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  چکیده
میوه جات و  ،ی باشد  و در دسته اي از سبزیجاتشالکون ها جزء ترکیبات طبیعی و سنتتیک هستند که از گروه فالونویید ها م     

. می باشند ....ضد ویروسی و ضد قارچی، فعالیت هاي از جمله خاصیت ضد باکتري، نیز داراي گروه وسیعی از گیاهان یافت می شوند و
بر روي میزان کمیت کلروفیل که با استفاده از دستگاه کلروفیل 0.1mg/ml این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ماده شالکون در غلظت 

ندازه گیري استفاده براي ا PEAاندازه گیري شد و نیز میزان کیفیت فلورسانس از دستگاه فلورومتر spot با واحد  CL-01سنج مدل 
در این آزمون محیط هاي کشت گلدانی گروه  .تکرار انجام شد 3تصادفی به صورت زمایشگاهی در قالب طرح کامال شد در شرایط آ

براي سنجش میزان پروتئین از تست برادفورد استفاده شد و میزان . بیاري شدندهاي گروه شاهد با محلول هوگلند آتیمار شده و کشت 
و  .گاه اسپکتروفومتر اندازه گیري شدنانومتر با استفاده از دست 595گاوي در طول موج جذب نوري غلظت هاي مختلف از سرم آلبومین 

از ماده 0.1mg/ml نتایج نشان داد که اثر غلظت . براي تخمین میزان پروتئین محلول استفاده شد از منحنی استاندارد رسم شده
و میزان  .این غلظت روي میزان کیفیت فلورسانس معنی دار نبودشالکون روي میزان کمیت کلروفبل گیاه کاهو  معنی دار بود و تاثیر 

بنابراین از این ترکیبات  .از ماده شالکون نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است mg/ml0.1پروتئین محلول در گروه تیمار شده با 
  .نیز استفاده نمودفنولی می توان به عنوان چالشی نوین در تولید علف کش هاي زیستی سازگار با محیط زیست 

  
  .کیفیت فلورسانس ،کمیت کلروفیل ،پروتئین محلول تست برادفورد، :کلمات کلیدي

  
 مقدمه

یونانی آللو به معنی  واژه يآللوپاتی از دو . یکی از انواع تنشهایی که گیاهان در طول عمر خود با آن مقابله میکنند، آللوپاتی است     
بیماري یا احساس منفی مشتق شده است که به عنوان یکی از عوامل مهم در مدیریت علفهاي یکدیگر و پاتوز به معنی رنج بردن یا 

همچنین آللوپاتی به معناي هر گونه اثر مستقیم یا غیرمستقیم، محرك یا بازدارنده  ].1[هرز و تناوب زراعی در نظر گرفته می شود 
نها به درون محیط صورت میگیرد در این رابطه شدن آلوشیمی و آزاد توسط یک گیاه به گیاه دیگر است که از راه تولید ترکیبهاي آل

آللوکمیکالها مواد بیوشیمیایی هستند که بیشتر این ترکیبات شیمیایی آللوپاتیک به عنوان متابولیت ثانویه طبقه بندي میشوند و نقش 
]. 2[ه اثبات رسیده است فیزیولوژیکی آنها در رشد و نمو و نیز سیستم دفاعی آنها در مقابل گیاهخواران و پاتوژنهاي گیاهی ب

در این  ].3[گذارند پروتیین می آللوکمیکالها اثرات فیزیولوژیکی مختلفی بر فتوسنتز، تنفس، تقسیم سلولی، فعالیت آنزیمها و سنتز 
شالکون ها جز ترکیبات طبیعی و سنتتیک بوده که از خانواده . للوپاتیک ماده ي شالکون می باشدهدف بررسی خاصیت آ پژوهش

. هستند ...ونویید ها می باشند و داراي طیف وسیعی از فعالیت هاي بیولوژیکی از جمله ضد سرطان، ضد باکتري، آنتی اکسیدان و فال
هدف اصلی از . انواع مختلفی از ترکیبات فالونوئیدي دربسیاري از سبزیجات، میوه جات، و بذرهاي مختلف گیاهی یافت می شوند

  .کیفیت فلورسانس و تست برادفورد می باشد ،میزان کمیت کلروفیلفیزیولوژي گیاه کاهو از جمله پژوهش حاضر بررسی پاسخ هاي 
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  مواد و روش ها-
  اندازه گیري فلورسانس کلروفیل )الف

دقیقه قرار گرفتن گیاهچه  ها در تاریکی به وسیله ي گیرنده هاي مخصوص ،وضعیت کلروفیل فلورسانس ،به وسیله ي  20پس از       
 o:پارامترهاي مورد ارزیابی شامل  .و لبه ي برگ اندازه گیري و ثبت شد بین رگبرگ اصلی از محل میانه برگ، PEAدستگاه فلوریمتر 

f ) فلورسانس کمینه ،زمانی که نور در سطح معمول بوده و تمام مراکز واکنش باز هستند( ، fm) هنگامی که برگ در معرض پالس
  .بودند)2کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم ( fv/fmو )شدیدي از نور قرار دارد و تمامی مراکز واکنش اشباع و بسته هستند

  اندازه گیري محتوي کلروفیل )ب
و لبه برگ اندازه گیري و ثبت  بین رگبرگ اصلی ،از محل میانه برگ SPADیري محتوي کلروفیل با استفاده از کلروفیل متر اندازه گ

ن ها دو طول موجی که جذب کلروفیل در آ در ،اساس مقدار نور عبور کرده از برگکلروفیل متر غلظت نسبی کلروفیل برگ را بر  .شد
بی و کمترین جذب در طول موج سبز بوده و در طول ب کلروفبل در دو طول موج قرمز و آن جذبیشتری .می دهدتفاوت دارد نشان 

مز بنابراین اساس کار این دستگاه بر مبناي اختالف بین نور قرمز تابیده شده به برگ با نور قر .مادون قرمز کلروفیل هیچ جذبی ندارد
بر این اساس  .برگ به مقدار بیشتري جذب می شود یاد بودن کلروفیل درزیرا نور قرمز درصورت ز .دور عبور کرده از برگ می باشد

تحت تاثیر کاروتن قرار  که بیشترین جذب را داشته و(طول موج انتخاب شده براي اندازه گیري به وسیله ي دستگاه طول موج قرمز 
نحوه کار کلروفیل متر بدین ترتیب است که در قسمت  .می باشد )که جذب ان بسیار کم است(ون قرمز و طول موج ماد )نمی گیرد

یا تولیدکننده نور قرار داشته و نور قرمز تولید می کند و نور پس از گذشتن از نمونه برگ به یک سري گیرنده یا  Illuminatinاول 
Receptors  ي یک آمپلی فایر تقویت شده و  وسیله این عالئم به .نالوگ تبدیل می کندنور عبوري را به عالیم الکتریکی آرسیده که

ن عالئم به وسیله ي میکرو پروسسور تفسیر شده و سپس آ .ه به عالئم دیجیتال تبدیل می شودن به وسیله ي یک تبدیل کنندپس از آ
به هیچ   SPADباید توجه داشت که عدد .عدد دیجیتالی در صفحه نمایان شده و به صورت اتوماتیک در حافظه نگه داري می شود

این عدد همبستگی باالیی با مقدار  .عنوان مقدار کلروفیل را مشخص نمی کند بلکه تخمینی از غلظت کلروفیل را نشان می دهد
  .کلروفیل برگ دارد

 استخراج پروتئین کل محلول
  روش استخراج پروتئین )الف

ته و تا ن ریخسپس مقداري ازت مایع روي آه شدند ابتدا مقداري از ریشه ي گیاهچه ي کاهو در داخل هاون چینی کوچک قرار داد
لیتري قرار داده و به مقدار  میلی 2میلی گرم برداشته و در درون میکروتیوپ هاي  0.1سپس به مقدار  .حد پودر شدن کوبیده شدند

ذکر است که تمام مراحل الزم به ( .را داخل یخ قرار می دهیم ن اضافه میکنیم و بالفاصله میکروتیوپ هایک میلی لیتر بافر فسفات به آ
به  )درجه سانتی گراد 4دور بردقیقه در دماي  13000(سپس نمونه ها با استفاده از سانتریفیوژ  ).رو یخ و در حمام یخ انجام گرفت

دقیقه سانتریفیوژ شدند و قسمت باالیی را برداشته و داخل میکروتیوپ هاي دیگر ریخته و مشخصات نیز به لوله ي جدید  15مدت 
این نمونه ها براي تعیین مقدار کمی پروتئین ها به روش برادفورد  .درجه سانتی گراد نگه داري شدند -80و در دماي . نتقل شدندم

  .مورد استفاده قرار گرفتند
 روش تهیه ي محلول برادفورد 

 200و با  .اضافه شد ٪ H3PO4  85.از میلی لیتر 100میلی لیتر متانول حل شده و محلول به  50در  G میلی گرم کوماسی بلو 100
این محلول قابل نگه داري در یخچال به  .بود0.01ن در حدود آ PHمحلول به رنگ قرمز تیره شد و  .ب مقطر رقیق شدمیلی لیتر آ

ن آ PHمد و حجم آب مقطر به دست آ 4جم از استوك فوق الذکر با ح 1معرف قابل استفاده با اضافه کردن  .مدت یک ماه می باشد
 .شد 1.1برابر 

 استاندارد جهت سنجش غلظت پروتئین منحنیتهیه ي ) ت
ب مقطر میلی لیتر آ 10لبومین گاوي در ی گرم از پروتئین استاندارد سرم آمیل 100پروتئین استاندارد  غلظت هایی از جهت تهیه ي

سی سی از عصاره  0.1سپس  .میلی گرم بر لیتر تهیه شد  0.25, 0.2, 0.15, 0.1, 0.05غلظت هاي  BSAاز استوك سرم حل شد و
ن دقیقه در دماي آزمایشگاه باقی ماند و سپس جذب آ 15ورتکس به مدت  سی سی معرف برادفورد مخلوط و پس از 5ي پروتئینی با 
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شده غلظت پروتئینی محاسبه نانومتر اندازه گیري شد و بر اساس منحنی استاندارد رسم  595با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 
منحنی رسم شده به قرار زیر و  .لیتر سرم آلبومین گاوي تهیه شدمیلی گرم در  0.25تا  0منحنی استاندارد از غلظت هاي  .گردید

  :مده به شرح زیر می باشدبه دست آ معادله ي

  
  منحنی استاندارد معرف برادفورد -

 سنجش مقدار کمی پروتئین )ث
دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده از  ادفورد مخلوط و پس از ورتکس جذب آن بامیلی لیتر معرف بر 5عصاره پروتئینی با سی سی از  1

گاوي غلظت پروتئینی محاسبه لبومین حنی استاندارد رسم شده توسط سرم آنانومتر اندازه گیري شد و بر اساس من 595در طول موج 
  :مده میزان غلظت پروتئینی در گروه تیمار شده و گروه کنترل به قرار زیر می باشدست آمعادله ي به د که با توجه به .گردید

 :مده از منحنی استاندارد معرف برادفوردمعادله ي به دست آ -
Y=1.664x+1775 

R2=0.6468 
Y: میزان جذب نوري محلول پروتئینی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر 
x: میزان غلظت پروتئین محلول درنمونه  

R2:  ضریب همبستگی 
  

  نتایج
میلی گرم بر میلی لیتر بر روي میزان کمیت  0.1اثر ماده شالکون در غلظت T.test  مده از نرم افزاربا توجه به داده هاي به دست آ     

محلول وماده شالکون بر روي میزان پروتئین  .لورسانس تفاوت چشمگیري نشان ندادکلروفیل تفاوت چشمگیر و بر روي میزان کیفیت ف
  .اینده داشته استکل اثر افز

  
  بحث
اثرات مفید یا مضر مستقیم یا غیرمستقیم گیاهان بر یکدیگر به واسطه تولید ترکیبات شیمیایی که وارد محیط  "آللوپاتی به عنوان      

اعی در حال انجام است تالشهاي زیادي براي یافتن ژنهاي درگیر در تولید ترکیبات آللوپاتیک در گیاهان زر .است شدهمعرفی  "میشوند
تا با روشهاي بیوتکنولوژي این امکان ایجاد شود که ویژگیهاي آللوپاتیک گونه هاي مختلف علفهاي هرز یا برخی از گونه هاي زراعی را 

  .به گونه هاي زراعی ارزشمند انتقال داد تا گیاهان اصالح ژنتیکی شده با فعالیت باال تولید شود
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  نتیجه گیري کلی
به نظر نمی رسد که آثار اولیه آن ها یکسان باشد بلکه مکانیسم هاي مختلفی از  وع ساختمانی ترکیبات آللوشیمیاییتنبه علت      

تغییر در فراساختار غشائی تا تغییر در کنترل بیان ژن و فعالیت آنزیم ها و رنگیزه ها  را می توانند در بر گیرند و موجب ایجاد برخی 
  .د گیاهچه را سبب می گردندکاهش رشپاسخ هاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیک شوند که در نهایت 
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