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  :چکیده

عصبی موثر و هاي روانی نظمییخوابی و معالجه باست که براي درمان بی Valerianaceaخانواده  الطیب یکی از گیاهان مهمسنبل
با  ثانویه هاي متابولیت افزایش تولید يیکی از راهکارهاي مهم براهاي مویین داراي پایداري ژنتیکی و بیوسنتزي هستند و ریشه. است

و ) در لیترمیلی گرم  75و  50(، سالیسیلیک اسید )میکروموالر 200و  100(تاثیر متیل جاسمونات  در این تحقیق .باشند ارزش می
مورد بررسی قرار الطیب مویین سنبل ریشههاي  کشت pHو  (EC) هدایت الکتریکی ،)وزن تر(بر رشد  )ثانیه 30و  20(امواج فراصوت 

تیمار . هاي ریشه مویین وجود داشت کشت pHو  ECداري بین تیمارهاي محرك از نظر رشد،  نتایج نشان داد که اختالف معنی .گرفت
محیط کشت را به طور  ECهاي مویین و  ریشه) وزن تر(رشد  ،تیمارها وموالر نسبت به تیمار شاهد و دیگرمیکر 100ت ل جاسمونایمت

محیط کشت در تیمار  ECولی . داري نداشت شاهد تفاوت معنی به هاي مویین نسبت در بقیه تیمارها رشد ریشه. داري کاهش داد معنی
 pH ،برعکس، در کلیه تیمارهاي محرك. داري نشان داد شاهد و بقیه تیمارها افزایش معنی ثانیه نسبت به 30امواج فراصوت به مدت 

میکرو موالر متیل  100در تیمار  pHکه بیشترین افزایش  داري افزایش یافته، به طوري محیط کشت نسبت به شاهد به طور معنی
  جاسمونات مشاهده گردید

  

   pH و EC) ( هدایت الکتریکی ،محركالطیب، سنبل ،مویین هايریشه :کلمات کلیدي

  

  :مقدمه

هستند حاوي ترکیباتی  شدهرم داروهاي تولیدتقریبا یک چها. شوندهزاران سال است که گیاهان از مهمترین منابع درمانی محسوب می
گیاهان دارویی و عضو  الطیب یکی ازسنبل). 10( اندیا بر اساس ترکیبات گیاهی مدل سازي شدهاند از مواد گیاهی به دست آمده که

دست  ه بهوالرین ترکیبی است که از این گیا ).3( شودخوابی استفاده میاست که براي درمان بی Valerianaceaمهمی از خانواده 
ه، جوانه، جنین، ریش(کشت سلولی و کشت اندام ). 4( هاي روانی عصبی موثر باشدنظمیتواند براي معالجه بیمی و اثبات شده که آمده
). 6(گیرند قرار می ید متابولیت ثانویه مورد استفادهتولافزایش باشد که به منظور هاي بیوتکنولوژي میاز جمله روش) هاي مویینریشه

هاي گیاهی براي رشد، پایداري ژنتیکی و بیوسنتزي و عدم نیاز به هورمونهایی چون سرعت رشد باال، کشت ریشه مویین داراي ویژگی
تواند براي بر افزایش تولید متابولیت ثانویه میعالوه که باشدهاي کشت بافت میتر  متابولیت ثانویه نسبت به سایر روشتولید باال

  هایی ها مولکولمحرك ).7(انویه نیز مورد استفاده قرار گیرد ث کلیدي درگیر در بیوسنتز متابولیتهاي ها و آنزیمکنندهبررسی مداخله
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ي هاي تجزیه کنندهاین ترکیبات شامل آنزیم. شوندمی ي ثانویههاو تحریک سلولهاي گیاهی براي تولید متابولیت ءهستند که باعث القا
  مانند (همچنین برخی مواد شیمیایی  .هستندها مانند گلوکان ي سلولی میکروارگانیسمهایی از دیوارهي سلولی یا بخشدیواره

هاي تمایزنیافته با در بسیاري موارد با تیمار سلول). 2(شوند به عنوان محرك استفاده  ندانتومی) سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات
هاي ثانویه افزایش ولیتهایی همچون متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید، کیتوزان، فلزات سنگین و امواج فراصوت میزان متابمحرك

هدایت ، هاي مویینرشد ریشهبر الیسیلیک اسید و امواج فراصوت متیل جاسونات، سهاي كدر این تحقیق اثر محر. )8(یابد می
  .محیط کشت مورد بررسی قرار گرفته است pHالکتریکی و 

  

  :هاد و روشامو

به  هاو پس از اینکه ریشه ،ء شدآگروباکتریوم رایزوژنز القا A4ي سویهو  برگ و دمبرگبا استفاده از ریزنمونه مویین  هايابتدا ریشه
نگهداري . سفوتاکسیم منتقل شدند mg/l 300 ومایع  MS کشت محیط ml 50 هاي حاويشیشه به ،رشد کردند سانتی متر ود اندازه
کشت واروز یک بار  25ا هر هدرجه سانتی گراد انجام گرفت و این کشت 24 ±2 دور در دقیقه در دماي 120ها روي شیکر با کشت
 75و  50 ،اتمیکروموالر متیل جاسمون 200و  100هاي غلظت ،کشتیواپانزدهم بعد از ز در رو هاي مویین،تکثیر ریشه پس از. شدند

محلول استوك متیل جاسمونات  .گردیدها اعمال ثانیه امواج فراصوت بر این کشت 30و  20میلیگرم بر لیتر سالیسیلیک اسید و 
)sigma (ستوك سالیسیلیک اسید نیز در آب دیونیزه حل شده و ا .شد ضدعفونیمیکرومتر  45/0 تهیه و توسط فیلتر% 99ر اتانول د

درجه  25ثانیه در دماي  30و 20به مدت  1حمام التراسونیک توسط) کیلو هرتز 37فرکانس (اصوت امواج فر .گردیدسپس اتوکالو 
هدایت الکتریکی و  ،هاآن وزن تر و سپسشده  هاي مویین برداشتریشه چهار روز پس از اعمال تیمارهاي فوق،. گراد اعمال شدسانتی

pH  هاآب اضافی ریشه توسط کاغذ صافی گرفته شده و سپس وزن آن ،گیري وزن تراندازهمنظور به  .شد گیرياندازهمحیط کشت 
 4هاي محیط کشت سوسپانسیون مقدار مشخصی از محلولنیز  pHو  هاي هدایت الکتریکیشاخصگیري ي اندازهگیري شد، برااندازه

گیري و مورد تجزیه و هاي شاهد اندازهمتر میزان تغییرات نسبت به نمونه pHمتر و  ECو توسط دستگاه تیمار برداشته  روز بعد از
  .صورت گرفت SAS9.1و  SPSS16افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده .تحلیل قرار گرفت

  

  :نتایج و بحث

جدول ( ندقرار گرفتتحت تاثیر تیمارهاي محرك به طور معنی داري  pHو  EC ،وزن تر هاير اساس نتایج تجزیه واریانس، شاخصب
محیط کشت  pHهاي وزن تر هدایت الکتریکی و اثر تیمارهاي متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید و امواج فراصوت روي شاخص ).1

الر متیل جاسمونات نسبت به شاهد کاهش میکرومو 200و  100میزان رشد سلول ها در تیمار هاي  .نشان داده شده است 1در شکل 
 ها،جاسمونات که دهدمی نشان است، گرفته صورت گیاه رشد بر متیل جاسمونات تأثیر مورد در که مطالعاتی. معنی دار نشان داد

دارند  فتوسنتزي يهادستگاه و ریشه رشد و مهار گرده يدانه و دانه زنیجوانه و رویش بازدارندگی گوناگونی مانند زیستی فعالیتهاي
به خصوص در تیمار فراصوت تحریک شده، ولی از  هاي مویین در تیمارهاي اسیدسالیسیلیک و امواج فراصوترشد ریشهاگرچه ). 9(

  ). پ1شکل ( اختالف معنی داري با شاهد نشان ندادندنظر آماري 
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طور معنی  بهمحیط کشت  EC ر لیتر اسید سالیسیلیکگرم ب میلی 50و) میکروموالر 200و  100(ي متیل جاسمونات در کلیه تیمارها
محیط کشت در مقایسه با تیمار شاهد  ECثانیه  30لی در تیمار امواج فراصوت به مدت و .است یافتهنسبت به شاهد کاهش داري 

پذیري  نفوذ افزایش زنده، هاي سلول آثار غیر مخرب امواج فراصوت روي ترینگسترده از یکی ).الف 1شکل (افزایش نشان داده است 
 نفوذپذیريافزایش بر عالوه .دهدمی افزایش را ها سلول توسط سلولی هاي درون فرآورده دفع و خارجی ترکیبات جذب که ستا غشا

 شده استفاده گیاهی هاي پروتوپالست و ها سلول در بیوسنتز و آنزیمی هاي امواج فراصوت به عنوان محرك واکنش ، ازسلولی غشاي
بیشترین افزایش  .)ب 1شکل ( یافته است افزایشداري  نسبت به شاهد به طور معنی pHبرعکس، در کلیه تیمارهاي محرك  ).5(است 

pH  در کشت سوسپانسیون سلولی . میکرو موالر متیل جاسمونات مشاهده گردید 100در تیمارPapaver bracteatum  هدایت
یافته و فقط در تیمار امواج فراصوت نسبت به شاهد افزایش نشان داده است محیط کشت در اثر تیمارهاي مختلف کاهش  الکتریکی

)1 .(  

ي سلولی مخمر در تحریک کشت ریشه موئین داتوره هاي خارجی مانند دیوارهجاسمونات و محركاز متیلنیز زابتاکیس و همکاران 
  .)11( ها بودوثرتر از بقیه محركجاسموت در افزایش آلکالوئید ترپن ماستفاده کردند و نشان دادند که متیل

  الطیب هاي مویین سنبل ها بر ریشه تاثیر محركواریانس  تجزیه -1جدول
  

  هدایت الکتریکی  محیط کشت pH  وزن تر      ي آزاديدرجه  منابع تغییر 

  89/0**  22/0**  44/67**  6  تیمار

  02/0  004/0  37/14  14  خطا

  70/5  03/1  99/14    (%) ضریب تغییرات
  ns درصد 1و  5دار در سطح احتمال  یبه ترتیب معن** و *دار،  غیرمعنی 
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 محیط کشت pH )، بهدایت الکتریکی )الفتاثیر سطوح مختلف تیمارهاي متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید و فراصوت بر  -1شکل
  . الطیب هاي مویین سنبل رشد ریشه )و پ
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  :نتیجه گیري کلی

محیط pH هدایت الکتریکی و وزن تر، هاي داري روي شاخصها اثرات معنیهاي مویین سنبل الطیب با محركکلی تیمار ریشه به طور
  .کشت داشته است
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