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چکیده

سیاه دانه یکی از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده آالله است .این گیاه حاوی ترکیبات دارویی متنوعی میباشد که بهعنوان
پیش ماده تولید انواع داروها در درمان بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد .با در نظر داشتن ارزش دارویی بسیار باالی این گیاه ،مطالعات
بسیار محدودی در زمینه کشت بافت آن انجام شده است .در مطالعه حاضر ،میزان کالوسزایی ریزنمونه تهیه شده از برگ ،مریستم و ساقه
سیاه دانه روی محیط کشت پایه  MSحاوی تنظیمکنندههای رشد  BAPو  2,4-Dبهترتیب در سه سطح  0/2 ،0/1و  1میلیگرم و  2 ،1و 4
میلیگرم بررسی گردید .اثر هر یک از تنظیمکنندههای رشد به صورت یک آزمایش فاکتوریل جداگانه در قالب طرح کامالً تصادفی در سه
تکرار مورد مطالعه قرار گرفت .پس از هر دوره واکشت صفات وزن تر و خشک کالوسها اندازهگیری شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
برهمکنش عامل تنظیمکنندههای رشد و ریزنمونه برای صفات مورد مطالعه در واکشت اول و دوم معنیدار شد .نتایج مقایسه میانگین حاکی
از آن بود که بهترین تیمار در واکشت اول و دوم  BAPمتعلق به ریزنمونه برگ در غلظت  1میلیگرم در لیتر  BAPبهترتیب با وزن تر 0/266
و  0/224گرم بود .در تنظیمکننده رشد  2,4-Dبهترین تیمار متعلق به ریزنمونه برگ در غلظت  4میلیگرم در لیتر به ترتیب با وزن تر 0/233
و  0/766گرم مشاهده شد.
کلمات کلیدی :ریزنمونه ،تنظیمکننده رشد ،مریستم ،گیاهان دارویی.
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مقدمه
سیاه دانه گیاهی یک ساله و علفی از راسته گلهای ساعت

متابولیتهای ثانویه یعنی ترپنها میباشند( Morikawa et al.,

( )Ranunculalesو تیره آاللگان ( )Ranunculaceاست (فالح

 .)2004تیموکینون از ترکیبات اصلی بذر گیاه سیاه دانه است و

حسینی .)1390 ،گیاه سیاه دانه در مناطق مختلف جنوب غرب

اثرات درمانی باالیی دارد.

مواد مؤثره مهم عصاره دانه سیاه دانه بوده که جزء گروه مهمی از

آسیا ،اروپا و شمال آفریقا بومی شده و کشت میشود و در ایران

با توجه به ارزش دارویی بسیار باالی این گیاه و اهمیت آن در

نیز در اراک و اصفهان میروید (فارماکوپه.)1381 ،

صنایع داروسازی تاکنون گزارشهای زیادی در زمینه کشت

گیاهان دارویی یکی از منابع مهم تولید دارو هستند که بشر

کالوس و ریزازدیادی آن در شرایط درون شیشهای ،ارائه نشده

سالیان دراز ازآنها استفاده نموده است و درحال حاضر نیز نه تنها

است ( .)AL-Majed et al., 2006در گیاهان عمـدتاً بـهمنظـور

ارزش خود را در زمنیه تولید دارو ازدست ندادهاند بلکه اهمیت

کالوسزایی از ریزنمونـههـای بـرگ ،ساقه و مریستم اسـتفاده شده

آنها نیز فزونی یافته است البته روشهای تکثیر رویشی در شرایط

است (عالمی1390 ،؛ امیدی .)1393 ،در اکثر مطالعات برای

طبیعی در برخی موارد کارآمد نبوده و روش جدیدی ازکشت

کالوسزایی در انواع گیاهان از تنظیمکنندههای رشد  2,4-Dو

گیاهان تحت عنوان کشت سلول و بافت گیاهی معرفی و ارائه شده

 BAPدر غلظتهای مختلف اسـتفاده شـده است ( Salehiyan
)et al., 2012; Faezi et al., 2017

است (حسینی و همکاران .)1392 ،سیاه دانه از جمله گیاهان

بهینهسازی فرآیند کشت بافت میتواند برای انجام تحقیقات

دارویی است که میتوان از آن بهعنوان جایگزین داروهای

بنیادی و کاربردی از جمله دستورزیهای ژنتیکی مانند

شیمیایی همچون متفورمین ،اسپیرونوالکتون ،آتورواستاتین،

تراریختی ،تغییر سطوح پلوییدی ،مهندسی متابولیک مسیرهای

کینیدین و  ...با عوارض کمتر و در برخی موارد بهعنوان تنها درمان

بیوسنتزی انواع متابولیتهای ثانویه مهم در سیاه دانه مفید باشد .لذا

مؤثر استفاده کرد .داروهای گیاهی استخراج شده از این گیاه به

مطالعه حاضر با هدف تعیین شرایط بهینه تنظیمکنندههای رشد

اندازهای فراوان است که از آن بهعنوان یک گیاه معجزه آسا یاد

 2,4-Dو  BAPو ریزنمونههای مختلف جهت کالوسزایی گیاه

میشود ( ;Huseini et al., 2003; Salem, 2000

سیاه دانه در شرایط درون شیشهای پایهریزی و اجرا گردید.

 .)Mahmoud; 1993دانههای  Nigella sativaطیف گستردهای
از خواص پزشکی را دارا هستند که شامل اثرات ضد آلرژی ،ضد

مواد و روشها
تحقیق حاضر در مجتمع آزمایشگاه رازی واقع در دانشگاه آزاد

التهاب ،ضد اکسیدانی ،شلی و انقباض ماهیچهها ،ضد سرطان و
ضد میکروبی میباشد ( Dahri et al, 2005; Boskabady et

اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران صورت پذیرفت .بذر سیاه

 .)Shinwari, 2008از دانه این گیاه بهعنوان چاشنی و در طب

دانه از هرباریوم پژوهشکده گیاهان دارویی واقع در کرج تهیه شد.

;al., 2004; Kalus et al., 2003; Mohamed, 2003

در ابتدا بذرها به مدت  15دقیقه در محلول آب و مایع ظرفشویی

سنتی در طول تاریخ و در فرهنگهای مختلف استفاده شده است

شسته و سپس به زیر هود المینار منتقل و 30ثانیه با الکل  %70و 10

( .)Botnick et al., 2012برای کشت کالوس ضروری است که

دقیقه با وایتکس  %1استریل شدند .سپس چندین بار با آب مقطر

از محیط کشت حاوی مواد مغذی با غلظت باالی اکسین یا نسبت

سترون شستشو داده شدند .بذور استریل شده بهمنظور جوانه زنی

مناسب اکسین به سایتوکنین استفاده کرد .سایتوکنینها القای

روی محیطهای کشت  MSفاقد تنظیمکننده رشد قرار داده شدند

تقسیم سلولی را گسترش میدهند در صورتی که اکسین برای رشد

و به اتاق کشت با دمای  21-20درجه سانتیگراد و  16ساعت

طولی سلول مساعد است (.)Sharma et al., 2011

روشنایی و  8ساعت تاریکی منتقل گردیدند .با سپری شدن حدود

اولین مشاهدات در زمینه کالوسدهی سیاه دانه در کشتهای

 30روز پس از کشت بذور امکان استفاده از گیاهچهها در محیط

آزمایشگاهی مربوط به ریختزایی از بافتهای مختلف سیاه دانه

کشت کالوسزایی میسر گردید (شکل  .)1بعد از جوانه زدن بذور

بود ،که برای تولید کالوس از ریزنمونههای ریشه ،ساقه و برگ

از بخشهای ساقه ،برگ و مریستم گیاهچه برای بررسی کالوس

سیاه دانه کشت شده در محیط وایت ( )Whiteحاوی  NAAو

زایی ریزنمونه تهیه شد .این ریزنمونهها در محیطهای کشت MS

شیر نارگیل استفاده شد (.)Banerjee & Gupta, 1975

حاوی تنظیمکننده رشد  2 ،1( 2,4-Dو  4میلیگرم در لیتر) و

تولید کالوس روش سودمندی برای تولید گیاهان دارویی از

تنظیمکننده رشد 0/2 ،0/1( BAPو  1میلیگرم در لیتر) و دارای

جهت حفظ ذخایر ژنتیکی ،تکثیر این گیاهان و تولید بیشتر

 30گرم در لیتر ساکارز و  7گرم در لیتر آگار با  5/8 pHکشت

متابولیتهای ثانویه است .تیمول ،تیموکینون و هیدروتیموکینون از
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بهینهسازی کالوسزایی در گیاه سیاه دانه ()Nigella sativa L.
گردیدند .ریزنمونهها پس از قرارگیری در محیط کشت ذکر شده

اصلی ،از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد

چهار هفته در اتاق کشت قرار داده شدند و سپس واکشت اول

جهت انجام مقایسه میانگین تیمارها استفاده شد (جدولهای  3و

ریزنمونهها صورت گرفت و مجدداً بعد از گذشت چهار هفته

 .)4نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که تیمار یک میلیگرم

واکشت دوم ریزنمونهها انجام شد و در هر مرحله وزن تر و خشک

در لیتر  BAPبا ریزنمونه برگ ( 0/263گرم) و تیمار  0/2میلیگرم

کالوسها اندازهگیری شد .این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل

بر لیتر  BAPبا ریزنمونه ساقه ( 0/252گرم) برای واکشت اول و

برای هر کدام از تنظیمکنندههای رشد در قالب طرح کامالً تصادفی

تیمار یک میلیگرم در لیتر  BAPبا ریزنمونه برگ ( 0/224گرم)

با  3تکرار انجام شد .از نرم افزار آماری  Mstat-Cجهت تجزیه-

برای واکشت دوم درصفت وزن تر کالوس نسبت به سایر ترکیبات

وتحلیل دادههای حاصل از آزمایش بهره برده شد.

تیمارها عکسالعمل مطلوبی دارند .برای صفت وزن خشک
کالوس تیمار  0/2میلیگرم بر لیتر  BAPبا ریزنمونه ساقه (0/013
گرم) و یک میلیگرم در لیتر  BAPبا ریزنمونه برگ (0/0135
گرم) به ترتیب در واکشت اول و دوم بهترین پاسخ را داشتند.
صفات وزن تر ( 0/062گرم) و خشک ( 0/002گرم) در تیمار یک
میلیگرم در لیتر  BAPو ریزنمونه مریستم مطلوبترین عکس
العمل را در واکشت اول از خود بروز ندادند .ویژگی وزن تر در
واکشت دوم عکسالعمل مناسبی در تیمارهای  1و  0/1میلیگرم
در لیتر  BAPبا ریزنمونه مریستم ( 0/083و  0/098گرم) نداشت.
وزن خشک کالوس ( 0/004گرم) نیز عکسالعمل مشابه با وزن تر
در واکشت دوم نشان داد.

شکل-1گیاهچههای حاصل از بذور سیاه دانه در محیط کشت پایه  MSجهت

اثر تنظیمکننده رشد 2,4-D

تهیه ر یزنمونه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات وزن تر و وزن خشک

Figure 1. Black seed seedlings for preparation of explant
in MS medium.

کالوس برای واکشت اول و دوم بهترتیب در جدول  5و  6ارائه

نتایج

شده است .در واکشت اول ،عامل  2,4-Dبرای صفات وزن تر و

اثر تنظیمکننده رشد BAP

وزن خشک کالوس بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار شد .در

نتایج حاصل از انجام تجزیه واریانس صفات مرتبط با

واکشت دوم اختالف معنیداری میان سطوح مختلف تنظیمکننده

کالوسزایی تحت تأثیر تنظیمکننده رشد  BAPدر واکشت اول و

رشد  2,4-Dدر سطح احتمال  1درصد برای صفات وزن تر و

دوم بهترتیب در جدولهای  1و 2ارائه شده است .بر اساس نتایج

خشک کالوس مالحظه گردید (جدول  .)5نتایج حاصل از انجام

بهدست آمده اختالف معنیداری میان سطوح مختلف تنظیمکننده

تجزیه واریانس نشان داد که اختالف معنیداری ( )P<0.001در

رشد در سطح احتمال  1درصد برای صفات مورد بررسی در

عامل ریزنمونه برای صفات وزن تر و خشک کالوس در واکشت

واکشت اول مالحظه گردید .که این بیانگر متفاوت بودن تأثیر

اول و دوم وجود دارد به بیان دیگر با تغییر نوع ریزنمونه ،صفات

سطوح مختلف  BAPروی صفات مذکور تحت این تیمار

ذکر شده پاسخهای مختلفی را از خود بروز میدهند (جدولهای

هورمونی در واکشت اول بود .اما در واکشت دوم این عامل برای

 5و  .)6برهمکنش تنظیمکننده رشد  2,4-Dبا ریزنمونهها برای

تمامی صفات مورد مطالعه غیر معنیدار شد (جدول  .)2عامل

تمامی صفات مورد مطالعه در واکشت اول و دوم معنیدار شد ،در

ریزنمونه در هر دو واکشت برای وزن تر کالوس و وزن خشک

حقیقت سطوح مختلف عاملها بر یکدیگر تأثیر گذار میباشند.

کالوس در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد و نشان داد که نوع

نتایج مقایسه میانگین (جدولهای  7و  )8مؤید این بود که برای

ریزنمونه ،کالوسزایی را تحت تأثیر قرار میدهد (جدولهای  1و

صفت وزن تر ،تیمار  4میلیگرم در لیتر  2,4-Dو ریزنمونه ساقه

 .)2برهمکنش تنظیمکننده رشد  BAPو ریزنمونهها در واکشت

در واکشت اول ( 0/233گرم) و دوم ( 0/766گرم) بهعنوان بهترین

اول و دوم معنیدار شد که با توجه به معنیدار شدن برهمکنش

ترکیب تیماری معرفی شد.

تنظیمکننده رشد با ریزنمونه و اهمیت باالی آن نسبت به اثرات
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BAP نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در واکشت اول-1جدول
Table 1. Analysis of variance results of studied traits in first subculture BAP
منابع تغییر
درجه آزادی
وزن تر
وزن خشک
S.O.V
df
Fresh weight
Dry weight
BAP
2
0.0064**
0.00002**
**
Explant
2
0.0215
0.00009**
**
BAP×Explant
4
0.0123
0.00002**
Error
18
0.0004
0.000001
CV (%)

13.66
14.93
 درصد و غیر معنی دار1  و5  بهترتیب معنی دار در سطح احتمال:ns  ** و،*
.*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant respectively
BAP نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در واکشت دوم-2جدول
Table 2. Analysis of variance results of studied traits in second subculture BAP
منابع تغییر
S.O.V
BAP
Explant
BAP×Explant
Error
CV (%)

درجه آزادی
df
2
2
4
18

وزن تر
وزن خشک
Fresh weight
Dry weight
0.0012ns
0.000007ns
0.0197**
0.00008**
0.0026**
0.00001**
0.0088
0.000001
14.54
14.72
 درصد وغیر معنی دار1  و5  معنی دار در سطح احتمال:ns  ** و،*
.*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant respectively
BAP نتایج مقایسه میانگین تیمارها در واکشت اول-3جدول
Table 3. Mean comparison results of treatments in first subculture BAP
ریزنمونه
وزن تر کالوس
وزن خشک کالوس
BAP
Explant
Fresh weight
Dry weight
0.107cde
0.006d
Shoot
-1
0.263a
0.0126ab
1 mg.l
Leaf
0.062e
0.002e
Meristem
0.252a
0.013a
Shoot
0.168b
0.0105ab
0.2 mg.l-1
Leaf
0.147bcd
0.008cd
Meristem
0.158bc
0.0116ab
Shoot
0.163b
0.010bc
0.1 mg.l-1
Leaf
0.102de
0.0056d
Meristem
. تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ندارند،در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک
In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on Duncan's multiple range test

BAP
1 mg.l-1

0.2 mg.l-1

0.1 mg.l-1

BAP نتایج مقایسه میانگین تیمارها در واکشت دوم-4جدول
Table 4. Mean comparison results of treatments in second subculture BAP
ریزنمونه
وزن تر کالوس
وزن خشک کالوس
Explant
Fresh weight
Dry weight
0.179abc
0.01bc
Shoot
0.224a
0.0135a
Leaf
0.083e
0.004e
Meristem
0.156bcd
0.0083cd
Shoot
0.146cd
0.0083cd
Leaf
0.114de
0.0063de
Meristem
Shoot
0.198ab
0.011ab
0.173bc
0.0103bc
Leaf
0.098e
0.00466e
Meristem
. تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ندارند،در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک

In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on Duncan's multiple range test

 میلیگرم4  گرم) و در واکشت دوم تیمار0/0123( ریزنمونه برگ

 با2,4-D  میلیگرم بر لیتر4 همچنین در واکشت اول تیمار

 گرم) دارای وزن خشک0/035(  و ریزنمونه ساقه2,4-D بر لیتر

 با2,4-D  میلیگرم بر لیتر1  گرم) و0/0125( ریزنمونه ساقه
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 گرم و در واکشت0/0021  با وزن2,4-D  میلیگرم بر لیتر1 تیمار

 ضعیفترین کالوسزایی در واکشت اول برای.مطلوبی بودند

 و0/004  به ترتیب به وزن2,4-D  میلیگرم بر لیتر2  و1 دوم تیمار

2,4-  میلیگرم بر لیتر2  و1 صفت وزن تر کالوس متعلق به تیمار

 گرم با ریزنمونه مریستم عکس العمل مطلوبی از خود نشان0/005

 گرم و در0/0633  و0/0021  با ریزنمونه ساقه به ترتیب به وزنD

.نداند

 و0/095 واکشت دوم متعلق به ریزنمونه مریستم به ترتیب به وزن
 برای صفت وزن خشک کالوس در واکشت اول. گرم بود0/074

2,4-D نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در واکشت اول-5جدول
Table 5. Analysis of variance results of studied traits in first subculture 2,4-D
منابع تغییر
درجه آزادی
وزن تر
وزن خشک
S.O.V
df
Fresh weight
Dry weight
2,4-D
2
0.0024ns
0.00001**
Explant
2
0.0348**
0.00011**
2,4-D×Explant
4
0.0075**
0.00001**
Error
18
0.0003
0.000001
CV (%)
13.29
14.26
 درصد و غیر معنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
.*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant respectively
2,4-D نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در واکشت دوم-6جدول
Table 6. Analysis of variance results of studied traits in second subculture 2,4-D
منابع تغییر
درجه آزادی
وزن تر
وزن خشک
S.O.V
df
Fresh weight
Dry weight
2,4-D
8
0.1565**
0.0003**
Explant
2
0.1884**
0.0004**
2,4-D×Explant
4
0.0804**
0.0001**
Error
18
0.0009
0.000002
CV (%)
11.18
11.65
 درصد و غیر معنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
.*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant respectively
2,4.D  نتایج مقایسه میانگین تیمارها در واکشت اول-7 جدول
Table 7. Results of comparison of mean treatments in first subculture 2,4-D
ریزنمونه
وزن تر کالوس
وزن خشک کالوس
2,4-D
Explant
Fresh weight
Dry weight
Shoot
0.125cd
0.0073cd
1 mg.l-1
Leaf
0.211ab
0.0123a
Meristem
0.049e
0.0021e
Shoot
0.215ab
0.012ab
2 mg.l-1
Leaf
0.166bc
0.0115ab
Meristem
0.0633e
0.0048de
Shoot
0.233a
0.0125a
Leaf
0.138cd
0.0086bc
4 mg.l-1
Meristem
0.112d
0.0066cd
. تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ندارند،در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک
In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on Duncan's multiple range test

2,4-D

2,4-D  نتایج مقایسه میانگین تیمارها در واکشت دوم-8 جدول
Table 8. Results of comparison of mean treatments in second subculture 2,4-D
ریزنمونه
وزن تر کالوس
وزن خشک کالوس
Explant
Fresh weight
Dry weight

0.178d
0.0111c
0.23cd
0.012c
0.095e
0.004d
0.28bc
0.014c
2 mg.l-1
0.336b
0.02b
0.074e
0.005d
0.766a
0.035a
-1
0.305bc
0.018b
4 mg.l
0.192d
0.011c
. تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ندارند،در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک
In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on Duncan's multiple range test
1 mg.l-1

Shoot
Leaf
Meristem
Shoot
Leaf
Meristem
Shoot
Leaf
Meristem
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بحث
یکی از مراحل اساسی در استفاده موفق از روشهای مدرن در
اصالح ژنتیکی گیاهان دارویی ،تولید کالوسهای با کیفیت
(کالوسهای سبز رنگ و سفت) میباشد ( Khalafalla et al.,
 .)2010در این تحقیق کالوسهای بهدست آمده از غلظتهای
مختلف تنظیمکنندههای رشد  BAPو  2,4-Dسبز رنگ و با
ساختار کروی و سفت بودند .تولید کالوس را میتوان در سیاه دانه
در یک دوره زمانی کوتاه و در شرایط کنترل شده بهدست آورد
که کالوسهای حاصل از ریزنمونههای برگ جوان گیاهان اغلب
دارای میزان رشد مناسب و قابل قبولی میباشند ( Alemi et al.,
 .)2013در گیاه سیاه دانه ریزنمونههای حاصل از بافت برگ دارای
سرعت کالوسزایی بیشتری نسبت به سایر قسمتها میباشد
( )Chand & Roy, 1980که نتایج آزمایش حاظراین موضوع را

که با افزایش غلظت این سایتوکینین مقدار وزن تر کالوس افزایش
یافت.
در پژوهشی که توسط مِنا و همکاران ()Meena et al., 2017
روی سیاه دانه انجام شد ،مشاهده شد که محیط کشت حاوی 2,4-

 Dبه تنهایی جهت تولید کالوس مؤثر است و بهترین کالوسدهی
در تنظیمکننده رشد  2,4-Dدر واکشت اول و دوم متعلق به
ریزنمونه ساقه (شکل )2بود.

مورد تأیید قرار داد.
جهت کالوسزایی از ریزنمونههای برگ ،ساقه و مریستم سیاه
دانه ،وجود تنظیمکنندههای رشد اکسین و سایتوکینین ضروری
است که تمام ترکیبات هورمونی در این تحقیق برای ریزنمونههای
مذکور کالوسدهی را بههمراه داشت و تغییر مقدار
تنظیمکنندههای رشد  BAPو  ،2,4-Dتفاوت چشمگیری در روند
کالوسزایی اعمال میکند که مطالعات متعددی در این رابطه
وجود دارد که تأیید کننده نتایج آزمایش حاضر است (ایزدی
صادق ابادی و همکاران1392 ،؛ سبحانیزاد و همکاران1396 ،؛
حسین پناهی و همکاران.)1395 ،

شکل-2کالوس حاصل از ریزنمونه ساقه در  4میلیگرم در لیتر 2,4-D
Figure 2. Callus of stem explant in 4 mg/l 2,4-D

همان طورکه گفته شد غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای
رشد  2,4-Dو  BAPبر تولید کالوس در محیط کشت پایه MS
تأثیر بهسزایی دارد و پاسخ ریزنمونههای مختلف به تنظیم
کنندههای رشد متفاوت است که علت این امر میتواند وجود
سیتوکینین یا هورمونهای طبیعی داخلی گیاه و همچنین تفاوت
پاسخ ژنوتیپهای مختلف بذر سیاه دانه باشد .طبق مطالعات انجام
شده مهمترین سیتوکینین در القاء کالوس  BAPمیباشد که اغلب
غلظتهای  0/5میلیگرم در لیتر ،برای تولید کالوس استفاده
میشود ( .)Omidi and Seyed Tabatabaie, 2009در این
پژوهش نیز غلظت  1میلیگرم در لیتر  BAPبرای تولید کالوس
دارای کارایی باالیی بود و بهترین کالوسدهی در محیط کشت

شکل  -3کالوس حاصل از ریز نمونه برگ در  1میلیگرم BAP
Figure 3. Callus of leaf explant in 1 mg/l BAP

در این رابطه مطالعات متعددی وجود دارند که صحت این نتیجه
را تأیید میکنند ( Sujatha et al., 2007; Basalma et al.,
et al., 2008; Georges et al., 1993; Raha et al., 2003
.)2001; Mandal

با توجه به ارزش باالی گیاه سیاه دانه در زمینه پزشکی و
داروسازی میتوان از طریق کشت بافت برای تولید بیشتر این گیاه
بهره برد .با توجه به کوتاه بودن دوره زمانی تولید کالوس در سیاه
دانه ،استفاده از تکنیک کشت بافت برای تولید ماده مؤثره
تایموکینون از لحاظ اقتصادی و زمانی بسیار مقرون بهصرفه می
باشد .بهطوری که با استفاده از کشت درون شیشهای این گیاه،
دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و تولید و افزایش
ترکیبات جدید نیز امکانپذیر میگردد و الزمه این فرایند دستیابی
به یک روش مناسب جهت کالوسدهی در سیاه دانه میباشد.

 MSحاوی تنظیمکننده رشد  BAPدر واکشت اول و دوم متعلق
به ریزنمونه برگ (شکل )3بود .مجد و همکاران ( )1394اذعان
نمودند با افزایش غلظت  BAPدر ریزنمونه برگ میزان کالوس
دهی افزایش مییابد این نتایج تا حدودی با نتایج حاصل از
آزمایش حاضر مطابقت داشت .بهطور کلی کاربرد  BAPتأثیر
مثبتی بر روی ایجاد کالوس و حتی وزن تر کالوس داشت تا جایی
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Abstract
Black seed is one of the most important medicinal plant in the family Alaleh. This plant content of different
medicinal compounds which is used to produce a variety of medications for the treatment of diseases.
According to the value of the medications of this plant, limited studies have been done on tissue culture. In the
present study, the rate of callus induction was provided of leaf, meristem and shoot of black seed on medium
culture MS containing of growth regulator BAP and 2,4-D, respectively in three levels of 1, 2 and 4 mg/l of
2,4-D hormone and 0.1, 0.2 and 1 mg/l of BAP hormone was investigated. Each of growth regulator was
studied as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications on MS medium.
After each subculture period traits fresh weight and dry weight were measured. The result of analysis of
variance showed that interaction of growth regulators and explant for the studied traits first and second
subculture were significant. The result of comparison of mean showed that the best treatment in first and
second subculture BAP hormone belongs to leaf explant in concentration 1 mg/1 were fresh weight 0.266 and
0.224 g respectively. In growth regulator 2.4-D was observed the best treatment belongs to leaf explant in
concentration 4 mg/l were fresh weight 0.233 and 0.766 g respectively.
Keywords: Growth regulators, Meristem, Medicinal plant, Explant
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