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زايي آالوس  اي شدن و ريشه آشت در رشد، قهوه  محيط2SO4(NH4)بررسي اثر جايگزيني اسيد گلوتاميك با 
  نخود

  3 و وصال سعيد رضا**2، باقري عبدالرضا*1زارع مهرجردي محمد
  . اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد-3و2 آارشناس ارشد رشتة بيوتكنولوژي، -1

  چكيده
شان مي                       بهبود شرايط براي ال    اززايي از خود ن ه آشت بافت و ب ه سرسختي خاصي ب الوس در نخود آ اي آ ه    ق د نقش ب اي     ده شبرد تكنيكه سزايي در پي

اه دارد         ا               . اصالحي مبتني بر آشت بافت دراين گي ايگزيني اسيد گلوتاميك ب ر ج ه منظور بررسي اث ه ب ن مطالع وه  2SO4(NH4)در اي اي   در رشد، قه
ة        خود، ريز نمونهزايي آالوس ن   شدن و ريشه   اي     MSهاي محور جنيني در سه محيط آشت مختلف شامل محيط آشت پاي ايگزيني نمكه ا ج ه ب  تغييريافت

دون نمك                    B5ماآرو   ا ب ي ام يد        2SO4(NH4) و دو محيط آشت ديگر با همان ترآيب محيط آشت قبل ر اس رم در ليت ار گ ه ترتيب دو و چه  و حاوي ب
وگيري     2SO4(NH4)عه نشان داد آه جايگزيني اسيد گلوتاميك با         نتايج اين مطال  . گلوتاميك آشت شد   زايش رشد وجل  در محيط آشت نقش موثري در اف

رم و    ميلي19/11گرم به   ميلي61/5اي شدن آالوسها داشت به نحوي آه اين جايگزيني به طور ميانيگن باعت افزايش  وزن خشك آالوسها از       از قهوه  گ
ه    .  درصد در محيط آشت حاوي دو گرم در ليتر اسيد گلوتاميك شد     12 درصد به    39 از   اي شدن آنها    آاهش ميزان قهوه   همچنين افزودن اسيد گلوتاميك ب

  . محيط آشت قبل از اتوآالو آاهش ريشه زايي و رشد بعدي آن را موجب شد
  نخود، آشت آالوس، اسيد گلوتاميك: هاي آليدي واژه

  
Effect of replacement (NH4)2SO4 with glutamic acid on the growth, browning and 

root regeneration of chickpea callus 
 

Abstract: 
 

Optimizing the conditions in callus induction of chickpea, being rather recalcitrant to in vitro manipulation, is a key 
element  for technique improvement based on tissue culture. In order to analyze (NH4)2SO4 replacement with 
glutamic acid on growth, browning and root regeneration of chickpea, embryo exe explants were cultured on three 
different media including modified MS with B5 macro salts and other two media with the same composition without 
(NH4)2SO4 and supplemented with 2 and 4 g/l glutamic acid, respectly. Results proved that of glutamic acid  
replacement with (NH4)2SO4 had considerable, positive effect on increasing the growth and preventing from 
browning in calli, where this replacement caused an increase in average dry weight of calli, ranging from 5.61 to 
11.19 mg and decrease of browning from 39 to 12 percent on the culture medium supplemented with 2g/l glutamic 
acid. Furthermore, addition of glutamic acid before autoclaving, decrease root regeneration and its following growth. 
Keywords: callus culture, chickpea, glutamic acid. 

  
  مقدمه

ا       اي آه آالوس به عنوان ماده آزمايشي آن محسوب مي       در هر مطالعه   ه آالوسهاي ب تيابي ب راي دس شود بهينه سازي شرايط ب
الوس در نخود       . دي مناسب در باززايي از اهميت خاصي برخوردار است   رشد، بقا و توانمن   اي آ ايي الق گرچه امروزه توان

ت،            ) 1993ساگاره و همكاران،    (است  در مطالعات زيادي گزارش شده     اما با اين وجود اين گياه سرسختي خاصي به آشت باف
ي  شان م ود ن اززايي از خ لول و ب د س د، (ده ف و احم سبت). 1990الت ود ن ساس است  نخ سيار ح ت ب شت باف رايط آ ه ش .  ب

رائو و چوپرا، (شود اي شدن آالوسها منجر مي  به قهوهKin و در برخي موارد D-2,4 گيري مقدار نامناسب مخصوصًا بكار
وه). 1987 ي     قه ا رخ م دن آنه سيد ش ي و اآ ات فنل د ترآيب ر تولي ه در اث دي است آ دن فراين د اي ش اران، (ده ينگ و همك س
ند       ها  مي     ه براين شواهدي وجود دارد آه توليد و تجمع آنتوسيانين         عالو). 1997 وثر باش د م ن فراين روز اي د در ب تجمع  . توانن

هاك و ضفر،     (شود   اين مواد در سلولها و محيط آشت به مروز زمان باعث آاهش رشد سلولها و در نهايت مرگ سلولي مي                   
اه در ب             ). 2004 اظتي گي يوة حف د يك ش ن فراين روز آن در شرايط آشت بافت          در حقيقت اي ه ب شهاي محيطي است آ ر تن راب
رسد آه تغيير در ترآيبات محيط آشت به نحوي آه ميزان تنشهاي ناشي از آشت بافت        به نظر مي  . ساز باشد   تواند مشكل   مي

وثر باشد    ها آاهش دهد، مي را بر ريزنمونه   ده م ن رابطه بنظر مي    . تواند در آاهش بروز اين پدي يوه   رسد ا  در اي ال دو ش عم
ا و                         ي آمينه رولين، پل ر پ نش نظي واد ضد ت نتز م ه در بيوس يد گلوتاميك آ زودن اس آاهش نمك هاي محيط آشت و ديگري اف

اران،    (پروتئينهاي محافظت آننده اسمزي نقش دارد موثر باشد        اران،    2003گمز و همك ا و همك ه    ). 2002؛  موريت ا توجه ب ب
ر روي  2SO4(NH4)ين تحقيق به منظور بررسي جايگزيني اسيد گلوتاميك با نمك       نتايج مثبت بكارگيري دو شيوة فوق، ا        ب

  .اي شدن آالوس در نخود انجام پذيرفت زايي و قهوه رشد، ريشه



 
  مواد و روش

الوس از       .  استفاده شد  505MCC و   99MCC  ،252MCC  ،283MCCدر اين تحقيق از چهار ژنوتيپ        اي آ به منظور الق
ة     M1 ميلي ليتر از يكي از سه محيط آشت        12اي محتوي     ي در ويالهاي شيشه   ريزنمونه هاي محور جنين    ا محيط آشت پاي  ب

MS       تغييريافته با جايگزيني نمكهاي ماآرو B5       شتهاي ان ترآيب محيط آشت            M3 و   M2 و محيط آ ا هم دون    M1 ب ا ب  ام
وع محيط آشت حاوي       . د و حاوي به ترتيب دو و چهار گرم در ليتر اسيد گلوتاميك استفاده ش   2SO4(NH4)نمك   هر سه ن
د 7/0، سه درصد ساآارز و BA ميلي گرم در ليتر      25/0 و   D-2,4 ميلي گرم در ليتر      75/0  هر سه   pH.  درصد آگار بودن

ا دماي         ويالهاي حاوي ريز نمونه در اتاق     .  تنظيم شد  8/5محيط آشت قبل از اتوآالو برابر        انتيگراد و   23±2رشد ب  درجة س
ور  دت ن ود   ميكروم30ش ع و فتوپري ر مرب ر مت د 16ول ب داري ش نايي نگه اعت روش د  .  س زان رش ري مي دازه گي راي ان ب

د  تفاده ش شك اس ها از وزن خ ز   . آالوس شت ري ه از آ نج هفت س از پ ور پ ن منظ ه اي ه ب ها از   نمون ي، آالوس ور جنين اي مح ه
ته در دماي               تيمار رار برداش ه مدت          80هاي مختلف در شش تك انتيگراد ب ده و در نهايت وزن           12 درجه س ساعت خشك ش

ردازش تصويري           . گيري شد   خشك آالوسها اندازه   ده از            1براي بررسي ميزان قهوه اي شدن از پ ه ش ر روي عكسهاي گرفت  ب
زار      رم اف تفاده شد  IPLABآالوسهاي پس پنج هفته از آشت ريز نمونه ها در محيط القاي آالوس با ن ه     .  اس ن ترتيب آ ه اي ب

رم                    پس از تعريف نواحي     تيره و قهوه اي شده با استفاده از رنگ براي اين نرم افزار و در ادامه، تعريف آل سطح آالوس، ن
رار داد  افزار درصد سطح تيره و قهوه   ه       . اي شده آالوس را محاسبه و در اختيار ق ورد مطالع ر تيمارهاي م راي بررسي اث ب

وني                بر روي ريشه زايي، آالوسهاي بدست آمده از هر محيط آشت در                 ا ترآيب هورم ا ب ي ام ان محيط آشت قبل ، Kinهم
BA   و NAA      دة      2/0 و   2/0،    5/0 به ترتيب اززايي آنن  ميلي گرم در ليتر منتقل شد و پس از پنج هفته درصد آالوسهاي ب

شه   2SO4(NH4)به منظور بررسي اثر جايگزيني مقادير مختلف اسيد گلوتاميك با نمك         . ريشه تعيين شد    بر روي رشد، ري
صادفي انجام شد             4*3اي شدن آالوسها به صورت فاآتوريل         ايي و قهوه  ز امًال ت ده      .  در قالب طرح آ شكيل دهن فاآتورهاي ت

وق، داده هاي وزن خشك    . شامل ژنوتيپ در چهار سطح و محيط آشت هاي مورد مطالعه در سه سطح بود              در قالب طرح ف
ه       اي شدن   آالوس ها در شش تكرار و درصد ريشه زايي و قهوه            پس از تبديل زاويه اي به ترتيب در سه و شش تكرار تجزي

  . شد
  نتايج و بحث

ل     نتايج تجزية واريانس داده    رات متقاب هاي حاصل از وزن خشك نشان داد آه اثر رقم و محيط آشت در سطح يك درصد و اث
ي      د معن نج درص طح پ شت در س يط آ م در مح د رق يد گل    . دار ش ايگزيني اس ه ج د آ شخص ش ين م اي   همچن ه ج ك ب وتامي

(NH4)2SO4  ارگيري    با اين حال اختالف معني    . شود  داري باعث افزايش وزن خشك آالوسها مي         بطور معني ين بك داري ب
ه          د. دو و چهار گرم درليتر اسيد گلوتاميك وجود نداشت         يد آمين ارگيري اس هاي مختلف    ر اين ارتباط مطالعه بر روي تاثير بك

ا                 اه داآوس و تورني ه در دو گي ارادا،      (در ميزان رشد آالوس و تشكيل جوان ادا و ه ار      ) 1997آام ه بك شان داد آ يد    ن ري اس گي
ته است   ه داش شكيل جوان ها و ت د آالوس زان رش زايش مي ي در اف اثير مثبت ك ت ن برر. گلوتامي شترين وزن خشك در اي سي بي

يد گلوتاميك و حذف نمك        .  بود 252MCCآالوس در بين ارقام، متعلق به ژنوتيپ         ار گيري اس  2SO4(NH4)به عالوه بك
جدول  ( منجر شد    MSدر تمامي ژنوتيپ ها به افزايش وزن خشك آالوس تا حدود دو برابر نسبت به القاي آالوس در محيط                    

1 .(  
الوس   آشت بر قهوه ها نشان داد آه اثر ژنوتيپ و اثر محيط اي شدن آالوس قهوهنتايج حاصل از آناليز ميزان      ا در   اي شدن آ ه

وه       . دار نبود   اما اثر متقابل اين دو معني     . دار است   سطح يك درصد معني    ا        در ميان ژنوتيپ ها بيشترين مقدار قه  35اي شدن ب
 درصد مربوط به رقم دسي مقاوم به سرماي         32/11 و آمترين مقدار با      505MCCدرصد مربوط به رقم حساس به سرماي        

99MCCود ايگزين         .  ب ك ج يد گلوتامي ه اس ايي آ ار ه دن در تيم وه اي ش دار قه ر روي مق ا ب ار ه اثير تيم ا ت اط ب در ارتب
(NH4)2SO4وه ود درصد قه ده ب ود  ش ه ب اهش يافت ي داري آ ه طور معن ها ب دن آالوس دار از . اي ش ن مق ه اي ه نحوي آ ب

يد گلوتاميك     M3 درصد در تيمار     23/8 به   2SO4(NH4) حاوي   M1 در تيمار     درصد 47/39 ر اس  حاوي چهار گرم درليت
وه            . آاهش يافته بود   اي شدن   با اين حال مقايسه تيمار حاوي دو و چهار گرم در ليتر اسيد گلوتاميك با وجود آاهش درصد قه

اثير مثبت حذف يون آمونيوم معدني و تاثير اسيد گلوتاميك را  دو دليل عمدة ت  ). 1شكل  (داري نداشتند     آالوسها، اختالف معني  
دني      . اي شدن فرض آرد   توان در افزايش وزن آالوسها و همچنين آاهش درصد قهوه           مي وم مع ون آموني ا حذف ي در رابطه ب

ه جاي   KNO3مطالعه بر روي القاي آالوس جنين زا در پنبه نشان داد آه جايگزيني              اعث   در محيط آشت ب  NH4NO3 ب
نتز       اسيد). 2004هاك و ضفر، (افزايش وزن آالوسها، جنين زايي و آاهش توليد آنتوسيانين شد   ادة بيوس يش م ز پ گلوتاميك ني

زايش مقاومت        ). 2002؛  موريتا و همكاران،      2003گمز و همكاران،  (پرولين و پلي آمينها در سلول است       رولين در اف تاثير پ
اه در      ). 2002موريتا و همكاران،    ( شناخته شده است   هاي محيطي آامالً    گياه در برابر تنش    پلي آمينها نيز بر روي مقاومت گي

                                                            
1 -Image Processing 



 
نش  ر ت د براب ا موثرن ا مي. ه ي آمينه ه پل ين شواهدي وجود دارد آ د همچن د عمل آنن اآتور رش وان ف ه عن د ب ه . توانن بطوريك

  ).1997او، آ(بافتهايي آه داراي محتواي پلي آمين بيشتري هستند داراي رشد بيشتري هستند
تجزيه واريانس درصد آالوسهايي آه ريشة آامل باززايي آرده بودند نشان داد آه اثر اسيد گلوتاميك در سطح يك درصد و                      

 و آمترين 252MCCزا متعلق به رقم     بيشترين درصد آالوسهاي ريشه   . دار بود   زايي معني   رقم درسطح پنج درصد در ريشه     
م         ه رق ق ب ود  505MCCمقدار متعل ه جاي             ه.  ب يد گلوتاميك ب ين جايگزيني اس ر روي         2SO4(NH4)مچن ده ب ر بازدارن   اث
وآالو                        ). 1شكل  (باززايي ريشه داشت   ه ات شان داد آ ه هاي تمشك وحشي ن شه دار آردن قلم استفاده از اسيد گلوتاميك در ري

شه           ده ري ات بازدارن د ترآيب ه تولي شابه    آردن اسيد گلوتاميك ب رولين منجر   -5زايي م ر       مي  اآسي پ ر آردن آن اث شود و فيلت
  ).1994پدروتيا و همكاران، (مثبتي بر روي رشد ريشه دارد
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  .هاي مختلف آشت پاسخ ارقام مورد مطالعه نسبت به محيط: 1جدول

  ميانگين  99MCC  252MCC  283MCC  505MCC  محيط آشت  )گرم ميلي(وزن 

M1  * 32/5  40/6  90/4  83/5  61/5  
M2  65/10  12/14  70/7  28/12  19/11  
M3  28/9  58/19  18/9  77/9  95/11  
    29/9  26/7  37/13  42/8  ميانگين

* LSDα:5%                           ا ر ب ه ترتيب براب ل ژنوتيپ در محيط آشت ب ر متقاب  و  14/2،  48/2 اثر اصلي ژنوتبيپ، محيط آشت و اث

  . است32/4
شه زايي   ) الف (اي شدن آالوسها      ميانگين درصد قهوه  : 1شكل   انگين درصد   . اي مختلف محيط آشت   در تيماره )ج(و ري مي

 .در ژنوتيپهاي مختلف) د(و ريشه زايي) ب(اي شدن قهوه
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