

 )سانتی متر(

)به ازای  تعداد شاخه

 هر ریزنمونه(

 )%( باززایی

2 mg/L IAA + 0.1 mg/L BAP a2.08 a4.18 b1.07 c60 

2 mg/L IAA + 0.5 mg/L BAP ab1.96 ab3.45 ab1.37 bc50 
2 mg/L IAA + 1 mg/L BAP bc1.73 b1.94 ab1.22 bc35 
2 mg/L IAA + 2 mg/L BAP abc1.87 b1.85 ab1.41 ab30 
2 mg/L IAA + 4 mg/L BAP c1.57 ab2.77 a1.51 a25 
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های رشدی تاثیر یکسانی بر روی کالوس زایی و با توجه به پژوهش های صورت گرفته به نظر می رسد تنظیم کننده 

باززایی )شاخه زایی( ریزنمونه خیار آب پران ندارند. این تفاوت در نتایج می تواند ناشی از نوع ریزنمونه، اکوتیپ مورد استفاده، 

زایی و شاخه  نه کالوسشرایط فیزیولوژیک ریزنمونه و غیره باشد. بنابراین بایستی در هر مطالعه بسته به نوع هدف، محیط بهی

 زایی تعیین گردد.
 

 

 گیرینتیجه .4

( تحقیق حاضر در راستای بررسی تاثیر تیمارهای Ecballium elateriumبا توجه به اهمیت دارویی گیاه خیار آب پران )

مختلف هورمونی بر روی صفات مرتبط با کشت بافت درون شیشه ای و انتخاب محیط بهینه برای اهداف بعدی انجام شد. نتایج 

، به طوری دارند درصد 0اندازه گیری شده اختالف معنی دار در سطح احتمال نشان داد تیمارهای هورمونی از نظر صفات  مطالعه

میلی  0/1یا  1/1به همراه  IAAلیتر  درمیلی گرم  2اکسین به سایتوکینین )غلظت  نسبت های باال حاوی MSکه تیمار محیط 

اگر هدف تکثیر گیاه از طریق باززایی باشد طبق ای منتخب برای کالوس زایی بودند. همچنین جزو محیط ه ( BAPلیتر  درگرم 

  .ین محیط استفاده کردنتایج حاصله می توان از هم
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ABSTRACT 
Squirting cucumber is pharmaceutical plant that its fruit extract called elaterium is used in the traditional medicine. 

Dried cucumber juice, which is available in the market known as elaterium, has an anesthetic effect and is used to 

treat malaria. The present study was investigated to evaluate the effect of plant growth regulators on callogenesis 

and regeneration of Ecballium elaterium. Accordingly, the seeds cultured on MS medium contained GA3 (1.5%) 

and then transferred to the MS media supplemented with IAA (2 mg/L) and BAP (0.1, 0.5, 1, 2 and 4 mg/L). The 

ANOVA results showed that there is significant difference among treatments about all of measured traits including 

callus fresh weight, shoot length and number and direct regeneration (%). Moreover, the mean comparison 

indicated that the MS media supplemented with low concentrations of BAP (0.1 and 0.5 mg/L) is suitable to 

production of high amount of callus (2.08 and 1.96 gr/explant, respectively). Furthermore, that media also 

suggested producing high amounts of regenerated plants (regarding to shoot length and regeneration percent). 
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