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زمايشگاه هاي مختلف علوم زيستي از جايگاه و پرداختن به كشت سلول و بافت گياهي به عنوان يكي از ابزار هاي بسيار قوي در آ
توليد فرآورده هاي ثانويه از سلولهاي گياهي و كاربرد صنعتي آنها از مواردي .از طرفي ديگراهميت ويژه اي برخوردار گرديده است

ريزنمونه در اين تحقيق .داستفاده كر از مزاياي كشت بافت در اين زمينه مي تواناست كه توجه بسياري را به خود برانگيخته است كه 
در گروه هاي آماري مجزا قرار داشتند، تفاوت هاي ژنتيكي كار هاي انجام شده و مختلف رازيانه كه بر اساس   ژنوتيپ 6 برگ

بهترين ژنوتيپ وبهترين تيمار هورموني جهت كالزايي  مورد بررسي قرار گرفت تااز نظر تفاوت كالزايي  پاسخ آنها و انتخاب گرديد 

ريزنمونه هاي برگ به عنوان محيط كشت پايه  گياهچه هاي مادر استفاده گرديد . MSاز  . گردددر اين گياه معرفي يزنمونه برگ ر

سطح  3در D-2,4تيمار هورموني شامل تنظيم كننده هاي رشد 9تحت  MSدر محيط كشت پايه حاصل از اين گياهچه ها 
)mg/l6و4،2و (BAP 3رد)سطحmg/l 5/0  شك و ، خدرصد كالوس دهي و همچنين وزن تر ،قرار گرفتند و  اندازه  )1/0، 25/0و

با بررسي  تكرار صورت گرفت. 4اين آزمايش به صورت فاكتوريل در پايه كامال تصادفي در حجم كالوسها مورد ارزيابي قرار گرفت .
ميلي  0,1و D-2,4ميلي گرم بر ليتر D )4ر ژنوتيپ آلمان در سطوح هورمونيريز نمونه برگ د، هاي انجام گرفته در بخش كالزايي

يك تيمار  بدون هورمون و دو تيمار هورموني   كالوس را نشان داد . ،حجم،وزن ترو وزن خشكباالترين اندازه BAP ) گرم بر ليتر

، براي بررسي  MSومحيط كشت پايه يتر)در ل ميلي گرم 5و  2(  BAPميلي گرم در ليتر )و دو سطح D )1/0-2,4با يك  سطح 
  .. محيط بدون هورمون به عنوان بهترين محيط براي باززايي شناخته شد در نظر گرفته شدتوان باززايي 

  

 ماده موثره // كشت درون شيشه رازيانه / ژنوتيپتنظيم كننده هاي رشد / كليد واژه ها : 
Translate

 

  
  مقدمه :

از مهمترين و پر مصرف ترين گياهان دارويي خانواده چتريان مي باشد كه عمدتا به  Foeniculum vulgare Millگياه رازيانه 
ازآن درصنايع مختلف دارويي، غذايي،آرايشي و بهداشتي مورد استفاده قرارمي گيرد (درزي و سيد  از اسانس حاصل منظور استفاده

از كالوسهاي توليد شده توسط نمونه هاي گياهي رازيانه تلخ G.Hunault( 1984 ) ي بر روي اين گياه،تحقيقدر ).1381هادي 
توانست به راحتي در محيط كشت مايع روي شيكر توليد ،  D-4-2تغيير شكل يافته حاوي MSكاشته شده در محيط كشت 

اثر اسيد جيبرليك بر جنين زايي Hunault&maatar(1995)بودند. سوسپانسيون سلولي كند كه اين سوسپانسيون ها جنين ها زا
، تحقيقي بر ارگانوژنز و جنين Anzidei et al(2000) را برروي ريز نمونه هاي دمبرگ رازيانه مورد مطالعه قرار دادند . سوماتيكي

وس جنين زا بود. نتايج نشان داد كه ژنوتيپها زايي سوماتيكي در رازيانه انجام دادند كه شامل مطالعات هيستولوژيكي بر توسعه كال
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 درگياه دارويي رازيانه را مورد مطالعه قرار دادند .  كالزايي و كشت سوسپانسيون، Sarkheyl et al.(2009) .بسيار مهم هستند
 بررسي گردد كهو گيرد مورد ارزيابي قرار مونه برگ رازيانه به محيط كشت و القاء كالوس پاسخ ريزناين بود كه  هدف حاضر، تحقيق

تيمار هورموني براي كالزايي بهترين ، تنوع در كالزايي نيز دارند؟ )داري تنوع ژنتيكي (آيا ژنوتيپ هاي متفاوت گياه دارويي رازيانه
ر در مراحل اوليه مورد مشاهده قرا قدرت باززايي از نظرژنوتيپ ها كدام است ؟در نهايت كالوس هاي ايجاد شده  ريزنمونه برگ

  گرفتند .

  
  مواد و روش ها :

مورد  با استفاده از نشانگر هاي مولكولي نمونه از بذور داخلي و خارجي 30بر روي  تنوع ژنتيكي ژرم پالسم گياه دارويي رازيانه
زنمونه ريتحقيق . در اين (Hassani et al.,2009)از نظر تنوع ژنتيكي قرار گرفتند مجزا گروه 8آزمون قرار گرفت. اين بذور در 

جهت بررسي پاسخ به محيط كشت مورد ارزيابي قرار تحت تيمار هاي هورموني مختلف ، (داراي تنوع ژنتيكي)ژنوتيپ رازيانه 6 برگ
و قرار دادن آنها به بار استريل)  2آب مقطر( با شستشو ثانيه و سپس 30به مدت %70ر الكلبا قرارگرفتن د ،بذوردرزير هود گرفتند.
بعد  سپس استريل گرديدند.به آن اضافه شده بود ،  20قطره توئين 3تا  2ماده موثره كه  % 5ول هيپوكلريت سديم بامحلدقيقه در 8مدت

 در دستگاه انكوباتور در شرايط دماييوكشت شدند  MSدر محيط كشت ، استريل بار 2با آب مقطر  شستشوبار 3از
جوانه زني  روز بعداز 30الي 20پس از حدود ، مرحله كالزايي در.رار گرفتند ساعت تاريكي ق8ساعت روشنايي و16با فتوپريود

ريز نمونه برگ گياهچه هاي استريل براي كالوس گيري مورداستفاده قرارگرفتند. بر اساس ، ودستيابي به گياهچه هايي با بنيه مناسب

 برگ در اين محيط؛ ريزنمونه هورموني تيمار 9بكار بردن تخاب گرديد .با ان MSپروتكل هاي استاندارد موجود محيط كشت 
 1/0، 25/0، 1نيز به ميزان   BAPدر ليتر و ميلي گرم 6،4،2به نسبت هاي  D-2,4ژنوتيپ هاي متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفتند.

پتري . معيني از پودر آگار به ارلن ها اضافه شد يزان، م 8/5- 6حدود در  PH. پس از تنظيم قرار گرفتاستفاده مورد گرم بر ليتر  ميلي
هاي مربوط به بخش كالزايي در شرايط تاريكي ممتد قرار داشتند.  پتريها را جهت قرار دادن در شرايط تاريكي درون ورقه آلومينيومي 

س، وزن تر و وزن خشك كالوس و . كالوسها پس از يك ماه  واكشت مي شدند .سطح كالوس، حجم كالو گرفتندو در انكوباتور قرار 
با استفاده از كاغذ شطرنجي ميليمتري سايز كالوسها در هر پتري اندازه  درصد كالزايي در مرحله كالزايي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

وزن  براي اندازه گيري وزن تر كالوس ها به صورت ميانگينگيري شده و ميانگين اندازه كالوس هاي يك پتري محاسبه گرديد. 
. ابتدا مقدار مشخصي آب كالوس هاي يك پتري محاسبه شد . پس از اندازه گيري وزن تر كالوس ها ، حجم آنها اندازه گيري شد

درون مزور ريخته شد. سپس كالوسها رادرون مزور انداخته و حجم آب پس از اضافه شدن كالوس مجددا اندازه گيري شد و به عنوان 

بعد براي اندازه گيري وزن خشك ؛  حجم كالوس). حجم اوليه آب    –ته شد(حجم ثانويه آب حجم آب ثانويه در نظر گرف
و هر پتري  قرارداده شد ريزنمونه 5درهر پتري  ساعت قرار گرفتند . 48 زمان درجه سانتي گراد و مدت  70كالوسها در آون با دماي 

در اين  صورت گرفت. Spssو   Excelه هاي حاصل، با استفاده از نرم افزار هاي جزيه آماري دادتبه منزله يك تكرار قلمداد شد.
گرفت. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون  تكرار صورت 4مرحله آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با 

   .دانكن انجام پذيرفت

جامد استفاده گرديد. براي مرحله باز زايي دو سطح هورموني و يك سطح بدون هورمون در  MSدر مرحله باززايي نيز از محيط پايه
. در ميلي گرم بر ليتر استفاده گرديد 5و2يز به ميزان ن  BAPدر ليتر بود و ميلي گرم 1/0استفاده مورد D-2,4نظر گرفته شد.ميزان 
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درجه سانتي گراد قرار گرفتند . در  25 ±2اعت روشنايي و دماي س 16ساعت تاريكي و  8مرحله باززايي پتري ها در شرايط نوري 
  . مورد مشاهده قرار گرفت باززايي كالوس ها تواناين مرحله، تنها 

  
  
  
  

:گياهچه 1  شكل
  برگ ريزنمونه از متري سانتي 1 هاي نمونه ريز تهيه:cدمبرگ برگ،: bزني جوانه از بعد روز 30الي  20 استريل

  نتايج و بحث:
به كار رفت و نتايج قابل قبولي  BAPو  D-2,4به همراه تنظيم كننده هاي رشد   MS1/2در اين تحقيق در فاز كالزايي، محيط پايه 

 .در مورد اين ريزنمونه تفاوت داشت  Sarkheyl et al.(2009)بدست آمدكه با نتايج  ريزنمونه هاي برگ رازيانه در القاء كالوس
Sarkheyl et al.(2009) به  فاز كالزايي پاسخ  داد مورد بررسي  هاي ريزنمونه سايراما  ند؛پاسخي دريافت نكردز ريزنمونه برگ ا

) در سطح 1جدولبا توجه به جدول تجزيه واريانس ( مورد بررسيصفات  تمامياثر ژنوتيپ و سطوح هورموني و اثر متقابل آنها  در.
با كار بر روي كالوس رازيانه نتايج   2009و همكاران در سال Sarkheylو 1996و همكاران در سال  Anzidei .نددار شد معني 1%

  مشابهي بدست آوردند.
  

  صفات مختلف ريزنمونه برگ  MSتجزيه واريانس و  -1جدول
 حجم كالوس وزن خشك كالوس وزن تر كالوس درصد كالزايي سطح كالوس df برگ

Genotype 
Hormon 
Gen×Hor 

 

5 
8 
40 

7808/021** 
10862/128** 
1679/569** 

0/476** 
0/325** 
0/125** 

0/121** 
0/171** 
0/24** 

0/001** 
0/001** 
0/000** 

0/482** 
0/729** 
0/102** 

  
 ژنوتيپبهترين تيمارهورموني براي هر بنابراين  .توان اثرات ساده را به تنهايي تفسير كرد نمي % 1در سطح اثرمتقابل  با معني دار شدن
براي صفت اندازه كالوس در ريزنمونه برگ ، ژنوتيپ آلمان در تيمار   تفسير كرد. با هم بر اساس آزمون دانكن را بايد در تركيب

اندازه كالوس را  بيشترين  2mm 85/150با اندازه)  BAPبر ليتر ميلي گرم1/0و  D-2,4ميلي گرم بر ليتر  D )4هورموني 
در سطح اول و ژنوتيپ آلمان .) بود3ار) و وزن تر كالوس(نمود2ارنمودوزن خشك( همچنين داراي بيشترين حجم،)1ار(نمودداشت
ازه سطح كالوسهاي ايجاد شده توسط ريزنمونه هاي برگ ژنوتيپ اندنسبت به ساير ژنوتيپها داشت.پاسخ بسيار مناسبي  D-2,4دوم 

پاسخ  BAPو D-2,4همدان در مقايسه با ساير ژنوتيپها كمتر تحت تاثير تيمار هورموني قرار داشت و در هر سه سطح هورمونهاي
است كه با نتايج بدست  نسبتا مناسبي داشت. در اين پژوهش مشخص گرديد كه اثرژنوتيپ ها در پاسخ به كشت بافت بسيار مهم

 Hanault and Du( .مطابقت داشتدر مورد اهميت اثر ژنوتيپها  ر روي رازيانهب  .Anzidei et al)2000آمدتوسط(

Manoir(1992 و)  Theiler-Medtrich & Kagi(1991 نيز علت عدم پاسخ در برخي از جمعيت هاي رازيانه به محيط كشت
داراي بيشترين Dجه به ميانگين اثرات متقابل ، وزن تر كالوس برگ ژنوتيپ آلمان در تيمار هورمونيرا  اختالف ژنوتيپي دانستند.با تو

و ژنوتيپ تركيه در  C،ژنوتيپ تبريز در تيمار هورموني  Dژنوتيپ اصفهان در تيمار هورموني. )3ار(نمودوزن تر در اين ريزنمونه بود

a b c
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داراي بيشترين وزن تر كالوس بود كه از نظر Aبودند .گناباد در تيمار هورموني دخو داراي باالترين وزن تر كالوس Fتيمار هورموني 
 و D-2,4وجود نداشت .كالوس هاي ژنوتيپ همدان در هر سه سطح D-2,4آماري تفاوت معني داري در دو سطح اول و دوم 

BAP 2,4وزن تر مناسبي داشتند اما با افزايش سطح-D وس برگ ژنوتيپ آلمان در تيمار كال.كمي از وزن آنها كاسته مي شد
سطح  D-2,4در ژنوتيپ اصفهان سطح دوم.بودكالوس نيزبيشترين حجم و  ) 2ار(نمودداراي بيشترين وزن خشكDهورموني

ژنوتيپ  از حجم كالوس هاي اين ژنوتيپ كاسته مي شد . BAPسطح بود كه با افزايش آن مناسبتري در مقايسه با ساير سطوح
كالوسهاي توليد شده توسط را داشتند .  خود بيشترين حجم كالوسFو ژنوتيپ تركيه در تيمار هورموني  Cني تبريزدرتيمار هورمو

دارا حجم نسبتا مناسبي بودند و ژنوتيپ همدان كمتر تحت تاثير تيمار  D-2,4ريزنمونه هاي ژنوتيپ گناباد در سطح اول و دوم
ازحجم  كميD-2,4ي حجم كالوس مناسبي بود البته با افزايش سطحدار BAPو D-2,4هورموني قرار داشت و در هر سه سطح 

گزارش كرد كه به  Panizza(1997)در تحقيقي به منظور كالزايي بر روي گياه اسطوخودوس، كالوس ها كاسته شد.
ه وهمچنين درصد كالزايي و وزن و حجم كالهاي ايجاد شد در در اندازه كالوس هاي توليد شده و NAAدر تركيب با BAPكارگيري

  در توليد كالوسهايي با قدرت باززايي مناسب(از نظر كيفيت كالوس ها)مي تواند موفق عمل كند.

ستفاده در اين تحقيق مورد او يك محيط بدون هورمون جهت باززايي BAP وD-2,4به همراه دو تركيب هورموني محيط كشت 
هفته بعد از قرار گيري در اين محيط در ژنوتيپ هاي مختلف قابل رويت بين يك تا دو  جنين هاي قلبي شكل .قرار گرفت

نكته قابل توجهي كه وجود داشت اين بود كه كالوس هايي كه از محيط هاي كالزايي حاوي ميزان كمترهورمون ها .)1ل(شكبودند
-2,4)م كننده هاي رشد اكسين(، بامطالعه بر روي اثر تنظيMattar(1997)بدست آمده بودند، درجنين زايي موفق تر بودند.

Dوسيتوكينين BAP,Kin) (،  به اين نتيجه رسيد كه استفاده از سطح باالي اين هورمون ها در محيط كشت، باعث جلوگيري از القاء

شناخته  يي برگبدون هورمون به عنوان بهترين محيط به منظور باززا آزمايشات انجام گرفته محيط بر اساس جنين زايي مي گردد. 
برخي از ريزنمونه ها و ژنوتيپ  ميلي گرم بر ليتر) 5و2(  BAPميلي گرم در ليتر ) و D)1/0-2,4داراي  هورموني هاي. در تيمار شد

 Kamad etدر گزارش .بدون هورمون )داشتند (باززايي در محيطها باززا شدند با اين حال فاصله بسيار زيادي با درصد 

al.(1989) و همچنينPant et al. (2007)   در تحقيقي بر روي هويج در شرايط اين ويترو از نمونه هاي برگ، هيپو كوتيل، ريشه
با سطوح هورموني مختلف درصد تكثير مناسبي به دست آوردند.همچنين نتايج بدست آمده در تحقيقي بر روي هويج MS در محيط 

ن هورمون در جنين زايي و باززايي اين گياه خانواده چتريان دارد كه تاكيد بر اثر مثبت محيط بدو Krzyzanowska(2006)توسط 
نيز محيط بدون Sarkheyl et al.(2009)و ).2000Anzidei et al (نتايج بدست آمده در اين تحقيق با آن مطابقت داشت .

داري تنوع ژنتيكي  رويي رازيانه كهژنوتيپ هاي متفاوت گياه دادر اين تحقيق هورمون را براي باززايي در رازيانه مناسب دانستند.
 بررسي اين نتايج نمايانگر آن است كه پاسخ دهي ريزنمونه ع نشان دادند.بودند، در كالزايي وپاسخ به محيط كشت درون شيشه نيز تنو

ل بين ژنوتيپ و تحت تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي قرار دارد. اثر متقاب در همه صفات مورد بررسي بافت كشت برگ رازيانه به محيط
صفات تفاوت معني داري را نشان دادند.همچنين بررسي هاي انجام شده با توجه به اهداف پژوهش نشان  همهتيمارهاي هورموني در 

داد كه  كالوس هاي ايجاد شده جنين زا هستند و نتايج قابل قبولي را چه از لحاظ كيفيت كالوس و چه از لحاظ بنيه باززا شدن به 
ته اند ومحيط بدون هورمون به عنوان بهترين محيط براي باززايي شناخته شد . كالوس هاي ژنوتيپهاي مختلف از نظر همراه داش

با توجه به پاسخ مناسب گياه دارويي  .وتمامي آنها پاسخ مناسبي در سطح بدون هورمون داشتند باززايي تفاوت چنداني با هم نداشتند
Foeniculum vulgare MILL  بر اساس تحقيقات انجام گرفته و نتايج به دست آمده پيشنهاد مي گردد؛ ،ط اين ويترودر شراي

ژنوتيپ هاي بيشتري را مورد مطالعه قرار داد و ميزان ماده موثره آنها را در مراحل مختلف كشت بافت مورد ارزيابي قرار داد تا عالوه 
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همچنين با توجه به نمودار سيگموئيدي مرحله موثره باالتري دست يافت.بر يافتن ژنوتيپهاي مناسب جهت كالزايي و باززايي به ماده 
  اي كه بيشترين ميزان توليد متابوليت ثانويه است را مورد بررسي قرار داد و در استحصال اين ماده ارزشمند موفق تر عمل كرد. 

  
  

: كالوس برگ  همدان  ب A و باززايي Aمان قرار گرفته در تيمار هورموني كالزايي قرار گرفتن در محيط باززايي.الف: كالوس برگ آل كالوس ها بعد از : 1شكل 
   Aو باززايي   Bقرار گرفته در تيمار هورموني كالزايي

  

  
  اثر متقابل ژنوتيپ و هورمون در اندازه سطح كالوس  –1نمودار 

  
 اثر متقابل ژنوتيپ و هورمون در وزن خشك ريزنمونه برگ - 2نمودار 

  
 اثر متقابل ژنوتيپ و هورمون در وزن تر كالوس ريزنمونه برگ - 3نمودار 
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A survey of the callus induction of leaf explants in different genotypes of fennel  
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Abstract: 
 
Fennel with (Foeniculumvulgare MILL) Scientific Name, Apiaceae family, is one of the oldest, the most 
important and popular medicinal plants. This aromatic plant is native to southern Europe and the 
Mediterranean and is cultivated and adapted in the most areas of Iran .To determine the best growing 

conditions for in vitro culture of different genotypes of fennel to mass production, we compared Fennel leaf 
explants in various culture mediums for six genotype groups of fennel. Factorial experiment was done based 
on completely randomized plan with four replications.  Explants,were isolated from seedlings then were 
cultured in on callus induction medium, 1/2 MS basal medium with combinations 2,4-dichlorophenoxyacetic 
acid (2, 4-D) (2, 4 and 6 mg l-1) and 6-benzyaminopurine (BAP) (0.5, 0.25 and 0.1 mg l-1). German in 
hormonal treatments D, had the highest genotype size, volume, fresh weight and dry weight of callus. 
Embryogenic calli in 1/2MS basal medium were occurred based on one treatment without hormones and two 
hormonal treatments in a one-level 2,4-D (with 0/1milligrams per liter) and two levels of BAP (2 and 5 mg 
per liter) . without hormones Medium was recognized as the best area for regeneration.  
Keywords: Fennel / genotype / growth regulators / in vitro culture / medicinal plant 
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