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 گیاه کاسنیاثر اسید سالیسیلیک بر میزان فنل و فالونوئید در کالوس 
 (Cichorium intybus L.) 

  3وحید اکبرپورو  2، ویدا چالوی*1افسانه کوهساری
 دانشکده علوم زراعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری دانشجوی کارشناسی ارشد، باغبانی،1

  دانشکده علوم زراعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری استادیار گروه باغبانی، 3و  2

 

 af.koohsari@yahoo.com * نویسنده مسوول؛

 چکیده       

به  یشیمنظور آزما نیباشد. به ا یکشت بافت م طیدر شرا هیثانو یها تیمتابول دیتول یبرا یها روش مناسب استفاده از محرک

، 100، 50صفر،  یدر غلظت ها کیلیسیسال دیاساثر محرک  یتکرار، رو 3با  یال تصادفدر قالب طرح کام لیکتوراصورت ف

 هیثانو یهاتیمتابول دیبر تول (MS)موراشگی و اسکوک  طیدر محساعت  72و  48، 24در سه زمان  کروموالریم 200و  150

در  دیفالونوئ زانیم یبرا ییبه تنها کیلیسیسال دیمحرک اس انس،یوار هیبدست آمده از تجز جیانجام شد. بر اساس نتا یکاسن

شد. غلظت  دار ی% معن5در سطح  دانیاکس یو آنت دیبر مقدار فالونوئ ییبه تنهاهم دار شد. اثر زمان  ی% معن1سطح احتمال 

 زمان در میزاناسید سالیسیلیک و  تاثیرشد.  دیفالونوئ زانیم شیموالر( باعث افزا کرویم 50) کیلیسیسال دیاس نییپا

 بود. بیشتر فالونوئید

 دیفنل، فالونوئ ،یکاسنزمان، ، اسید سالیسیلیک:  واژگان کلیدی:

 مقدمه 

پایا است. تمامی اعضای این گیاه مورد استفاده قرار  علفی،، گیاهی Asteraceaeی  خانواده از (.Cichorium intybus Lکاسنی )

 امروزه (.5است )معطر ترپنوئیدها، اینولین و ترکیبات  گلیکوزیدها، ترید، فالونوئیدها، ترکیبات شیمیایی شیکوریک اسیگیرد.  می

مورد توجه قرار گرفته های کشت بافت برای تولید گیاهان عاری از بیماری در شرایط کنترل شده با کیفیت باال  استفاده از تکنیک

واکنش دفاعی های ثانویه نوعی  متابولیتولید کرد. را سریع و انبوه به صورت تجاری ت متابولیتهای ثانویه توان  میاست به عالوه 

کنند؛  ها به عنوان سیگنال در برابر واکنش دفاعی گیاه عمل می شوند، این محرک ها فعال می گیاه هستند که توسط محرک

  به(. که 3-2) باشد میهای دفاعی  استفاده از این پاسخ های ثانویه و القا کننده های افزایش تولید متابولیت روشیکی از ، بنابراین

. (10) شوند یمها  کنند و سبب افزایش این ترکیب یمها را فعال  ی مربوط به بیوسنتز متابولیتها ژنیرمستقیم غمستقیم یا  صورت

 ها یا عوامل زیستی صورت پذیرد. محرک شیمیاییهای  تواند با کمک محرک ها می ی مربوط به بیوسنتز متابولیتها ژنفعال نمودن 

های ثانویه مانند فنل و فالونوئید برای  بر تولید و افزایش متابولیت هـتند کـهس مختلفییا عوامل زیستی  شیمیاییاد موی، طورکل به

توان  اسید  غیرزیستی می  های از جمله محرک(. 11-1هستند ) مؤثری گیاهی در کشت بافت ها سلولی از پتانسیل بردار بهره
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این  ای استفاده شوند. های ثانویه کاسنی در شرایط کشت درون شیشه واند جهت تولید متابولیتت سالیسیلیک نام برد، که می

های  غیرزیستی در محیط کشت سبب افزایش میزان متابولیت  های مختلف محرک غلظتآیا پژوهش به دنبال این پاسخ است که 

 گردد. ثانویه در گیاه کاسنی می

 

 ها مواد و روش

 یک مدتبه ، ضدعفونیجهت  کاسنی رهایبذ ،ستریلا گیاهچه تهیه منظور اکان بذر اصفهان تهیه شد. به بذر کاسنی از شرکت پ

 .دقیقه منتقل شد 30درصد به مدت  5 سدیم هیپوکلرید بهستریل ا مقطرآب  با شستشوقرار داده و پس از   %70 لکلا درقیقه د

درصد آگار کشت و  8/0و  درصد ساکارز 3 حاوی MS 2/1ط کشت سپس محی .ندشد ستریل شستشوا مقطرآب  با ربا سهدر پایان 

از  ،از چهار هفتهپس ساعت تاریکی نگهداری شد.  8ساعت روشنایی و  16گراد و شرایط نوری  درجه سانتی 25±2در دمای 

تیمارهای  جامد حاویMS (12 )  و در شرایط استریل به محیط کشت گردیددمبرگ، تهیه   کاسنی ریزنمونهستریل ا گیاهچه

ها به محیط مایع  روز از کشت کالوس 35بعد از . ندشد دهی منتقل برای کالوسهورمونی بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید 

شدند. سپس اثر محرک را در سه زمان داده ل انتقا میکرو موالر( 200، 150، 100، 50، 0های ) ظتحاوی اسید سالیسیلیک در غل

و  تجزیه  .گردیدان فعالیت آنتی اکسیدانی، مقدار فنل و فالونوئید به روش اسپکتوفتومتری بررسی ساعت بر میز 72و  48، 24

 افزار اکسل انجام شد. و رسم نمودار با نرم SASافزار  نرم ها با استفاده از تحلیل داده

 

 نتیجه و بحث

تنهایی برای میزان فالونوئید در سطح احتمال  بهکه محرک اسید سالیسیلیک  (1)جدول  جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد

تنهایی در میزان فنل  تیمار زمان به داری را ایجاد نکرد. تفاوت معنی یآنتی اکسیدانفعالیت ولی روی مقدار فنل و  ،دار شد % معنی1

)اسید شد. اثر متقابل تیمارها  % معنی دار5آنتی اکسیدان در سطح  فعالیت بر مقدار فالونوئید و. در صورتیکه داری نداشت اثر معنی

 دار نشد. معنیبر هیچ کدام از صفات سالیسیلیک و زمان( 
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 آنتی اکسیدان کالوس کاسنیمیزان فنول، فالونوئید و بر  های مختلف اسید سالیسیلیکتجزیه واریانس اثر غلظت -1جدول 

 درجه آزادی منابع تعییرات
 میانگین مربعات

 اکسیدان آنتی فالونوئید فنل

5904/0 4 اسید سالیسیلیک ns 7847/6 ** 19/3190ns 

2299/1 2 زمان ns 8847/6 * 290/6445
* 

اسید سالیسیلیک * 

 زمان
8 5013/0 ns 6497/2 ns 24/4606 ns 

7812/0 28 خطا  4197/1  72/4924 

36/38 - ضریب تغییرات  1183/24  9/7537 

%5% و 1*: به ترتیب غیر معنی داری و معنی داری در سطح احتمال و  ** ، ns 

بر فعالیت آنتی اکسیدانی کالوس کاسنی افزوده شد، داری  بطور معنیکه با گذشت زمان  ؛نشان دادها  مقایسه میانگیننتایج 

  .(،ب1شکل) ده شداز انجام تیمار دی ، پسساعت 72میزان فعالیت آنتی اکسیدانی پس از که بیشترین  طوری به

تیمار  در ،گرم بر گرم وزن تر میلی 672/5با بیشترین مقدار . دهد مینشان تغییرات مقدار فالونوئید را در طول زمان  ، ج1شکل 

میزان سالیسیلیک اسید نشان داد که با افزایش غلظت نتایج مقایسه میانگین ها همچنین  ساعت مشاهده گردید. 48 زمانی

و  گرم بر گرم وزن تر بود میلی 7433/5میکرو موالر به میزان  50پیدا کرد و بیشترین مقدار فالونوئید در غلظت فالونوئید کاهش 

 .شاهد نیز کمتر بود  که از نمونه(، گرم بر گرم ون تر میلی 6489/3میکرو موالر اسید سالیسیلیک ) 200کمترین مقدار آن در تیمار 

تولید گیرد  قرار میدن محرک به محیط کشت و مدت زمانی که محیط در معرض محرک عواملی مانند غلظت محرک، زمان افزو

(. افزایش بیش از حد معمول محرک نه تنها افزایش متابولیت را در بر ندارد، بلکه 4دهد ) های ثانویه را تحت تاثیر قرار می متابولیت

تواند عاملی سمی برای  هچنین میها را کم، متوقف و  بولیتهای دخیل در مسیر بیوسنتزی تولید متا از طریق کاهش فعالیت آنزیم

های باال کاهش پیدا  سالیسیلیک در غلظتاسید های تراریخته تحت تاثیر  های ثانویه در ریشه متابولیت(. 7) گیاه محسوب شود

غلظت یزان فالونوئید در بیشترین ممشاهده شد (. همچنین در آزمایش دیگری 9که با نتایج پژوهش حاضر همسو بود ) ؛کرده است

در مقابل در پژوهشی که از محرک   مطابقت داشت. که با نتایج ما (6) بدست آمددر گیاه گنگر فرنگی سالیسیلیک اسید پایین 

  (.8) در غلظت باالی اسید سالیسیلیک بیشتر بودمقدار گلیسیریزین د نشان داد، استفاده شاسید سالیسیلیک 
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محرک اسید سالیسیلیک در میزان فالونوئید ب. اثر زمان بر فعالیت انتی اکسیدانی ج. مقدار اثر  های نمودار مقایسه میانگینالف. . 1شکل 

 فالونوئید تحت تاثیر زمان

 

 منابع
-های ثانوی گیاهی با استفاده از السیتورهای زیستی. مجله سلول و بافت )علمی . افزایش متابولیت1392فی، م. اسمعیل زاده بهابادی، ص. و شری .1

 .119-128، صفحه 2، شماره 4پژوهشی(، جلد 

، 4، دوره نهـم، شـماره   نـوین  ژنتیـک . فناوری زیست راهکارهای بکارگیری با گیاهان در ثانویه متابولیتهای انبوه تولید .1393 .پ عبداللهی، و .م امیدی، .2

 .391-402صفحه 

(. مجلـه  Catharanthus roseusزایی و سوسپانسیون سلولی پـروانش )  . بهینه سازس کالوس1391احمدی، ج.، محمدی، ر.، گروسی، ق. و حسینی، ر.  .3

 .1-18، صفحه 1، شماره 4بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 

 .4، شماره 7سیتورهای غیر زیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی. مجله سلول و بافت، جلد . ال1395راعی، م.، اثنی عشری، م. و خدایاری، م.  .4

 .77-79صفحه . کاربردهای درمانی گیاهان دارویی. انتشارات کتاب ارجمند، 1389گارودی، ف.، جارودی، ص. و تقی زاده، م. یس .5
ثر شوری و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز و ترکیبات فنیل . برسی ا1394زمانی، س.، قاسم نژاد، ع.، علیزاده، م. و اعلمی، م.  .6

  .4ای. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، سال سوم، شماره  در شرایط درون شیشه .Cynara scolymus Lپروپانوئیدی گیاه دارویی 

ژنین، آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی  لیک اسید بر میزان فالونوئیدها، آپی. تاثیر سالیسی1392زرین کمر، ف.، زاویه جک، ا. و بهمنش، م.  .7

(Matriaria chamomilla L. مجله زیست شناسی ایران، سال پنجم، شماره .)67-74 صفحه ،17. 

و متیل جاسمونات بر میزان تولید ماده های اسید سالیسیلیک  . اثر محرک1393شیرازی، ز.، پیری، خ.، میرزایی اصل، ا.، حسنلو، ط. و قیاسوند، ط.  .8

(. مجله پژوهشهای گیاهی )مجله زیست شناسی .Glycyrrhiza glabra Lهای مویین شیرین بیان ) موثره گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین در ریشه

 .3، شماره 27ایران(، جلد 

 الف

 ج ب
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innoxia L.) دوره ن. فصلنامه گیاهان دارویـی سکوپوالمیا و پینوترآ ایمحتو بر تجاسمونا متیل و سیدا سالیسیلیک یستیز یهاکمحر  ثرا سیربر و ،

 .10، شماره 1
( از طریق کشت کالوس و Stachys lavandulifolia Vahiمیزان فنول کل در گیاه چای کوهی ) . بررسی1391خ.  ،س. و پیری ،ب.، ناظری ،مهربانی .01

      .77-88 ،2، شماره 4دوره  ها. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، امکان افزایش آن با استفاده از محرک
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