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چكيده
كنگر فرنگی از جمله گیاهان دارویی است كه تولید مواد ثانویة آن از طریق كشت بافت بهسريت در حال گستر

است .تحقیق حاير

با هدف میالعة چگونگی رشتد كتالوس و توانتایی زنتدهمتانی آن در شترایط درونشیشتهاي تحتت تیمتار استید سالیستیلیک SAپ و
متیلجاسمونا

MJپ انجام گرفت .به ایه منظتورآ كتالوسهتاي كنگتر فرنگتی در محتیط كشتت جامتد  MSبتا استید سالیستیلیک و

متیلجاسمونا

جداگانته تیمتار شتدند .نتتایج نشتان داد كته استید

با غلظتهاي صتفرآ 25آ 50آ  100و 200میکرومتو ر بته صتور

سالیسیلیک سبب كاهش وزن تر و افزایش وزن خشک كالوس شد .همچنیه با ايمال تیمار متیلجاسمونا
وزن تر مشاهده نشد ولی با افزایش غلظت از مقدار وزن خشک كالوسها كاسته شد .تغییرا
در هر دو تیمار اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونا

با افزایش غلظت تركیبا

رنگدانههاي درونی كالوس نشان داد كته

از صفر تا  200میکرومو ر بهترتیتب از مقتدار كلروفیتل

كاسته و به مقدار كاروتنوئید افزوده شد .با اینکه اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونا
ثانویة كالوس میشوندآ سیح قابل دسترس آنها در محیطآ قدر

تفاو

معناداري در مقتدار

بهينوان محترک ستبب افتزایش تولیتد متابولیتت

زندهمانی كالوس را تحت تأثیر قرار میدهد و با افزایش ایه تركیبا آ

رشد سلولی كاهش مییابد.
كلیدواژهها :اسید سالیسیلیکآ رنگدانههاي درونیآ كالوسآ كنگر فرنگیآ متیلجاسمونا .

* نویسنده مسئول

Email: aghasemnajad@hotmail.com

آتنا تنوری و همکاران

 .1مقدمه

با متیلجاسمونا

بیوتکنولوژي سلولی با استفاده از رو هایی چتون كشتت

سالیسیلیک با مهار فعالیت كاتالیزي و متیتلجاستمونا

بافت و سلولآ در تأمیه تركیبا

مشاهده شده است [ .]17در واقعآ استید
بتا

دارویی با منشأ گیاهی بته

حملة لیپاز به غشا و آزادسازي اسیدهاي چترب غیراشتباع

دارویی

لینولیک اسیدپ از طریق افزایش  NADHاكستیدازآ ستیح

به مرحلة ویهۀ نموي و سلولهاي تخصصتیشتده محتدود

اكسیهن فعال را در سلولها افزایش میدهد .بتدیه ترتیتب

می شودآ غلظت فراوردههتاي ثانویته در كشتت كتالوس و

ایه دو محرک میتوانند پتس از القتا بته ستلولهتاآ ختود

سوسپانسیون سلولی كه متشتکل از ستلولهتاي تمایزیافتته

به ينوان فاكتور تنشزا یا مولکول انتقتالدهنتدۀ پیتامرستان

انسان كمک میكند [ .]8ازآنجا كه بیوسنتز تركیبا

استآ ك و متفاو

است [ 5آ  .]6بدیهمنظورآ همتواره در

همانند سایر تنشها يمل كنند [.]7

كشتتت بافتتت از رو هتتاي متعتتددي از قبیتتل كتتاربرد

گیاهان در شرایط درونشیشه اي واكنشهتاي متفتاوتی

محرکهایی 1ایلیستیتورهاییپ نظیتر استید سالیستیلیک 2و

به تنش هاي القاشده نشان میدهند تا جاییكه ممکه است

متیلجاسمونا  3به منظور تحریک تمایز سلول هتا و تولیتد

به ازبیه رفته و زوال سلولها نیز منجر شود .ازایهرو زم

متابولیتهاي ثانویه استفاده میشود.

است كه قبل از بررسی اثر محرکها بر افزایش تولید متواد

تحقیقا نشان داد كه اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونا

مؤثرۀ سلولآ تأثیر آن بر كیفیت و كمیت كالوسهاي تحت

به ينوان مولکولهاي يالمترسان همچون سایر محرکهتا

تیمار بررسی شود [ 3آ .]5كنگر فرنگی 4نويی گیاه دارویی

بیان ژنهاي مرتبط با تولید متابولیت ثانویه را در گیتاه القتا

پلتیفنتولی و

میكنند .در واقع اسید سالیستیلیک و متیتلجاستمونا

مدیترانهاي است كه بهدلیل داشتته تركیبتا

دو

آنتیاكسیدانیآ در درمان بسیاري از بیمتاريهتا و يتوارر

پیامرسان كلیتدي در

ناشی از تنش هاي اكسیداتیو تأثیر دارد [ .]4در نتیجه كشت

فعالسازي پاس هاي اختصاصی دفتايی گیتاهی محستوب

درونشیشتتهاي و تشتتخی

تکنیتتکهتتاي متتؤثر افتتزایش

میشوند .پاس هاي دفايی گیاه نیز به كتاهش تولیتد متواد

متابولیتهاي ثانویة ایه گیاهآ اولویت برنامههتاي اصتالحی

تنظی كنندۀ رشد گیاهیاند كه تركیبا

اولیه و بیوسنتز و تجمع انواع تركیبا

ثانویه گیاه میانجامد

ایه گیاه است [.]3

[18آ 19آ 29آ  32آ.]33
متیلجاسمونا

با توجه به اهمیت زیستتوده در تولید مقرونبه صترفة

و استید سالیستیلیک دامنتة وستیعی از

تركیبتتا

متتؤثرهآ هتتدف از پتتهوهش حايتترآ بررستتی اثتتر

پاس هاي نموي گیاه را تنظی میكننتد و بتههنگتام ایجتاد

احتمالی تركیبا

تنش در گیاهآ القاي بیوسنتز آنها به تولید گونتههتاي فعتال

تشکیل كالوس و تغییرا

محرک تولید متابولیت هاي ثانویه بر روند
رنگدانهاي آن بود.

اكسیهن منجتر متیشتود [ .]15القتاي تتنش اكستیداتیو در
گیاهان تحت تیمار متیتلجاستمونا
گزار

و سالیستیلیک استید

 .2مواد و روشها

شده است [16آ .]31تولید سریع پراكسید هیدروژن

 .1. 2تهيۀ كالوس
بهمنظور تهیة كالوس كنگر فرنگی ابتدا ب رهاي تهیهشده از

همچنیه در گیاه گوجهفرنگی در طی سه دقیقه بعد از تیمار

مزرية تحقیقاتی دانشگاه يلوم كشتاورزي و منتابع طبیعتی
گرگان به كمتک اتتانول  70و هیپوكلریدستدی  20درصتد

1. Eiticilrs
2. SA
3. MJ

)4. Artichoke (Cynara scolymus L.
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استریل شده و با هدف جوانهزنتی در پتتريدیتش استتریل

 .4. 2رنگ كالوس

حاوي كاغ صافی مرطوب در اتا كشت قترار داده شتد.

تعییه شد

و نوع رن

پس از جوانهزنی ب ورآ گیاهچهها بهمنظتور رشتد بهتتر بته

امتیازدهی انجام گرفت .بتدیه منظتور ابتتدا شتد

كالوس بتهصتور

كدگ اري شتد .درنهایتت رنت

مشتاهدهاي و
و نتوع

محیط كشت  1/2MSبا نصف غلظت نمکهاي متورد نیتاز

رن

منتقل شد .گیاهچههاي پنج تا ششبرگی به ينوان منبع تهیة

حروف انگلیسی یا تركیبی از آنها نشان داده شتد و شتد

نمونة گیاهی براي ادامة آزمایش استفاده شدند .بتراي تهیتة

شد [:]6

آن با سه درجه گزار

كتالوس بتا یکتی از

 1تا  2سانتیمتري دمبرگ در محیط كشتت

نوع رن  :سیاه Bkپآ سبز Gپآ سفید Wپآ قرمز Rپآ

فتتاز القتتا داراي  2 BAمیلتتیگتترم در لیتتترپ و 5 ANN

آبی ABپآ قهوهاي Bnپآ بنفش Vپآ زرد Yپ و نتارنجی

كالوس قیعا

Oپ.

میلیگرم در لیترپ كشت شدند .پس از  28روز كالوسهتاي

شد

بهدست آمده در دو آزمایش مجزا به محیط كشتهتاي MS

شد

جامتتد حتتاوي غلظتتتهتتاي صتتفرآ 25آ 50آ  100و 200
میکرومو ر اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونا

رن  :كمرن

رن

با تراك خیلی زیاد 3پ.

اگر كالوس دو رن

بهينوان فاز

1پآ رنت

بتا تتراك زیتاد 2پ و

مجزا داشته باشدآ هر دو كد نوشته

می شود و بیه آنها يالمت ممیز قرار میگیرد .بتراي مثتالآ

القا منتقل شدند.

كالوسی به رن

ستبز متمایتل بته ستفید را بتا  GWنشتان

 .2. 2اندازهگيري عملكرد كالوس

میدهندآ ولی  G/Wنشانگر كالوسی است كه بخشتی از آن

پس از گ شت چهار هفته از واكشت كالوس ها بته محتیط

سبز و بخش دیگري از آن كامالً سفید است.

كشت حاوي تیمارهاآ زمانی كه كالوسهتا بته رشتد كتافی
رسیدند با استفاده از ترازوي دیجیتالی تتوزیه شتده و وزن

 .5. 2سفتك كالوس

تر آنها محاسبه شد.

بالفاصله پس از خروج كالوس از محیط كشت بتا استتفاده
از فشار پنس رو

پس از تعییه درصد وزن ترآ كتالوس هتا در دمتاي 40

لمسیپ نوع بافت تعیتیه شتد .ستفتی
خیلی نرم -2پآ نرم -1پآ متوستط 0پآ

درجة سانتیگراد خشک شده و وزن خشک آنهتا نیتز طتی

كالوس به صور

چند نوبت و پس از ثابت شدن بهينتوان وزن نهتایی ثبتت

سفت +1پ و خیلی سفت +2پ امتیازدهی شد.

شد.
 .6. 2درصد قهوهاي ادن

1

 .3. 2اندازهگيري صفات مورفولوژيكك كالوس

كالوس هاي سبز فاقد يالئ زوال 0پآ  25-1درصد بافتت

پس از گ شت چهار هفتتهآ همزمتان بتا تعیتیه وزن تتر و

قهوهاي و نکروزه 1پآ  50-25درصد بافتت قهتوهاي 2پآ

هاي مورفولتوژیکی كتالوس نظیتر رنت آ

 75-50درصتتد بافتتت قهتتوهاي و نکتتروزه 3پ و 100-75

فنتولی درصتد

درصد بافت قهتوهاي و نکتروزه 4پ .بتا احتستاب درصتد

خشکآ شاخ

میزان سفتیآ مقدار رشد و درصد تركیبا

تركیبتتا

قهوهاي شدنپ بررسی شد.

فنتتولی محتتیطآ مقتتدار رشتتد و درصتتد حجتت

نکروزهشدهآ سالمت كالوسها بررسی شد.
1. Browning percent
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 .7. 2مقدار راد

تجزیه و تحلیل دادهها به صور

مقدار رشد كالوس به دو صور مشاهده یا اندازهگیتري وزن
تر و خشک كالوس مشخ

طرح كتامالً تصتادفی

در چهار تکرار با استفاده از نرمافزار آماري  SASو مقایسة

شد .تعییه مقدار رشتد كتالوس

میانگیه از طریق آزمون  LSDانجام گرفت.

بهصور مشتاهدهاي و امتیتازدهی بتهصتور كتدهاي زیتر
گرفت .بدون رشد 0پآ  50-30درصد افزایش حج

صور

 .3نتايج

در كالوس 1پآ  100-50درصد افزایش حج در كالوس 2پ

گیاهان در شرایط درونشیشهاي واكتنشهتاي متفتاوتی بته

و  100درصد یا بیشتر افزایش در حج كالوس 3پ.

تنش هاي القاشده از خود نشان میدهندآ تا جاییكه تنشها
ممکه است به ازبیه رفته و زوال سلولهتا منجتر شتوندآ

 .8. 2اندازهگيري كلروفيل و كاروتسوئيد
تعییه مقدار كلروفیل وكاروتنوئید براستاس رو

ازایه رو باید به هر ينوان قبل از بررسی تأثیر محرکها بتر
پیشتنهادي

افزایش تولید مواد مؤثرۀ ستلولآ تتأثیر آنهتا بتر كیفیتت و

بارنس انجام گرفتت [ .]12بتهمنظتور استتخراج كلروفیتل و

كمیت كالوس هتاي تحتت تیمتارآ میالعته شتود .بنتابرایه

كاروتنوئید ابتدا  0/150گترم كتالوس تتر و نکوبیتده از هتر

بهمنظور ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک و متیتلجاستمونا

تکتترار تتتوزیه و بتتا  1/5میلتتیلیتتتر ديمتیتتل سولفوكستتید

بر صفا

DMSOپ مخلوط شد .پس از قترار دادن نمونته در آون 80

روي رن آ بافتآ میزان قهوهاي شدن و مقدار رشد كالوس

درجة سانتیگراد بهمد

سه سايتآ از نمونتة حاصتل 250

كیفی و كمی كالوس كنگر فرنگیآ بررستیهتایی

در طی چهار هفته صور

گرفت.

میکرولیتر برداشته شده و مجدد دو میلیلیتتر  DMSOبته آن
ايافه شد .نمونهها بهوسیلة دستتگاه استپکتروفتومتر قرائتت
شده و از  DMSOخال

 .1. 3نتايج تأثير سطوح مختلف اسيد ساليسيليک ب ر

بهينوان نمونة شاهد استفاده شتد.

صفات مورفولوژيكك

انتتدازهگیتتري كلروفیتتل aآ bآ كلروفیتتل كتتل و كاروتنوئیتتد

بررسی ويعیت كالوس هاي حاصل پس از ايمال تیمارهتا

بهترتیب در طول موجهتاي 645آ 663آ  480و  510نتانومتر

نشان داد كه با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک از صفر بته

انجام گرفت و ايداد بهدستآمده در رابیة زیر قرار داده شد:

كالوس از ستبز Gپ بته زرد Yپ و

 200میکرومو رآ رن

× )Chlo a (mg/g.F.w) = 12.7(A663) - 2.69(A645
V/1000 × W

قهوهاي Bnپ تغییر یافت و با افتزایش غلظتت بتر درصتد
بافت قهوهاي افزوده شد .همچنیه با افزایش غلظتت استید

1پ
× )Chlo b (mg/g.F.w) = 22.9(A645) - 4.68(A663
V/1000 × W

سالیسیلیک از فشردگی بافت كالوس سفتی كالوسپ كاسته
شتتد جتتدول 1پ .میتتابق بتتا نتتتایج حاصتتل از مشتتاهدا

2پ
× )Chlo total (mg/g.F.w) =20.2(A645) + 8.02(A663
V/1000 × W

3پ

تغییتترا

ظتتاهري در حج ت كتتالوس و همچنتتیه بررستتی

تغییرا

وزن كالوس ها با افزایش اسید سالیسیلیک محتیطآ

كاهش چشمگیري در رشد كتالوس مشتاهده شتد .مقتدار

Car (mg/g.F.w) =7.6(A480) - 1.49(A510) × V/1000
×W

تركیبتتا

4پ

فنتتولیآ مقتتدار رشتتد و در نهایتتت رشتتد مجتتدد

كالوسهاي تیمارشده پتس از واكشتتآ نمایتانگر ستالمت

در ایه رابیهآ  :Aطول موج  :Vمحلول نهایی حج و

كالوس در شرایط تنش است.

 :Wنمونة وزن است.
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جدول  .1مقايسۀ صفات مورفولوژيکی كالوس كنگر فرنگی تحت تیمار اسید سالیسیلیك

رن

قهوهای شدن

تیمار

رنگ كالوس

بافت كالوس

شاهد

G1

1

5

25SA

G2/Y

1

23

2

50SA

G1/Bn

1

53

-1

2

100 AN

Bn2/GY

1

69

-1

2

200 AN

Bn3/G

2

81

-2

1

كالوس:

BB

قهوهايپآ

W

سفیدپآ

 GسبزپآY

زردپآ

WY

()%

سفید مایل به زردپ  -كمرن

1پآ رن

س مت كالوس

رشد كالوس

2

3
2

با تراك با

2پآ رن

با تتراك خیلتی بتا

3پ .بافت كالوس -2 :خیلی نرمپآ  -1نرمپآ  0متوسطپ  +1سفتپ  +2خیلی سفتپ .مقدار رشد 0 :بدون رشتدپ  30 1تتا  50درصتد افتزایش
حج پ  50 2تا  100درصد افزایش حج پ و <100 3پ.



شکل  .1تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیك بر صفات مورفولوژيکی كالوس
(الف) كالوسهای رشديافته در محیط (( ،25 µM MS +)SAب) كالوسهای رشديافته در محیط (( ،50 µM MS +)SAج)
كالوسهای رشديافته در محیط (( ،100 µM MS +)SAد) كالوسهای رشديافته در محیط

(200 µMMS + )SA

با توجه به توان ژنتیکی سلولهاي كالوس كنگر فرنگی

 .2. 3نتايج تأثير سطوح مختلف متيلجاس مونات ب ر
صفات مورفولوژيكك
طبق نتایج موجودآ با افزایش غلظت متیلجاسمونا رنت

فنولی چتون

بوده است جدول

در تولید تركیبا

فنولیآ میتوان نکروزه شتدن و تخریتب

بافت را ایهگونه تويیح داد كه با افزایش اسید سالیسیلیک
و القاي استرس اكسیداتیو در كالوس تركیبا
اسیدكلروجنیک و دیگر مشتقا

كالوس از سبز به زرد تا قهوهاي متفاو
2پ .همچنیه بر مقدار تركیبا

آن براي كاهش خستار

محیط افزوده شد .كالوسهاي ایجادشده در محتیط حتاوي

اكسیداتیو در آنها القا میشود و تجمع مییابد .تجمتع ایته
تركیبا

متیل جاسمونا

و نشت آن از سلول به محیط ستبب تغییتر رنت

كالوس هایی با بافت متوسط و آبدار بودند

و ایه حالت با افزایش غلظتت متیتل جاستمونا

كالوس و بهویهه محیط كشت اطراف آن متیشتود و ختود
منبعی بتراي استتخراج تركیبتا

فنولی و بافتهتاي نکتروزه

افتزایش

یافت .در مقابل افزایش حج كالوس از مقتدار آب محتیط

ارزشتمند دارویتی استت

كاستتته شتتد كتته ایتته حالتتت را متتیتتتوان بتته توانتتایی

شکل 1پ.

متیل جاسمونا

در ارتباط با تعادل آبتی ستلول و افتزایش

تورژسانس سلولها مرتبط دانست [.]1
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تغییترا

نتایج حاصل از مشاهدا

كالوس و همچنیه بررستی تغییترا
مد

يناصر اولیة اندامهاي گیاهیآ مشاهده شد شکل 2پ .تغییتر

ظتاهري در حجت
وزن كتالوس در طتی

رنت

رشد نشان داد كه با افزایش مقدار متیتل جاستمونا

كتتالوسهتتاي تحتتت تیمتتار بتتا استتید سالیستتیلیک و

متیلجاسمونا

نتیجة تحریک سلولها توسط تنش القاشده

محیط تغییر چندانی در رشد كالوس نسبت به شاهد ایجتاد

در ایجاد پاست فتو حساستیت استت .ازایته رو احتمتا ً

نشتتد .در تیمتتار  200میکرومتتو ر در بعضتتی از تکتترارهتتا

نکروزه شتدن بافتت بتهدلیتل تخریتب كلروفیتلآ افتزایش

اندامزایی مشاهده شد .همچنیه در تیمار  100میکرومتو ر

تركیبا

فنتولی در نتیجتة القتاي تتنش اكستیداتیوآ زوال و

در بعضی از نقاط كالوس ساختمانهتاي كتروي شتبیه بته

پیري بافت كالوس درنتیجة سنتز اتیله است [14آ.]16

جدول  .2مقايسۀ صفات مورفولوژيکی كالوس كنگر فرنگی تحت تیمار متیلجاسمونات

رن

قهوهای شدن

تیمار

رنگ كالوس

بافت كالوس

شاهد

G1

1

5

25MJ

G2

0

20

2

50MJ

G2/YW

0

25

2

3

100MJ

B2/GY

0

55

2

3

200MJ

B3/YW

-1

80

2

3

كالوس:

Bn

قهوهايپآ

W

سفیدپآ

G

سبزپآ

Y

زردپآ

WY

()%

سفید مایل به زردپ  -كمرن

س مت كالوس

رشد كالوس

2

3
3

1پآ رن

با تراك زیاد 2پآ رن

با تراك خیلی زیتاد

3پ .بافت كالوس -2 :خیلی نرمپآ  -1نرمپآ  0متوسطپ  +1سفتپآ  +2خیلی سفتپ .میزان رشد 0 :بتدون رشتدپآ  30 1تتا  50درصتد افتزایش
حج پآ  50 2تا  100درصد افزایش حج پ و <100 3پ.


شکل  .2تأثیر غلظتهای متفاوت متیلجاسمونات بر صفات مورفولوژيکی كالوس
(الف

کالوسهایرشدیافتهدرمحیط(MJ

درمحیط(MJ

(،MS+ 25 µMب

کالوسهایرشدیافتهدرمحیط(MJ

(،MS+ 100 µMج 2ساختمانهایکرویالقاشدهدرتیمار100 µMو(د

(،MS+ 50 µMج کالوسهایرشدیافته

کالوسهایرشدیافتهدرمحیط(MJ

 MS+ 200 µM

 .3. 3نتايج اثر سطوح مختلف اس يد ساليس يليک ب ر

حاصل از تجزیة واریانس جدول  3تغییترا

وزن تر و خشک كالوس

اكثر فراینتدهاي فیزیولتوژیکی كتالوس تحتت تتأثیر استید

اسید سالیسیلیک میتواند در گیاه نقشهتاي متفتاوتی ایفتا

سالیسیلیک در مقایسه با شاهد مشاهده شد.

كند [23آ .]24همچنیه در ایته آزمتایشآ میتابق بتا نتتایج
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جدول  .3تجزيۀ واريانس وزن كالوس و رنگدانههای درونی كالوس كنگر فرنگی تحت تأثیر اسید سالیسیلیك
وزن تر

وزن خشک

كلروفیل a

كلروفیل b

كلروفیل كل

كاروتنوئید

SA

*** 3/76

*** 0/0022

***0/00034

*** 0/0004

*** 0/004

*** 0/0001

خیاء

0/21

0/00002

0/000006

0/000009

0/00004

0/000001

% CVپ

17/48

17/48

10/74

15/9

9/9

7/26

منابع تغییرا

***

P>0/001پآ ** P>0/01پآ * (P >0/05آ  nsمعنادار نیست .وزن تر و خشک به گرم و رنگدانههاي درونی به میلیگرم بر گرم بیان شده است.

جدول  .4مقايسۀ میانگین وزن تر و خشك كالوس كنگر فرنگی تحت تیمار اسید سالیسیلیك
وزن تر gپ

وزن خشک gپ

تیمار

شاهد

4/12a

0/057d

25

2/74b

0/06d

50

2/08bt

0/085t

100

2/52b

0/11b

200

1/53t

0/99a

LSD

0/70

0/007

SA

درهرستون،اعداددارایحروفمشترکتفاوتمعنادارندارند( . P>0/001

نتایج نشان داد كه كاهش معناداري در وزن تر كتالوس

افزایش مواد جامد قابل حل سلولآ كاهش اندازۀ ستلول و

تیمارهاي اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد وجتود دارد.

غلیظ كردن محلول سیتوپالسمیآ از خود نشتان متیدهنتد.

با افتزایش غلظتت استید سالیستیلیکآ از وزن تتر كتالوس

ازایهرو كاهش وزن تر در مقابل افزایش نسبی وزن خشک

كاسته شد جتدول 4پ .در مقابتل زیستتتتودۀ كتل وزن

توجیهپ یر است.

خشکپ افزایش یافتآ بهطوريكه بیشتریه وزن تر كالوس

البته ارتباط یا يدم ارتبتاط مستتقی بتیه غلظتتهتاي

در شاهد و كمتریه آن در تیمار  200میکرومتو ر مشتاهده

القاكنندهها و القاي فعالیتهتاي متابولیستمی اولیته كته بته

شد .اسید سالیسیلیک بهينوان یک تنظی كنندۀ رشد گیتاهی

افزایش وزن سلولها منجر میشودآ به ماهیت تركیبآ گیاه

در اكثر فرایندهاي فیزیولتوژیکی گیتاه تتأثیر مهمتی دارد و

و غلظت اسید سالیسیلیک بستگی دارد [ .]21بتا توجته بته

بهدلیل ماهیتش در گیاهآ سلول هاي گیاهی تحت تیمار ایته

رابی تة آنتاگونیستتتی و سینرجیستتتی استتید سالیس تیلیک بتتا

تركیب رفتارهاي رشدي یک سلول تحت تنش راآ از جمله

هورمونهاي اصلیآ بهنظر میرسد افزایش اسید سالیسیلیک
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در محیط كشت كالوس كنگر فرنگیآ موجب تغییر نستبت

 .4. 3تأثير سطوح مختلف متيلجاس مونات ب ر وزن

هورمونهاي رشد از قبیل اكسیه و سیتوكینیه و نیز ستبب

تر و خشک كالوس

افزایش سنتز سایر تركیبا

نتایج تجزیة واریانس اثرهتاي تیمتار متیتلجاستمونا

فنولته در ستلولهتاي كتالوس

بتر

میشود كه نشر آن به محیط كشت بهتدریج به القاي اتتیله

صفا

و سایر بازدارندههاي رشد می انجامد .اسید سالیستیلیک بتا

جدولهاي  5و  6آمده است .تیمتار متیتل جاستمونا

تأثیر بر تعادل هورمونهاي رشديآ سبب تنظتی تعتادل در

مقدار وزن تر كالوس اثر معنتادار نداشتتآ بتا وجتود ایته

رشد و پیري میشود [ 22آ .]23اسید سالیسیلیک يالوه بتر

اختالف معناداري بیه تیمارهاي متیلجاسمونا

بتر مقتدار

افزایش وزن خشک كالوس گیاه داتوره در وزن تر كتالوس

وزن تر مشاهده شد.

تفاو

مورد میالعه و همچنیه مقایسة میانگیه بهترتیب در
بتر

معناداري ایجاد نکرد .همچنیه رابیة مستقیمی بتیه

اسید سالیسیلیک و تحریک سلولهتا و فعالیتت متابولیست
اولیه در كالوس روناس گزار

شده است [.]13

جدول  .5تجزيۀ واريانس وزن كالوس و رنگدانههای درونی كالوس كنگر فرنگی تحت تأثیر متیلجاسمونات
منابع تغییرات

وزن تر

وزن خشك

كلروفیل a

كلروفیل b

كلروفیل كل

كاروتنوئید

MJ

0/072Bn

*** 0/001

***0/0004

***0/00003

***0/0012

***0/0001

خیاء

0/054

0/000014

0/0000014

0/0000013

0/000011

0/000001

% CVپ

5/52

5/7

5/9

8/5

6/35

8/8

*** P>0/001پآ ** P>0/01پآ * (P >0/05آ  -nsمعنادار نیست .وزن تر و خشک به گرم و رنگدانههاي درونی به میلیگرم بر گرم بیان شده
است.

جدول  .6مقايسۀ میانگین وزن تر و خشك كالوس كنگر فرنگی تحت تیمار متیلجاسمونات
وزن تر

وزن خشک

gپ

gپ

شاهد

4/12a

0/057bt

25

3/83a

0/082a

50

4/13a

0/083a

100

4/12a

0/06b

200

4/14a

0/05t

LSD

0/36

0/0057

تیمار MJ

در هر ستونآ ايداد داراي حروف مشترک تفاو

معنادار ندارند P>0/001پ.
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متیل جاسمونا

بررسی نتایج نشان متیدهتد كته اگرچته در تیمتار 25
كتتاهش نستتبی در وزن تتتر كتتالوس مشتتاهده شتتدآ تیمتتار
متیل جاسمونا

فند گزار

تأثیر معناداري بر وزن تر كالوس نداشتت.

بر كتاهش وزن خشتک در كشتت ستلول
شده است كه با نتایج تحقیق حاير میابقت

دارد [.]2

در مقابتتل كتتاهش معنتتاداري در وزن خشتتک نمونتتههتتاي
كتتالوس تحتتت تتتأثیر ستتیوح مختلتتف متیتتل جاستتمونا

 .5. 3نتايج تأثير سطوح مختلف اس يد ساليس يليک و

مشاهده شد جدول 6پ .بیشتریه مقدار وزن خشک كالوس

متيلجاسمونات بر مقدار رنگدانههاي درونك

در تیمار  25و  50میکرومو ر ثبت شد .با افزایش غلظتتآ

در ایه تحقیقآ تأثیر سیوح مختلف استید سالیستیلیک بتر

كاهش معناداري در رونتد رشتد ستلول هتا مشتاهده شتدآ

مقدار رنگدانههاي درونی صرفنظر از محیط كشت و سه

بتتهنحتتويكتته كمتتتریه مقتتدار وزن خشتتک در تیمتتار 200

كالوس بررسی شد .نتایج نشاندهندۀ كاهش معنادار مقتدار

میکرومو ر مشاهده شد.

كلروفیل در سیح  0/001درصدپ بیه غلظتت هتاي استید

نتایج بسیاري از تحقیقا
تأثیرا

سالیستتیلیک استتت جتتدول 7پ .همچنتتیه كمتتتریه مقتتدار

نشان داد كه جاستمونا هتا

كلروفیتتل aآ كلروفیتتل  bو كلروفیتتل كتتل در تیمتتار 200

تحریکكنندگی و بازدارندگی بتر رشتد و فعالیتت

میکرومو ر بته ثبتت رستید .البتته بتیه تیمتار  100و 200

متابولیکی گیاهان دارند و آثار بازدارندگی مشابه آبستیزیک

اختتتالف معنتتاداري مشتتاهده نشتتد .احتمتتا ً تتتأثیر استتید

اسید و اتیله از خود نشان میدهند .بتهنظتر متیرستد كته

سالیسیلیک بر مقدار كلروفیلآ ناشتی از تتأثیر آن بتر ACC

جاسمونا ها با كاهش فعالیت پروتئیه كینازها وابستته بته

سنتتاز و  ACCاكسیداز و درنهایتت بیوستنتز اتتیله استت.

سیکلیه مانع ورود چرخة یاخته از حالت  G1به  Sو  G2به

اسید سالیسیلیک در غلظت زیاد سبب افزایش ستنتز اتتیله

 Mمی شتوند و از ایته طریتقآ از رشتد و تقستی ستلولی

میشتود و در مقابتل در غلظتتهتاي مناستب از ستنتز آن

ممانعتتت متتیكننتتد [16آ .]28تیمتتار كتتالوس توتتتون بتتا
متیل جاسمونا

ممانعت میكند .با توجه به اینکه اتتیله بته ينتوان محترک

تقسی میتتوز و همانندستازي  DNAرا بتا

القاي فرایند پیري سبب افزایش فعالیت آنزی كلتروفیالز و

كاهش فعالیت سیکلیهها و توقف سلول ها در مرحلتة G1آ

در نتیجه افزایش تخریتب كلروفیتل متیشتود [10آ9آ]25آ

مهار كرد .همچنیه مهار رشد و كاهش زندهمتانی درنتیجتة

كاهش كلروفیل و افزایش نسبی كاروتنوئید مشتاهدهشتدهآ

زوال تمامیت سلول توستط جاستمونا هتا در بستیاري از
گیاهان به اثبا

شایان بحث است .كاروتنوئیدها بهينوان رنگدانههاي همراه

رستیده استت [11آ20آ .]28یکستان بتودن

در فرایند فتوسنتزآ نسبت به ج ب برخی از طول متوجهتا

مقدار وزن تر با شاهد در مقابل كاهش مقدار وزن خشتک
آن بهدلیل تتأثیر متیتلجاستمونا

قابلیتهایی دارند .با ایه حالآ كاروتنوئید بیشتتر بتهينتوان

در روابتط آبتی و تتوان

پیشساز ویتامیه  Aمیرح استت و تركیتب بتاكتاروته در

افزایش فشار اسمزي ستلولهتا و در نتیجته جت ب آب از

گروه تركیبا

محیط كشت است [1آ .]25در یتک آزمتایش دربتارۀ تتأثیر
ستتاكارز و متیتتلجاستتمونا

آنتیاكسیداتیو قرار دارد .افزایش كاروتنوئیتد

تحت غلظت مشخصی از اسید سالیسیلیک را متیتتوان در

بتتر زیستتتتتتوده و تجمتتع

ایه راستا ارزیابی كرد .محققان بیان داشتند كه غلظت هتاي

آنتوسیانیه در كشتت رودنتدرون هنتديآ افتزایش غلظتت

ك اسید سالیسیلیکآ سبب افتزایش رنگدانتههتاي درونتی

كتاهش معنتاداري در وزن تتر و خشتک

میشودآ ولی با افزایش غلظتت آن بته  1000میکرومتو رآ

متیل جاستمونا

كتتتالوس ایجتتتاد كتتترد [ .]27همچنتتتیه تتتتأثیر مثبتتتت

كلروفیل و كاروتنوئید كاهش مییابد [.]14

دوره   16شماره   4زمستان 1393
865

آتنا تنوری و همکاران

جدول  .7مقايسۀ میانگین رنگدانههای درونی كالوس كنگر فرنگی تحت تیمار اسید سالیسیلیك
كلروفیل كل

كاروتنوئید

تیمار

كلروفیل

شاهد

0/036a

0/033a

0/11a

0/007e

25

0/027b

0/022b

0/077b

0/011d

50

0/023b

0/015t

0/058t

0/013t

100

0/017t

0/011t

0/043d

0/017b

200

0/012d

0/01t

0/036t

0/022a

LSD

0/0038

0/0045

0/0099

0/0016

SA

كلروفیل

a

b

.رنگدانههایدرونیبهmg/g F.Wبیانشدهاست.

درهرستون،اعداددارایحروفمشترکتفاوتمعنادارندارند(P>0/001

جدول  .8مقايسۀ میانگین رنگدانههای درونی كالوس تحت تیمار متیلجاسمونات
كلروفیل كل

كاروتنوئید

تیمار

كلروفیل

شاهد

0/037a

0/016a

0/079a

0/007e

25

0/020b

0/016a

0/056b

0/011d

50

0/016t

0/011b

0/042t

0/013t

100

0/013d

0/011b

0/039dt

0/017b

200

0/012d

0/011b

0/036td

0/022a

LSD

0/0018

0/0018

0/0051

0/0016

MJ

كلروفیل

a

در هر ستونآ ايداد داراي حروف مشترک تفاو

b

معنادار ندارند P>0/001پ .رنگدانههاي درونی به  mg/g F.Wبیان شده است.

بتتا افتتزایش متیتتلجاستتمونا

براساس نتایج بهدستآمده اختالف معناداري در سیح

بتتر مقتتدار كاروتنوئیتتد

 0/001درصتتدپ از نظتتر مقتتدار رنگدانتتههتتا تحتتت تتتأثیر

قرائتتتشتتده افتتزوده شتتد .بتتهنحتتويكتته در غلظتتت 200

مشتاهده شتد .نتتایج

میکرومو ر بیشتریه مقدار كاروتنوئید قرائت شد .احتمتا ً

مقایسة میانگیهآ نشان دهندۀ كاهش معنادار مقدار كلروفیتل

بر مقدار رنگدانههاي درونی كتالوسآ

تیمارهاي به كاررفتة متیل جاسمونا

aآ  bو كلروفیل كل با افزایش غلظت متیلجاسمونا

تأثیر متیلجاسمونا

است

ناشی از افزایش فعالیت  ACCسنتتاز و بیوسنتز اتیله است

جتتدول 8پ .بیشتتتریه مقتتدار كلروفیتتل در محتتیط فاقتتد

[26آ mRNAAtCLH1 .]27بتتهينتتوان القاكننتتدۀ پیتتري و

متیلجاسمونا

تخریبكنندۀ كلروفیل سنتز كلروفیالزپ در گیاهتان در اثتر

مشاهده شد.
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تیمار متیلجاسمونا

یازدهمیه سمینار سراستري آبیتاري و كتاهش تبخیتر.

القا شده و ستبب تخریتب كلروفیتل

میشود و ازآنجا كته رنگدانتههتاي كاروتنوئیتد در بختش

دانشگاه شهید باهنر.

زیریه كلروفیلها قرار گرفته استتآ بتا تخریتب و تجزیتة

 .2ريایی ا اآ قناتی ف و بهمنش م 1390پ افزایش

كلروفیل بتر اثتر اتتیله القتایی و متیتلجاستمونا آ رنت

تولید و آزادسازي تاكسول توستط متیتلجاستمونا آ

كاروتنوئید ظاهر میشود [26آ.]30

امواج فراصو
فند

 .4نتيجهگيري

و ديبوتیل فتا

Corylusavellana L.پ .زیستشناستی گیتاهی.

7 3پ.72-55 :

نتایج بهدستآمده از مقدار وزن تر و خشکآ نشتان دهنتدۀ
تأثیر اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونا

در كشتت ستلولی

 .3ستتلیمانی مآ شتتیرآلی مآ شتتریفی س و لیفتتی م

در گستر آ مرگ

1388پ بیوتکنولوژي در گیاهان دارویی و محترکهتا

و تقسی سلولی است كه شاید بتوان دلیل آن را در ارتبتاط

Elicitorsپ راهکارهایی براي افزایش تولیتد تركیبتا

ایه دو تنظی كننده با سایر محرکها و بازدارندههتاي رشتد

دارویی .همایش منیقهاي غ ا و بیوتکنولوژي دانشگاه

بیتتان كتترد .همچنتتیه كتتاهش مقتتدار كلروفیتتل و افتتزایش

آزاد اسالمی واحد كرمانشاه.4-1 :

كاروتنوئیتتد بتتا افتتزایش غلظتتت استتید سالیستتیلیک و
متتیتوانتتد نشتتاندهنتتدۀ نقتتش ایتته دو

 .4يتتیایی سآ دستتتپتتاک اآ نقتتدي بتتادي حآ

فیتوهورمتون بتر فعالیتت  ACCستنتتازآ  ACCاكستیداز و

چورحستتینی لآ همتتتی مقتتدم ا و غتتروي نتتائینی م

بیوسنتز اتیله باشد .با توجه به رابیة معکتوس بتیه تولیتد

1383پ متتتتتروري بتتتتتر گیتتتتتاه كنگرفرنگتتتتتی

زیستتوده و متابولیتهاي اولیه بتا متابولیتتهتاي ثانویتهآ

Cynarascolymus L.پ .گیاهتان دارویتی13 4 .پ-1 :

متیتتلجاستتمونا

بهنظر میرسد كه ایه دو تنظی كننده در شرایط تنش با مهار

.10

رشد سلولی و كاهش فعالیتهاي فتوسنتزيآ سبب افزایش

 .5طباطبایی ب ا ا و امیدي م 1388پ كشت بافتت

سنتز آنزی هاي آنتیاكسیدانیآ تولید متابولیتهاي ثانویته و

و سلول گیاهی .چا

مهار آثار مخرب تنش میشوند .بهنظر متیرستد بتا اینکته
اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونا

ت .368

بهينوان محترک ستبب

 .6يلیزاده م 1390پ راهنماي كاربران كشت بافتت

افزایش تولید متابولیت ثانویه در كالوس متیشتوندآ ستیح
قابل دسترس آنها در محیط كشتآ قدر

اولآ انتشارا

دانشتگاه تهترانآ

گیاهی و ریزازدیادي .انتشارا

زندهمانی كالوس

نوروزي گرگتان322 .

ت.

را تحت تأثیر قرار میدهد و با افزایش ایه تركیبا آ رشتد

 .7فهیمی ح 1387پ تنظی كنندههاي رشتد گیتاهی.

سلولی كاهش مییابد.

ویراست دومآ انتشارا

دانشتگاه تهترانآ تهتران214 .
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