بهينه سازی ريزازديادی گياه دارويي آلوئه ( )Aloe littoralisبومي ايران
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آتنا بياني ،1فرح فراهاني  ،2زهرا نورمحمدی  ،1طاهر نژاد ستاری

 1گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
 2گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ،قم ،ايران
چکيده
آلوئه ( )Aloe littoralisاز نظر اقتصادی و دارويي اهميت دارد .اين گياه بومي ايران تکثير طبيعي و سنتي بسيار کند دارد.
بنابراين ،نمي تواند نياز صنعت دارويي کشور را تامين کند .برای تکثير سريع گياه آلوئه ( )A.littoralisمي توان از روش
ريزازديادی استفاده نمود .هدف پروژه ريزازديادی گياه آلوئه بومي ايران ( )A. littoralisاست .در اين تحقيق ريزنمونه جوانه
انتهايي و جوانه جانبي برروی محيط کشت پايه  MSحاوی هورمون  BAPبا مقادير ( 0/5, 1,2ميلي گرم بر ليتر) و هورمون
 IAAبا مقادير ( 0/5, 1ميلي گرم بر ليتر) کشت شدند .بيشترين ميانگين تعداد ساقه ( )1221و بلندترين طول ساقه نوپديد
( 1211سانتي متر) در محيط کشت دارای  )2 mg/l( BAPو  )0/5 mg/l( IAAبوجود آمدند ،همچنين بيشترين ميانگين تعداد
برگ ( )123و تعداد ريشه ( )2212و بلندترين طول ريشه ( 6244سانتي متر) در محيط کشت دارای  )0/5 mg/l( BAPو IAA
( )0/5 mg/lتوليد شدند ،در ريزازديادی گياه آلوئه ( )A.littoralisمصرف هورمون ها کم است ،پايه بومي و در مناطق جنوب
ايران قابل دسترس است ،خواص دارويي مشابه با گياه آلوئه ورا ( )Aloe barbedensisدارد ،در نتيجه هزينه توليد پايين است و
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر مي باشد.

کلمات کليدی
آلوئه ،محيط کشت ،ريزازديادی
مقدمه
آلوئه يک گياه دارويي با ارزش در دنيا است که به خانواده  Aloeaceaتعلق دارد .جنس آلوئه شامل  200-380گونه است ،با اين
وجود امروزه تنها دو گونه  Aloe barbadensis millerو  Aloe littoralisبصورت تجاری رشد مي کنند ،هر دو گونه با
داشتن ژل در برگها خاصيت دارويي دارند ( .)Vij et al., 1980تنها گونه ی بومي موجود در ايران گونه  A.littoralisمي باشد
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که در نواحي جنوب ايران در استان هرمزگان بويژه در بندر لنگه ،بندر خمير ،بندر سيريک ،ارتفاعات بشاگرد ،قشم و در بوشهر و
سيستان و بلوچستان مي رويد.
بيشتر از  160متابوليت ثانويه در برگهای اين گياه يافت مي شود که مهمترين آنها باربالوئين وآلوئين مي باشد .گياه آلوئه
بطورگسترده در صنايع داروسازی ،توليد مواد غذايي وآرايشي مورد استفاده قرار مي گيرد .توليد مثل جنسي گونه ازطريق بذر انجام
مي شود که به دليل نر عقيمي ،توليد بذر بسيار اندك است و يا اصوالً بذری تشکيل نمي گردد  .حتي درصورت استفاده از بذر نيز
به دليل تفرق ژنتيکي ،گياهان حاصل شبيه گياه مادری نخواهند بود ( .)Brandham et al., 1998تکثير طبيعي آلوئه از طريق
پاجوش است که البته اين روش دارای سرعتي بسيار کند بوده و بسيار وقتگير است .درشرايط طبيعي  3تا  4پاجوش از گياه
مادری در هر سال توليد مي شود که نمي تواند نياز صنعت داروسازی و توليد مواد غذايي را تامين کند .از آنجاييکه در شرايط
درون شيشه تعداد بيشتر ريزنمونه با اندازه کوچک توليد مي شود ،اين بررسي مي تواند روشي مناسب جهت توليد ريزنمونه های
آلوئه باشد.

مواد و روش ها
گياهان آلوئه گونه ( )Aloe littoralisازگلخانه پژوهشکده بيوتکنولوژی خليج فارس (مرکز منطقه آزاد قشم) تأمين شدند .
گياهان مورد استفاده در اين آزمايش دارای رشد طبيعي بوده و عالئم آلودگي و بيماری در آنها مشاهده نشد .قطعات حاوی جوانه
های انتهايي و جانبي جهت ضدعفوني سطحي بافتهای گياهي در محلول هيپوکلريت سديم به همراه  5تا  6قطره توئين  20قرار
داده شدند .سپس به منظور حذف اثرات هيپوکلريت سديم  3مرتبه با آب مقطر استريل شستشو شدند.
محيط های کشت دارای محيط پايه ) MS (Murashige and Skoog, 1962حاوی هورمون های BAP (0/5, 1, 2
) mg/lو ) IAA (0/5 , 1 mg/lبا  pH= 5/7آماده شدند و ريزنمونه های استريل پس از کشت در اتاق رشد تحت دمای 25
درجه سانتيگراد و فتوپريود  16/8نگهداری شدند .تيمارها در سه واکشت با فواصل زماني  45روز تکرار شدند .صفات مورفولوژيک
تعداد ساقه ،ريشه نوپديد و طول ساقه ،ريشه و برگ اندازه گيری شدند و تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
انجام شدند.

نتايج و بحث
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با انجام آزمايشهای کشت در شيشه گياه آلوئه ( )Aloe littoralisپس از مدت  15-20روز ساقه های نوپديد بر روی ريزنمونه
ها آشکار شدند .تيمارها طي سه واکشت تکرار شدند و نتايج مورفولوژيک نشان دادند بيشترين ميانگين طول ساقه های نوپديد
 1/13سانتي متر و باالترين ميانگين تعداد ساقه نوپديد در محيط کشت های دارای هورمون های )2 mg/l( BAPو 0/5 ( IAA
 ) mg/lبودند و ميانگين طول ساقه و تعداد ساقه در ساير تيمارها طبق گروه بندی دانکن در سطح احتمال  0/05معني دار بودند و
در محيط کشت های با هورمون های  )0/5 mg/l( BAPو  )0/5 ،mg/l1( IAAتفاوتها معني دار نبودند.
بيشترين ميانگين طول ريشه های نوپديد  4/6سانتي متر و باالترين ميانگين تعداد ريشه در محيط کشت دارای هورمون های
 )2 mg/l( BAPو  ) 0/5 mg/l( IAAبودند و ميانگين طول ريشه و تعداد ريشه در ساير تيمارها در سه گروه (طبق گروه بندی
دانکن) با سطح احتمال  0/05معني دار بودند .صفات طول و تعداد ريشه در محيط کشت های با هورمون های1 ( BAP
 )0/5 ،mg/lو  )0/5 ،mg/l1( IAAو تفاوت ها از نظر آماری معني دار نبودند.
باالترين ميانگين طول برگ  3/75سانتي متر در محيط کشت دارای هورمون های )2 mg/l( BAPو  )0/5 mg/l( IAAبودند
ميانگين طول برگ در ساير تيمارها در يک گروه (طبق گروه بندی دانکن) با سطح احتمال 0/05قرار داشتند و تفاوتها از نظر
آماری معني دار نبودند.
اثر محيط های مختلف بر روی ميزان رشد ساقه ها در سطح  0/05تفاوت معني داری داشت .حميد اوغلي و همکارانش ( )1384با
ريزازديادی آلوئه ورا ( )Aloe barbadensisگزارش کردند ساقه های کشت شده در محيط کشت با  )1 mg/l( BAPو IAA
( )1 mg/lاز بيشترين رشد طولي برخوردار بودند .نسبت باالی سيتوکينينها به اکسين در محيط رشد ،رشد طولي ساقه ها را به
دنبال داشت  .همچنين تعداد برگ در اين محيط نيز نسبت به ساير تيمارهای ديگر محيط کشت از ميزان بيشتری برخوردار بود.
طبق نتايج تحقيق توسط  Supeو همکارانش ( )2007ميانگين تعداد ساقه نوپديد از  )1 mg/l( IAAو  )4 mg/l( BAPپس
از  4هفته  9/4گزارش شد .طبق گزارش  ) 1991( Mayer , Stadenبيشترين تعداد ساقه نوپديد از گياه آلوئه ورا در محيط
کشت حاوی  )0/18 mg/l(IAAو  )2/25 mg/l( BAPبدست آمد.
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شکل  -1ريزازديادی و رشد گياه آلوئه بومي ايران

 Bhandariو همکارانش ( )2010گزارش کردند مقدار  )1 mg/l( BAPبيشترين تعداد ساقه را در گياه آلوئه ورا توليد کردند.
بسياری از تحقيقات انجام شده بر روی ريشه زايي گياهچه های تکثير شده آلوئه ورا از هورمون  IBAبا مقادير متفاوت استفاده
کردند و از  0- 0/2ميلي گرم بر ليتر بيشترين ريشه زايي را مشاهده کردند و در گونه  A. littoralisهورمون  IAAبا مقدار
 0/5ميلي گرم بر ليتر بيشترين تعداد و طول ريشه را آشکار کردند .براساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق مي توان گفت
بيشترين تاثير را در توليد نوساقه از ريزنمونه ها  BAPدر بين هورمونهای سيتوکنين دارد وسبب تحريک بيشتر سلولهای
مريستمي به سمت توليد نوساقه مي شود (.)De Oliveria et al., 2009
 Dasو همکارانش ( )2010برای ريزازديادی گياه آلوئه ورا از هورمون های  BAPو  IAAاستفاده کردند و نتايج آنها با ريشه
زايي آلوئه ( )Aloe littoralisهمخواني داشت.
در ريزازديادی گياه دارويي آلوئه عالوه بر بررسي ميزان پرآوری ،بررسي متغيرهای ميزان رشد گياهچه ها از اهميت قابل توجه ای
برخوردار است زيرا درمحيطي که از پرآوری بااليي برخورداراست اگر همزمان رشد گياهچه ها نيز مطلوب باشد ،گياهچه ها زودتر
به محيط ريشه زايي انتقال مي يابند.

جدول  – 1ميانگين صفات مورفولوژيک در تيمارهای متفاوت هورموني (طبق گروه بندی دانکن)
( )1: BAP 0/5 mg/l, IAA 0/5 mg/lو ()2 : BAP 1 mg/l , IAA 0/5 mg/l
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)4 : BAP 0/5 mg/l , IAA 1 mg/l( ) و3 : BAP 2 mg/l , IAA 0/5 mg/l(

تيمار

ميانگين طول

تيمار

برگ

ميانگين

تيمار

ميانگين تعداد

طول ريشه

تيمار

ميانگين تعداد

ريشه

تيمار

ميانگين طول

ساقه

ساقه

2.00

3.4362a

3.00

4.66a

3.00

2.32a

2

0.76a

2

0.64a

1.00

3.5921a

4.00

0.78b

4.00

0.62b

1

0.81a

1

0.73a

4.00

3.7143a

2.00

1.28b

2.00

0.91b

4

1.25a

4

0.74a

3.00

3.7558a

1.00

2.41c

1.00

1.78c

3

3.00b

3

1.13b

) (تفاوتها با حروف مشترك معني دار نيستند. معني دار است0/05 ميانگين تغييرات در سطح احتمال
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Optimization micropropagation of Aloe (Aloe littoralis) medicinal plant native in Iran

Abstract
Aloe (Aloe littoralis) is important clinically and economically. This plant is native in Iran and
natural and traditional of proliferation is very slow, in the result, needs of medicinal industry do
not prepare. Aloe (A. littoralis) can proliferate from micropropagation technique rapidly. The
subject of project is micropropagation of Aloe (A. littoralis) native in Iran. The terminal and
axillary buds of explants cultured on media culture, MS with BAP (521 , 1, 2 mg/l) and IAA ( 521
, 1 mg/l). The largest number of shoot (1.25) and the highest length of shoot (1.13 cm) produced
on MS medium culture with BAP (2 mg/l) and IAA (0.5 mg/l), the largest number of leaves
(1.25) and root (2.32) and the highest length of root (4.66 cm) produced on MS medium culture
with BAP (0.5 mg/l) and IAA (0.5 mg/l). Aloe micropropagation used low concentration of
hormones, mother plants are native in south of Iran region, medicinal properties are common
with aloe vera (Aloe barbedensis). In the results, cost of production is low and is better
economically.
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