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 چكیده:
اکسیدانی و ضدسرطانی که خواص آنتی است( Lamiceae) نعناعیانگیاهی دارویی متعلق به خانواده  (.Teucrium polium Lکلپوره )

روش کشت بافت  است کهموجب شده  مسئله. همین باشداین گیاه میو نیز  خواب باال و تعداد کم بذر، قوه نامیه پایین .باالیی دارد

صورت آزمایش فاکتوریل زایی ریزنمونه برگ این گیاه، بهکالوس رو،. در پژوهش پیشگرددکارآمد جهت تولید ترکیبات ثانوی مفید آن، 

ورت به ص (mg/L5/1 ،1 ،5/0 ،0 ) 2وD-4 هورمون مختلف سطوحاثر  و و در قالب طرح آماری کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام

حاصل از کشت ریزنمونه زایی بر نرخ کالBAP (mg/L 2 ،5/1 ،1 ،5/0 ،0 )هورمون های مختلف کنش با غلظتهمدر بر جداگانه و

فاقد  MSدر محیط کشت  ،بهترین تیمار کالزایی نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که .مورد بررسی قرار گرفت ایشیشهدرون

حاوی باالترین  ترکیبات تیماریو کمترین درصد، مربوط به  mg/L 5/1 BAP یا 2 هایغلظت کنش بادر برهم 2وD-4 هورمون

  شناخته شد.(  mg/L 2= BAP  و 2وmg/L  5/1= D-4) ی به کار رفته در این پژوهشهای هورمونغلظت

 

 ، کالوس، کالزایی.D-2،4 ،BAP، هورمون گیاهیکلپوره،   های کلیدی:واژه
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 مقدمه
منجر به  که باشدمی شیمیایی مواد تولید ،گیاهان این دارویی اهمیت .دارند بشری جوامع سالمت در سزاییبه نقش دارویی هانگیا

 نیز های ثانویکه متابولیت ترکیبات این .(Padulosi and Hadj-Hassan, 1998) شودمی انسان بدن در خاص فیزیولوژیکی فرایندهای

 فوری مرگ منجر به هاآن فقدان و نقشی ندارند زنده اتموجود تولیدمثل و نمو و رشد در مستقیماً ،اولیه هایمتابولیت برخالفشوند، نامیده می

 هایفرآورده .(Wyk BEV, Wink M.,2004) ایجاد کند گیاه ظاهر یا و باروری بقاء، در اتیاختالل دنتوامی مدتدراز  در اما شودنمی گیاه

 و ترآسان درمان به تنهانه ،شیمیایی ترکیبات این بررسی و شناسایی. باشندمی سازیشیمیایی ترکیبات بهاترینگران از ،انگیاه ثانوی متابولیسم از حاصل

 هاآن هایفرآورده یا کاالها گونهاین ساختن وارد صرفبایستی که  هاکشوربخشی از سرمایه  خروج از بلکه د،کنمی کمک هابیماری ترارزان

 ،فالونویید ،گلیکوزید ،یدآلکالوئ از جمله دارویی ثانوی هاییتمتابول .(Oksman-Caldentey KM.,2004) نمایندیم جلوگیری ،شود

 .(Rao, Ravishankar, 2002) شوندیم استخراج زراعی یا و وحشی گیاهان از امروزه ... و هاینرز ،هاتانن ،والتیل هایروغن

 ،صرفه به مقروندلیلهمین  به .ای که دارندعلت،شیمیایی هایروش از استفاده با این ارزش با یدرزمینهفوایددر نقشعنوانبه،  ای گستردهآثار

 دگیر قرار مدنظر  جایگزین روش یک نوانعبه تواند، میترکیبات این تولید در گیاهی بافت و سلول کشت فناوریزیست هایروش کارگیریبه

(Rao SR, Ravishankar GA., 2002). 
 

شود که شامل استفاده از یاستفاده م تعددیم یهاروش از یثانو یهاتیمتابول دیتول شیافزابرای یبرا یا،شهیشدرون در کشت

 Rao) باشدیم تیمتابول یمهندس و نیموئ یهاشهی، کشت رهای رشد گیاهیکنندهیمتنظ با استفاده از کشت طیمح یسازنهیبه ،تورهایسیال

SR, Ravishankar GA.,2002.)  
 (Lamiaceae) انینعناع خانواده به متعلق( ایپا) چندساله ،یوحش یعلف دارگل یاهیگL Teucrium polium( هلپه) کلپوره

 ضد یدارو عنوانبه Teucrium policum،رانیا یسنت طب در ازاز  .(1387)کوچکی و همکاران،  آلی مواد،شهریورماهرماهیت که است

 به اهیگ نیا یچربکاهنده و ضددرد ،ضدفشارخون آور، قیتعر ادرارآور، خواص نیهمچن وشودیم استفاده انقباضی ضد یهاتیفعال با تشنج

  .(Moghtader M., 2009) (1391ندیمی و همکاران، است ) دهیرس اثبات

با  یاز طرف و است گرفته صورت یاندک هایپژوهش کلپوره یاهگ ایشیشه درون کشت روی برتوجه با1387کوچکی و همکاران، 

 یکبر تکن یهرو با تک یشپ یقتحق ،آن انقراض احتمالو  یاهگ این از یافراد محل رویه بیو استفاده  گیاه این ییو غذا ییدارو اهمیتتوجه به 

 صورت یاهگ این های ثانویسازی محیط کشت این گیاه، در جهت افزایش تولید متابولیتبهینه منظوربهو  یشگاهیآزماکشت درون

 .ه استگرفت

 هامواد و روش

. با توجه به اینکه بذر این گیاه مورد استفاده قرار گرفت استان خراسان رضوی ،گیاهان رشدیافته در  سازی مواد گیاهی:آماده

روز، برای  6به مدت گرادسانتی در  ()هورمون جیبرلیک اسید خراش و سپس از تیمار باشد، زنی آن اندک میدارای خواب بوده و جوانه

لوکس ، جهت تولید،،پس از . تاریکی و زنی برای جوانهوه 1شماره  دارای ،سپس بذرهااز بین بردن خواب بذر استفاده گردید.
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( Arnon and Hoagland, 1940) محتوی محلول هوگلند ها بهرستدانه ،چهپس از سبز شدن اندام هوایی و افزایش طول ریشه . 25

 .شدندمنتقل  وبادر 

 

دهنده تشخیص داده عنوان بهترین نمونه کالوسکه بر مبنای تحقیقات قبلی این گروه پژوهشی، برگ بهجاییاز آن عملیات کشت:

 هایبا غلظت یزنمونه، این ر(.1395مقدم و همکاران، عنوان جداکشت استفاده گردید )جاویدیشد، لذا در این پژوهش از نمونه برگ به

حاصل از  ، .زمایش فاکتوریل و در قالب طرح آماری کامالً تصادفی و در سه تکرار آصورت بهmg یهابا یا در ترکیب با هورمون تنهاییبه

ها های کالوسو سایر ویژگی ، درصد ی روز  و   .،ای5و شستشوی ، ایران( JTLVC2، Jaltajhiz)مدل ،کشت هیدروپونیک

 .قرار گرفتمورد بررسی 

 

 ها: تجزیه و تحلیل آماری داده
 SPSSافزارنرمی ریکارگبهو با  زمون آنوای دوراهه به همراه آزمون تعقیبی دانکنآ ازپژوهش، با استفاده  نیا در شدهیگردآور اطالعات

 .گرفت قراروتحلیل مورد تجزیه EXCEL 2010و 16

 

 

 

 

 نتایج:
نشان شیشه شرایط دروندر  در سطوح مختلف هورمونی گیاه کلپوره ریزنمونه برگ زاییالنتایج حاصل از تجزیه واریانس درصد ک

کار رفته در این پژوهش دارند  به 2وD-4های مختلف ( با غلظت>01/0p)داری ها، رابطه معنیدرصدکالزایی این ریزنمونهداد که 

 ( بود>01/0p)دار گیاه معنیزایی این بر درصدکال BAPهای مختلف غلظتاثر  در این پژوهش، (. همچنین1و نمودار  1)جدول

نشان داد که این اثر نیز با سطح معناداریِ  BAP و 2وD-4های مختلف غلظت کنشبرهمزایی در ارزیابی نرخ کال (.2نمودارو 1جدول)

 (. 1و جدول 4، نمودار3معنادار بود. )نمودار 01/0کمتر از 

 

حاصل از  به تنهایی و در تعامل با یكدیگر BAPو  2وD-4 هورمون مختلف در تیمارهای ،زاییکال تجزیه واریانس درصد -(1جدول ) 

 گیاه کلپورهکشت درون شیشه ریز نمونه برگ 

  منبع تغییرات

(S.O.V) 
SS 

  درجه آزادی

(Df) 

 میانگین مربعات

(MS) 
F 

2و4- D 347/0  3 116/0  665/18**  

       BAP   174/0  4 044/0  026/7**  
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BAP D 941/0 × 2و4-  12 078/0  639/12**  

179/1 خطا     190 006/0  - 

113/6 کل      210  - 
01/0>p ** 

 

زایی گیاه کلپوره بر حسب کدام یک از دار بودن نتایج حاصل از تجزیه واریانس، برای اینکه مشخص شود درصدکالیبا توجه به معن

دار است، از تفاوت معنی BAPو  2وD-4های و تعامل کدام یک از غلظت BAP های،  بر حسب کدام یک از غلظت2وD-4های غلظت

بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که درصد  .اندها پرداختهبه بررسی این تفاوت 4تا  1استفاده شد؛ نمودارهای  دانکنآزمون تعقیبی 

دار بود تفاوت معنی 2وD-4هورمون   5/1و  mg/L 5/0 ،1 هایبا هر یک از غلظت 2وD-4زایی گیاه کلپوره بین تیمار فاقد هورمون کال

 (.1)نمودار  مشاهده نشدداری این هورمون تفاوت معنی  5/1و  mg/L 5/0 ،1های ولی بین غلظت
  

 بر درصد کازایی گیاه کلپوره. MS در محیط کشت 2وD-4های های مختلف هورمونتأثیر غلظت -(1)نمودار

 داری ندارند.مشابه با یکدیگر، اختالف معنیهای دارای حروف میانگین

 mg/Lحاوی غلظت  و تیمار BAP تیمار فاقد هورمون با زایی گیاه کلپورهدرصد کالداری بین تفاوت معنینتایج نشان داد که همچنین 

 2وmg/L5/1های ظتو نیز  غل 0و  mg/L 5/0های این هورمون وجود دارد ولی بین غلظت 2وmg/L5/1 هایبا هر یک از غلظت 5/0

BAP (2)نمودار داری مشاهده نشدتفاوت معنی . 
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 بر درصد کازایی گیاه کلپوره. MS در محیط کشت BAPهای های مختلف هورمونتأثیر غلظت -(2)نمودار

 داری ندارند.های دارای حروف مشابه با یکدیگر، اختالف معنیمیانگین

 

 BAP 5/1،1و mg/L 2 هایو غلظت 2وD-4داری بین ترکیبات تیماری فاقد هورمون معنیهمچنین در تعامل بین دو هورمون، تفاوت 

(T0B2وT0B3 وT0B4با سایر تیمارهای هورمونی مشاهده شد که نشان )( در این پژوهش 9/99و100زایی)%ترین نرخ کالدهنده باال

داری با سایر تفاوت معنی BAPهورمون mg/l2+  2وD-4هورمون  mg/l 5/1همچنین ترکیب تیماری حاوی غلظت  (.4و  3بود )نمودار

 (. 3ترکیبات تیماری داشت که نشان دهنده کمترین نرخ کالزایی بود)نمودار
 

 بر درصد کازایی گیاه کلپوره. 2وD-4و  BAPهای های مختلف هورمونغلظت اثر تعامل -(3)نمودار

T هورمون های: غلظت D-42و (T0=0 , T1=0/5 , T2=1 , T3=1/5 mg/Lو ) 

Bهورمون های: غلظت BAP (B0=0 , B1=0/5 , B2=1 , B3=1/5 , B4=2 mg/L) 
 داری ندارند.های دارای حروف مشابه با یکدیگر، اختالف معنیمیانگین
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 .ورهزایی گیاه کلپلدرصد کا بر 2وD4- هورمون مختلف هایبه تفكیک غلظت  BAP های مختلف هورمونغلظت یاثر تعامل -(4)نمودار

 داری ندارند.های دارای حروف مشابه با یکدیگر، اختالف معنیمیانگین

 

 

 بحث:
 گیرندمی قرار استفاده مورد کشت هایمحیط در هاگونه بیشتر برای گیاهی هستند که رشد هایکنندهتنظیم  هاسیتوکینین و هااکسین

 .است متفاوت دیگر گونه به گونه یک نیز از و گونه یک جداکشت طعاتق برای شده برده کارهب مقدار نسبت و هاآن بهینه غلظت ولی

برای شروع تمایز مجدد یا عدم تمایز  ،رشد کنندهتنظیم های مهماکسینبه عنوان یکی از  D_2،4هورمون  که اندنشان داده هاگزارش

در تشکیل تأثیر معنی داری  D_2،4که هورمون  حاکی از آن است هابرخی گزارش(. Seraj et al, 1997) باشددر گیاهان مطرح می 

موجود  D_2،4هایی هم در رابطه با اثر بازدارندگی از رشد در غلظت باالیگزارش کهدرصورتی (Machii et al, 1998) داردکالوس 

، با افزایش D_2،4 در ترکیب تیماری فاقد هورمون ،حاضر پژوهشدر . (Anderson, Al-Khayri, 1996و  Basu et al, 1997) باشدمی

به  (2وmg/L 5/1)آمینوپورین بنزیل باالی نسبتاًباال و  هایغلظت کهطوریبه زایی نیز افزایش یافتلدرصد کا ،BAPغلظت هورمون 

رکیبات تهای برگی تبدیل شده به کالوس، در بیشترین درصد ریزنمونه به همراه داشته و زاییکال در را نتایج ترینمؤثر توانسته ،تنهایی

 هایدر محیط که گردید مالحظه. همچنین (4و3نمودارهای) مشاهده شد (T0B4و T0B3) های هورمونیحاوی این غلظت تیماری

 (.3نمودارمشاهده نشد ) BAP غلظت زایی و افزایشداری بین درصد کالی، رابطه معنD_2،4هورمون 5/0، 1و  mg/L 5/1حاوی غلظت 

 در ،(mg/l 5/1 D-2،4 و=mg/l2 BAP این دو هورمون) باالی هایغلظتکاربرد همزمان  ،پژوهش این در آمدهدستبه  نتایج مطابق

مطابقت  (2014) و همکاران Mirshekar گردید که با نتایج به دست آمده از پژوهش زاییدرصد کال منجر به کاهش ،MSکشت  محیط

بر  ایاثر ممانعت کننده ،ی بیشتر از میزان بهینه در محیط کشتکه افزایش غلظت هورمونتواند به دلیل این باشد شته و میدا

 .(Dixon et al, 1996 و Afshari poor, 1993)را به دنبال دارد و کاهش میزان تولید کالوس  داشتههای داخلی ریزنمونه هورمون
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 گیری:نتیجه
 ،آن مدتکوتاهدوره رشد  و از طرفی رویه انسانهای بیداریبربهرهباشد که میدارویی و خوراکی کلپوره گیاهی ارزشمند از نظر 

برای  است بدیهی است. ساختهرا محتمل آن  ارزشمندکاهش دسترسی به ترکیبات دارویی  درنتیجهو خطر انقراض  از طرف دیگر،

ای کارهتمهیدات و راهارائه  ،سنتی غیرهای با استفاده از روش آن های ثانویو افزایش تولید متابولیتدارویی و تکثیر این گیاه  حفظ

 و=mg/l2 BAP )های باالکاربرد همزمان اکسین و سیتوکینین در غلظتبه نتایج این پژوهش،  توجه با .رسدضروری به نظر میمناسب 

mg/l 5/1 D-2،4 زایی در محیط کشت بهترین تیمار کال(، کمترین تأثیر را در القای کالوس به دنبال داشت وMS  د هورمون فاقD-

حاصل از ریزنمونه های تعداد کالوسبه این نتایج، برای افزایش  توجه با. مشاهده گردید( 5/1و mg/L 2) BAPهای باالی و غلظت 2و4

 گردد. پیشنهاد می ذکرشده یهورمونتیمارهای تولید ترکیبات ثانوی این گیاه، استفاده از در جهت  برگ
 

 :منابع

اکسیدانی عصاره زایی و توان آنتیبررسی کالوس»(؛ 1395انی، منیره، گنجعلی، علی، الهوتی، مهرداد، )مقدم، مرجان، چنیجاویدی -1

 . 52-37، 29شناسی گیاهی ایران، سال هشتم، ، زیست«Teucrium Poliumهای مختلف گیاه متانولی حاصل از ریزنمونه

 Melissa officinalis بادرنجبویه دارویی گیاه در کالزایی بررسی»(؛ 1390)  ب، زاده، عباس و ح رهنما، ع، محمدی، م،.م پول، سلطانی -2

L»، 54-45(، 1)  ،7 نباتات اصالح و زراعت. 
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