
 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 بتولین، بتولینیک اسید، توس، کالوس   هاي کلیدي:واژه

 34-423-16  طرح تحقیقاتی به شناسه منبع یافته:

 حاجتی، نگار خدادادینور، راضیه جعفریوحیده پیام نویسنده)گان(:

 هااای تااوس بتااولین و بتولینیااک اسااید در کالوس زانتاااریر ااااواا وراوااوا و نااااره نارییاا  باار ایاا عنوووان:

Betula pubescens  

 34-423-16 شماره:

 23/4/6439  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

احدود باه  است کههای در اعرض خطر انقراض های با ارزش توس و از یونهیکی از یونه B. Pubescensیونه 

اساید باشد. پوست این یونه دارای دو اتابولیت رانویاه بتاولین و بتولینیاک رویشگاه شهرستانک در استان البرز ای

حاازز اهییات  اقتااادینلت ارراا ضد سرطانی و ضاد ایادز در وانعت داروساازی و از ن ار است. این دو ااده به

 و ضاروری غالبااً احای  کشات در آندوسپرای هایوراورده سایر و ناریی  شیر استفاده از باشد. از آنجا که تاریرای

وان یک وناوری نوین غیرحرارتی، احرکی ویزیکای و انبا  ننرسد و هیچنین ااواا وراووا بهای ن ربه توجهقاب 

های شیییایی را های رانویه تاریراا نااطلوب احرکخطری است که ضین تحریک سنتز اتابولیتانرژی ایین و بی

  .ها پراهییت استلذا انجام این تحقیق در راستای ااکان اوزایش ایزان اتابولیتنیز ندارند. 

 مقدمه )شرح مساله(

های رشد زآتین، کااینتین و توپاولین کاه از یاروه دلی  دارا بودن سطوح باالیی از هوراوننااره ناریی  به

اا  تقسیم سلولی اسات. هیچناین ناااره نارییا  کنندیی رشد داشته و نباشند، ارر تحریکای هاسیتوکینین

نناوان تواند بهها، اواد اعدنی و آاینواسیدهاست که ایدارای ترکیباا شیییایی دیگری از قبی  قندها، ویتااین

نناوان یاک احارک سانتز باه اکی  رشد در کشت باوت ییااهی اساتفاده شاود. اااواا وراواوا نیاز جدیاداً

پاذیری نقاش اهیای در تحریک ییرد کهای اورد استفاده قرار ایشیشههای درونهای رانویه در کشتاتابولیت

بتاولین و ترپنوزیاد باا توجاه باه اهییات دو تری .های رانویه دارنادهای دخی  در تولید اتابولیتسلول و آنزیم

برای اوزایش این دو  ننوان احرکبهزایی و ااواا وراووا در توس از نااره ناریی  برای کالوسبتولینیک اسید 

  استفاده شد.ااده در کالوس توس 

 هاترین یافتهمهم

 یردد. NTها در احی  کشت ناریی  به تنهایی نتوانست بانث کالزایی ریزنیونه لف شیرهای اختغل ت ◄

 درود شد. 43ایزان بانث القاء حداکثر کالزایی به D-4 ,2هوراون استفاده از شیر ناریی  به هیراه  ◄

در زااان دهی و حاداکثر ایازان بتاولین بار ووارانیه یک 611حداکثر ایزان بتولینیک اسید در ادا زاان  ◄

 دست آاد و ایزان بتولینیک اسید بیشتر از بتولین بود. هدهی برانیه دوبار ووا 611
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 ها، جداول و سایر مستندات(شکل مل براطالعات تکمیلی )مشت

 
 .  های مختلف نارگیلو غلظت NTتاثیر محیط کشت تحت B. Pubescensهای مقایسه میانگین وزن تر و خشک کالوس -6 جدول

 تییار وزن تر وزن خشک

5±661 g 51±6551 f 6) شاهد 

65±235 c 214±3444 bcd 2) 5%  شیر ناریی 

61±631 e 211±2343 e 4) 61%  شیر ناریی 

61±641 f 661±6534 fg 3) 65%  شیر ناریی 

65±624 fg 611±6511 f 5) 21%  شیر ناریی 

35±534 a 236±3364 a 1) 5% +  4 ,2 شیر نارییD 1mg/l 

61±451 b 214±5444 b 5) 61%  +  4 ,2شیر نارییD 1mg/l 

65±231 c 51±5651 c 4) 65%  +  4 ,2شیر نارییD 1mg/l 

61±241 d 652±4511 d 3) 21%  +  4 ,2شیر نارییD 1mg/l 

 

 

 

 . دهیتاثیر تیمارهای مختلف صوتتحت B. Pubescensهای مقایسه میانگین میزان بتولین و بتولینیک اسید در کالوس -6 شکل
 


