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  :چکیده 
یی ویژه نفتاکوئینونی و فنولی داراي اهمیت دارو دلیل وجود مواد مؤثره دارویی خاص با ساختار فالونوئیدي،ب دروزراگیاه 

در این آزمایش . ضدمیکروبی و ضددردي آن اشاره کرد ضدتشنجی، توان به خواص ضدالتهابی،از جمله این موارد می.باشد می
 .شدبررسی  خانواده دروزراسهاز D. spatulata گیاه  زاییبرروي ریشه IBAدو نوع محیط کشت و تیمار هورمونی تأثیر 

 0.5با غلظت  IBAهر دو محیط تاثیر در عالوه بر نوع محیط کشت، .بود WPMو MSمحیط پایه محیط هاي کشت شامل 
در زایی در تیمار هاي مختلف از ریشه هاي حاصلداده .زایی بررسی گردیدروي ریشههاي شاهد بریتر و محیطمیلیگرم در ل

 بیشترینداد که نشان  ین آزمایشنتایج ا. گرفت قرار تجزیهمورد  CRD-bبا استفاده از آزمون  هاثبت و دادهیک ماه  طول
 WPM+IBA(0.5ppm) ،2- WPM، 3- MS+IBA(0.5ppm)، 4- MS -1 به ترتیب در تیمار هاي زاییریشه میزان

در  زاییریشهبا توجه به وجود غلظت هاي مختلف و نوع نمک هاي معدنی در دو محیط کشت، اثرات آنها بر روي .تولید گردید
با توجه به غلظت هاي پایین برخی نمکهاي  IBAمیلیگرم در لیتر  0.5حاوي  WPMمحیط . معنی دار بود% 1سطح آماري 

 .گیاه دروزرا اسپاتوالتا نشان داد زاییریشهاثرات بهتري در ، MSدر مقایسه با محیط معدنی 

  

  ، درون شیشه ايعناصر معدنی،  زاییریشهدروزرا اسپاتوالتا ،  :کلمات کلیدي 

  

  :مقدمه 

از ایی آنها ا باعث شده است که کشت درون شیشهز روزافزون به گیاهان دارویی و محدودیت منابع دسترسی به آنهامروزه نیا
رکز و م گسترش یافتهخوار است که در جهان گونه گیاه گوشت152دروزرا شامل جنس ). 7(شود اهمیت ویژه ایی برخوردار

 Droseraجغرافیایی گونه  توزیع ). 3( باشدمی ،در آن یافت شده ،جایی که به تنهایی چهل گونهاصلی پراکنش آن اقیانوسیه
spatulata  به طور طبیعی در جنوب شرق آسیا تا قسمت شرقی سرزمین  بعنوان یک گیاه دارویی وبوده  وسیعدر دنیا

داراي خواص ضد  بررسی هاي داروشناسی نشان داده که عصاره برخی از گونه هاي دروزرا.شودیافت می)اقیانوسیه(استرالیا 
 ،myricetin فالونوئیدي دارویی نظیراین گیاه داراي مواد  عصاره.و ضد میکروبی هستند )12(التهابی، ضد تشنجی

kaempferol، hyperoside و quercetin، 7 نفتاکوئینون ها و فنول هایی نظیر-methyl juglone 13(باشد می( .
 يهارندهیوگ )11(يدییویاپ يهارندهیو گ )6(ردهک مهار را هانیپروستاگالندد یتول توانندیم دهاییفالونو هک شده گزارش

 یبرخ ن،یهمچن .)7(ندکیم درد اهشک يبرا یخوب يدایاندک را باتکیتر نیا يحاو يهاعصاره امر نیا نند،ک فعال را )14(گابا
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 تاثیرات زین يزکمر صورت به يمغز مختلف يهاسمیانکم بر اثر با و )17(نندک عبور مغز -توانند ازسدخونیم دهاییفالونو از
  .نندک اعمال را خود

شرایط گلخانه یا مزرعه بسیار دشوار و پیچیده است زیرا  دراند که بوسیله ریزازدیادي تکثیر شده ایجاد سازگاري در گیاهانی
براي بقا و ادامه رشد و استقرار شرایط مناسب .زیادي وجود داردادي و محیط گلخانه و مزرعه تفاوت هاي بین شرایط ریزازدی

فرآیند .اند همه به موفقیت آمیز بودن روند سازگاري وابسته هستندو کشت بافت تکثیر شده گیاهانی که با روش ریزازدیادي
کاهش باعث امر این  .باشد شروع کردهنوز در شرایط درون شیشه ایی می توان در همان مدتی که گیاهچهایجاد سازش را می

شود،این موضوع با تغییر در شرایط محیط و نیز مواد اي و نیز بقاي گیاه مییجاد سازگاري در مرحله برون شیشهدر افشار 
  .)10(شود شه دهی حاصل میدل هورمونی گیاه در مرحله ریامغذي و تع

ایی و چه ورت درون شیشهتلف گیاهان چه به صهاي نابجا یکی از جنبه هاي بسیار مهم در ازدیاد کلنی ارقام مختشکیل ریشه
). 1(نابجا یکی از بخش هاي ضروري برنامه هاي اصالحی گردیده زاییریشهدر باغبانی و جنگلداري . )15(ایی است برون شیشه

اي و محیط اشد، بقاي گیاهان در شرایط مزرعهمی ب همین امر ،مرحله قبل از انجام عملیات سازش آخرین نیز در ریزازدیادي
بسیاري از ارقام بدلیل . )15(است وابسته و اندام هوایی عه منطقه انتقالی زایلم و نسبت قابل قبول ریشه به ساقه باز به توس

  ).9(باشد زنی ازدیاد آنها بسیار دشوار می هاي مناسب و قابل قبول چه در حالت نشاء و چه ریز قلمهشهیعدم توانایی در تولید ر
ه شود، کایی میتم ریشهدار و نیز کیفیت باالتر سیسهاي ریشهاعث افزایش درصد گیاهچهب زاییریشهیک تیمار مناسب براي 

  . )16(محک خواهد خورد  آنهالیدي در هر ریزنمونه یا طول هاي توبراي مثال با شمارش تعداد ریشه
پژوهش هاي انجام شده ). 3(دگردمی هاي با کیفیت باال ریشه منجربه تولید زاییریشهترکیبات اکسینی در طی استفاده از 

غیر  یاکه این مواد روي اسید نوکلئیک موجود در سلول اثر کرده و به طور مستقیم  دادهنشان  اتعمل این ترکیبروي چگونگی 
مناسبترین  .گذارداثر می داردرتباط یا رونویسی و ترجمه آن اDNA ایی با همانند سازي روي عواملی که به گونه برمستقیم 

تواند بر روي که میدیگري از عوامل .)16(هستند IBAوNAAدر بسیاري از گیاهان  زاییریشهها جهت القاي فرآیند  اکسین
با توجه به دارویی . )16(و محیط استباشد،میزان غلظت عناصر ماکرو و میکره اي داشتهو توسعه آنها تاثیر ویژ زاییریشهفرآیند 

طر اي هم به منظور ریزازدیاي این گیاه  و هم به خاگیاه در شرایط درون شیشهدهی این ریشهD. spatulataبودن گونه 
 غلظتهاي کشت مختلف با محیطتاثیر هدف این آزمایش نیز . باشدهاي آن، حائز اهمیت میترکیبات دارویی موجود در ریشه

در گیاه دروزرا اسپاتوالتا  زاییریشه بر رويآنها هاي هورمونی و برآیند تاثیرات از نمک هاي معدنی و نیز تیمارهاي متفاوتی 
  .اي بودشرایط درون شیشه

  
  :ها مواد و روش

 1/2محیط  اي درتولید شده در شرایط درون شیشه) ههاي ریز بدون ریشگیاهچه(هاي از شاخسارهها نمونهریزدر این آزمایش 
MS محیط  شامل چهار تیمار مختلفشده ر گرفتهتیمارهاي بکا .مختلف انتقال یافتند يهاتهیه و بر روي تیمار
MS،MS+IBA(0.5ppm) ،  محیطWPM  وWPM+IBA(0.5ppm) ها ریزنمونه. بودندهر کدام داراي چهار تکرار  و

،به عبارتی به روش تقسیم گیاهچه اي انتخابدر شرایط درون شیشه  هاي از هم جداشده گیاه دروزرا اسپاتوالتااز روزت
هاي کشت بدلیل محیطپس از تهیه ترکیبات . شدریزنمونه قرار داده 2-3به تعداد تکرارم جدا شده و در هر ها از هریزنمونه

 .آگار به آن اضافه شدگرم در لیتر  3تنظیم و میزان  4/5 يآن رو pH)مردابی(گیاهاین  شرایط رشدي زیستگاه 
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ساعت  8ساعت نور و 16مونه ها در فیتوترون تحت شرایط ،ن)هاي ذکر شدهتیمار(ها در بستر کشت پس از استقرار ریزنمونه
روزه از  30و  10،20درجه سانتی گراد شب قرار گرفته و در سه فاز زمانی  20درجه سانتی گراد روز و 25تاریکی و در دماي 

هاي داده .مشخص شد باشدهاي تولیدي و طول تقریبی آنها میکه این داده ها شامل تعداد ریشچهتیمارها داده برداري گردید 
 شدند،گروهبندي % 1اي دانکن در سطح دامنهها با آزمون چند و میانگینآنالیز  CRD-bحاصل از این آزمایش بوسیله آزمون 

  .استتنظیم گردیده 2و  1رت نمودارهاي که نتایج حاصل به صو

 
  :نتایج و بحث 

تعداد و طول ( زاییریشهاعمال شده بر روي هاي مختلف تیمار اثرات ها نشان داد کهتجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج
 زاییریشه بیشترین میزاناز نظر آماري در سطح یک درصد اختالف معنی داري دارد، بطوریکه  D. spatulataگیاه  )هاریشه

از  .بوده استWPM+IBA(0.5ppm) ،2 - WPM، 3- MS+IBA(0.5ppm)، 4 -  MS - 1به ترتیب در تیمار هاي 
 D. spatulataرا در گیاه  زاییریشه، غذایی معدنیمشاهدات فوق می توان چنین نتیجه گرفت که کاهش غلظت عناصر 

ایین با غلظت پ هاي محیطدر تحریک تولید شاخساره . باشدمیداراي اثرمثبت نیز بر روي آن  IBAافزایش داده و استفاده از 
بین . )8(شودهاي این خانواده شناخته میه است که به عنوان یکی از خصوصیتشدخوار گزارش عناصر معدنی در گیاهان گوشت

معنی داري در  تفاوتIBA(0.5ppm)ها و کاهش میزان غلظت عناصر و نیز افزودن هورمون ریشه) طول(میزان افزایش رشد 
در بطوریکه ، بهی را در پی داشتنتایج مشا نمودارذکر شده در  زمان، همچنین تاثیر همین فاکتور در سه شددیده% 1سطح 

  
نمودار مقایسھ میانگینھای تیمار ھای اعمال شده در بازه ھای زمانی :  ١نمودار شماره 

  .ریشھ ھای تولیدی تعدادروزه برای  ٣٠و ١٠،٢٠

  
ر ھای اعمال شده در بازه ھای زمانی نمودار مقایسھ میانگینھای تیما: ٢نمودار شماره 
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 IBAها تولید ریشه کردند هرچند در محیط حاوي گیاهچه رصددصد WPMوWPM+IBA(0.5ppm)ي محیطتیمارها
 .بود با اختالف معنی دار بیشتر زاییریشهمیزان 

در اما  )8(نداشتهضرورت چندانی  زاییریشهگروه اکسین براي ترکیبات نشان داد که D. Intermediaمطالعه بر روي رقم 
  .نشان داد %1در سطح اثرات معنی داري را  D. Spatulataرقم  زاییریشه براي IBA استفاده ازاین بررسی 
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Abstract: 

Drosera because of VIGEL specification with flavonoid, phenolic and naphthoquinones 
structures is especially important drug. These can include anti-inflammatory, anticonvulsant, 
analgesic, antimicrobial properties is noted. In this experiment the effect of two types of 
culture medium and IBA hormonal treatments on rhizogenesis of D. spatulata (Droseraceae ) 
was investigated. Culture environments was including basic MS and WPM mediums . In 
addition to the type of mediums, in both , the impact of IBA concentration of 0.5 mg per liter 
and the control mediums on rooting were investigated. Data that recorded from rhizogenesis 
in different treatments over a month and these were analyzed using CRD-b tests. The test 
results showed that the highest rooting was produced, respectively, in treatments 1 - WPM + 
IBA (0.5ppm), 2 - WPM, 3 - MS + IBA (0.5ppm), 4 - MS. Regarding the presence of 
different concentrations and types of mineral salts in both mediums, their effects on 
rhizogenesis in the 1% level was significant statistically. Environment WPM that containing 
0.5 mg per liter IBA according to the low concentrations of some inorganic salts on the 
mediums indicated better effects on plant rhizogenesis of  D. spatulata in comparison to MS 
mediums.  

 


