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 .2دانشجوی دکتری باغبانی ،گروه علوم باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 .1استادیار ،گروه علوم باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 .9استادیار ،گروه کشاورزی ،واحد فسا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فسا.
 .4استاد ،گروه علوم باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 6دانشیار ،گروه علوم زیستی ،دانشگاه تامسون ریورز ،کانادا.
(تاریخ دریافت2901/2/16 :؛ تاریخ پذیرش)2901/1/11 :

چکیده
ارس ( )Juniperus excelsaدرختی نورپسند و دیرزیست از خانوادة سرو ) (Cupressaceaاست .این درخت کندرشد و مقاوم در برابر کمآبی
و سرماست .تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه شامل بررسی غلظت هورمونهای اکسین و سیتوکینین بر کالزایی ارس بهصوورت
فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر تولید متابولیتهای ثانویه (فنول و فالونوئید) و مهار
رادیکال آزاد  DPPHانجام گرفت .نمونههای گیاهی اولیۀ استفادهشده در این پژوهش از شاخههای سالم و عواری از بیمواری و آفوات ارس
تهیه شد .از محیط کشت مخصوص گیاهان چوبی ( )WPMبهعنوان محیط پایه استفاده شد .فاکتور اول شامل اکسین در پنج سطح (صفر،
 2و  1میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید ( )NAAو  2و  1میلیگرم در لیتر  )2,4-Dو فواکتور دوم شوامل سویتوکینین در سوه سوطح
(صفر 9/16 ،و  9/6میلیگرم در لیتر کینتین بود .نتایج تحقیق نشان داد که ریزنمونهها بعد از سه هفته در محیط کوالوسزایوی بوهتودریج
متورم شدند و پس از شش هفته در این ریزنمونهها بهطور کامل کالوسزایی انجام گرفت .بررسی اثر متقابل هورموونهوای سویتوکینین و
اکسین نشان داد که بیشترین مقدار آن ( 19درصد) در تیمار ترکیبی  9/16میلیگرم در لیتر  Kinو  2میلیگورم در لیتور  NAAبوهدسوت
آمد .مقایسۀ میانگین با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین وزن تر کالوس ( 2/2گرم) در تیمار ترکیبی  9/16میلیگورم در لیتور  Kinو 2
میلیگرم در لیتر  NAAبهدست آمد .همچنین بیشترین وزن خشک کالوس ( 9/4گرم) در تیمار  9/16میلیگرم در لیتر  Kinو  2میلیگرم
در لیتر  NAAبهدست آمد Kin .در ترکیب با  NAAسبب ایجاد کالوس متراکم (فشورده) و زردرنوو و در ترکیوب بوا  4,2-Dسوبب ایجواد
کالوس ترد (پفکی) و سبزرنو شد .در بررسی اثر سالیسیلیک اسوید ( 69 ،9و  299میکروموورر) بور متابولیوتهوای ثانویوۀ بررسویشوده
مشخص شد که مقدار فنول در تیمار  299میکرومورر ( 92/1میلیگرم گالیک اسید در گرم وزن خشک) بیشوتر از تیمارهوای دیگور بوود.
اختالف معنیداری بین تیمار شاهد و  69میکرومورر مشاهده نشد .بیشوترین و کمتورین مقودار فالونوئیود بوهترتیوب در تیمارهوای 299
میکرومورر سالیسیلیک اسید ( 0/9میلیگرم کوئرستین در گرم وزن خشک) و شاهد ( 1/96میلیگورم کوئرسوتین در گورم وزن خشوک)
بهدست آمد .همچنین بیشترین مهار رادیکال آزاد  DPPHدر تیمار  299میکرومورر سالیسیلیک اسید ( 96/95درصد) و کمترین مقدار آن
( 16/9درصد) در تیمار شاهد مشاهده شد.
واژههای کلیدی :اکسین ،سیتوکینین ،کالوس ،فالونوئید ،فنول.
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مقدمه
ریزازدیادی مهمترین روش ازدیاد سریع غیرجنسی
در شرایط درونشیشهای است .این روش از نظر زموان
و فضای رزم ،برتوری اقتصوادی بور روشهوای ازدیواد
سنتی دارد .ازدیاد سریع گیاهوان ،وابسوته نبوودن بوه
فصل ،تولید گیاهان عاری از بیماری ،صورفه جوویی در
مووواد گیوواهی و کووار در شوورایط گنوودزداییشووده از
ویژگیهای این روش است .همچنین این روش انتقوال
بیخطر و قرنطینۀ ژرمپالسم را در داخل کشور و بوین
کشورهای دیگر تسهیل میکند .زمانی کوه روشهوای
سنتی قادر به تأمین تقاضا بورای ازدیواد موواد گیواهی
نباشند ،این روش میتواند گیاهان زیادی را با عملکرد
مطلوووو و بوووهصوووورت یکنواخوووت تولیووود کنووود
( .)Smith, 2013; Gatti & Vecchi, 2017از نظوور
تعریف ،هورمونها ترکیبات آلی هستند که بوهصوورت
طبیعی در گیاهان آلی ساخته میشووند و بور رشود و
نمو اثر میگذارند .افزونبر ترکیبات طبیعی ،ترکیبوات
مصنوعی نیز سواخته شوده انود کوه بوا انوواب طبیعوی
مطابقووت دارنوود .بووه مجموووب هورمووونهووا و ترکیبووات
مصنوعی تولیدشده ،تنظیمکنندههای رشد میگوینود
( .)Idowu et al., 2009تنظوویمکننوودههووای رشوود
عهدهدار تنظیم و اعمال فیزیولووژیکی در گیواهانود ،در
رشد و نمو و فعالیتهای سوختوساز گیاه مؤثرند و بوا
اینکه مقدارشان بسیار انودک اسوت ،اثور فعوالکننوده
دارند ( .)Watahiki & Trewavas, 2015بهطور کلوی
رشد و نمو طبیعوی گیواه ،بیشوتر توسوط اثور متقابول
هورمون های تحریککننده و بازدارنده تنظیم میشوود
(.)Smith, 2013
متابولیت های ثانویه بهویژه فنول هوا و فالونوئیودها
انتشووار وسوویعی در گیاهووان دارنوود و فعالیووت زیسووتی
متنوب این ترکیبات از جمله تأثیرات آنتیاکسویدانی و
ضدمیکروبی آنها در بسیاری از بررسیها گزارش شوده
است .با توجه به کاربرد فراوان گیاهان و عصارة آنها در
صنایع مهمی همچوون داروسوازی ،غوذایی و آرایشوی
بهداشتی ،بررسوی تولیود ایون ترکیبوات تحوت توأثیر
محووورکهوووای آنهوووا مو ویتوانووود سوووودمند باشووود
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( .)Balasundram et al., 2006سالیسوویلیک اسووید
نوعی تنظیم کنندة رشد گیاهی و نوعی ترکیوب فنیول
پروپانوئیووود اسوووت ( & Rivas-San Vicente
 .)Plasencia, 2011سالیسیلیک اسوید از طریوق بانود
شوودن بووا کاتووارز و اسووکوربات پراکسوویداز و افووزایش
بازدارندگی تنفس سلولی سبب مهار فعالیت کاتوالیزی
و افووزایش اکسوویژن فعووال موویشووود .بووا افووزایش
سالیسوویلیک اسووید و ارسووال س ویگنالهووا توسووط آن،
آنزیم های کدکنندة ژنی از مسیر فنول پروپانوئید فعال
میشوند (.)Zhang et al., 2015
ارس ( )Juniperus excelsaدرختووی از خووانوادة
سوورو 2بووا ارتفوواب متوسووط  9تووا  26متوور اسووت.
جنس  Juniperusشامل  59گونه اسوت و گونوههوای
این جنس از گروه گیاهان بسیار مقاوم با تحمل دامنۀ
وسیع شرایط اکولوژیکی هستند .این درخت از معودود
سوزنیبرگان بومی شمال ایران و درختی مقاوم و زیبوا
در مناطق جنگلی و کوهستانی بهویژه منواطق شومال
کشور است .منطقۀ رویش این درخت از شرق تا غور
در امتداد دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز و از شومال
غر توا جنوو در امتوداد رشوتهکووه زاگورس اسوت
( .)Mozafarian, 2015ارس بهعلوت مقاوموت در برابور
سرما و خشکی در شرایط سوخت قودرت رشود خوود را
حفظ میکند و بوی نامطبوعش سبب فرار مار ،عقر و
حشره های گزنده میشود .خواص ضدمیکروبی این گیاه
نیز بسیار اهمیت دارد .سرشاخههای آن دارای اسانسوی
بهنام سابین است که بهشدت محورک پوسوت و مخوا
است .مطالعوات روی اسوانس ارس نشوان داد کوه ایون
متابولیت ثانویه روی گونههوای متعوددی از قوار هوای
بیمووواریزا دارای خاصووویت مهارکننووودگی در برابووور
میکروارگانسیم هاست .ارس در حجاز برای درموان سول
ریوی و یرقان استفاده شوده و همچنوین ضودباکتریایی
بودن اسانس این گیاه در برابر باکتریهای گورم مببوت
مانند  Staphylococcus aureusو Bacillus subtilis

Cupresssaceae

1
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گزارش شده است ( .)Soltani et al., 2014تحقیقوات
مختلف روی کشت بافت گونههای خانوادة سرو نشوان
از متغیر بوودن کیفیوت کشوت هور گونوه نسوبت بوه
ترکیبات مختلف هورمونی و نووب محویط کشوت دارد.
برای مبال ) Salehi shanjani (2006در بررسی کشت
بافت گونۀ ارس نشوان داد کوه افوزودن گلوتوامین بوه
محیط کشت  2/1موراشیو و اسوکوگ )MS( 2سوبب
تحریک کال زایی میشود ،اما شکل نیتراتوی نیتوروژن
سبب تولید هیچ کالوسی نمیشود .او همچنوین بیوان
کرد که ترکیب هورمون بنزیل آمینوپوورین ( 1)BAPو
کینتین ( 9)Kinتا غلظت  1میلیگورم در لیتور سوبب
کالزایی میشود و بیشتر از آن اثر منفوی بور کیفیوت
کالوسها دارد Baravardi et al. (2015) .در پژوهشی
نشان دادند که محیط کشت  WPMبهتر از  MSاست
و غلظت های  9میلیگرم در لیتر  2,4-Dدر ترکیب بوا
 9/1میلیگرم در لیتر  Kinبیشترین کالزایوی را دارد.
) Hussain et al. (2013بهتورین محویط بورای القوای
کالوس را محیط  MSهمراه بوا  1میلویگورم در لیتور
 2,4-Dو  6میلیگرم در لیتر زغال فعال معرفی کردند
و بعوود از دو هفتووه کووالوسزایووی از ریزنمونووۀ سوواقه را
به دست آوردند ،اما موفق به باززایی کالوس ها نشودند.
تحقیقات نشان داد که برای سوزنیبرگان بهویژه سورو،
محوویط  WPMمناسووبتوور از  MSاسووت .همچنووین
بووهمنظووور بررسووی تووأثیر سالیسوویلیک اسووید بوور
متابولیتهای ثانویوه Anusha et al. (2016) ،پوس از
القووای کووالوس گیوواه  ،Celastrus paniculatusبووا
استفاده از غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید نشوان
دادند که این ماده سبب تحریک تولید و تجمع فنوول
و ترکیبات فنولی میشودManivanna et al. (2016) .
اثر محرک های متیل جاسمونات ،اسید سالیسویلیک و
سدیم نیترپروسید را بر تجمع متابولیت هوای ثانویوه و
خواص آنتیاکسویدانی کوالوس گیواه Scrophularia

1. Murashige and Skoog
2. Benzylaminopurine
3. Kinetin

 kakudensisکشتشده در محیط کشت  MSحاوی 9
میلیگرم در لیتر  BAدر ترکیوب بوا  1میلویگورم در
لیتر  2,4-Dبررسی کردند .نتایج نشوان داد کوه متیول
جاسوومونات و سالیسوویلیک اسووید موجووب تجمووع
فنولهای کل ،فالونوئیودها و ترکیوب فالونوئیودها بوا
خواص دارویی شود و در غلظوتهوای بیشوتر بوهطوور
چشمگیری فعالیت های آنزیم هوای آنتویاکسویدانی را
افزایش داد .بنابراین درتحقیق حاضر کالزایی ارس در
محیط  WPMهمراه با غلظوت هوای مختلوف اکسوین
( NAAو  )2,4-Dو سووویتوکینین ( )Kinو همچنوووین
تأثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع متابولیتهوای ثانویوۀ
کالوس آن بررسی میشود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

نمونهبرداری پژوهش حاضر از منطقۀ حفاظوتشودة
خرمنکوه فسا انجام گرفت .خرمنکوه در شومال غربوی
شهر فسا در محدودة  69°توا ʹ 69° 49عور شورقی و
ʹ 10°90تا ʹ 10° 21طول شمالی قرار دارد و مرتفعترین
نقطۀ این شهرستان محسو میشود .ارتفاب قلوۀ آن در
حدود  9219متر از سطح دریاست .پوشش گیاهی ایون
منطقه بسیار غنی است و بالغ بر  916گونوۀ گیواهی در
این منطقه میروید که بیش از هموه گیاهوان دائموی و
اغلب بوتهای ،درختی و درختچهای جلب نظر میکننود.
گونههای جنگلی ارس ،بوادام وحشوی یوا الووک ،پسوتۀ
وحشی یا بنه و ارژن دیده میشود .از ارتفاب  1999متور
به بار ،گونۀ ارس گونۀ غالب منطقه است.
روش پژوهش
ضدعفونی جوانههای جانبی

نمونههای گیاهی از جوانههای جانبی شاخههای سالم
و عاری از بیماری و آفات تهیوه شود .بوهمنظوور سوترون
کوردن ریزنمونوههوا از روش )Salehi shanjani (2006
استفاده شد .برای ان کار ابتدا جوانه های جوانبی ارس
حدود  29دقیقه در آ خیسانده شد .سپس بهمنظوور
کووواهش کشوووش سوووطحی و تمووواس بهتووور موووواد
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ضوودعفونیکننووده ،ریزنمونووههووا  6دقیقووه در مووایع
ظرفشویی قرار داده شده و سوپس سوه مرتبوه بوا آ
مقطر شستوشوو داده شودند .در اداموه بوهمودت 26
دقیقووه در قووار کووش بنومیوول  1در  2999قوورار داده
شدند و سپس سه مرتبه با آ مقطور شسوته شودند.
ریزنمونه های آزمایشی در محلوول هیپوکلریود سودیم
 19گرم در لیتر بوهمودت  1دقیقوه قورار داده شوده و
سپس سه بار با آ مقطر استریل کامالً شسته شودند.
در مرحلۀ آخور ریزنمونوههوا  99ثانیوه در اتوانول 19
درصد قرار داده شدند و در این مرحله نیز سوه بوار بوا
آ مقطر شسته شدند .پوس از خشوک شودن کامول
ریزنمونهها ،بر روی محیط کشت  WPMکشت شدند.
طرح آزمایشی القای کالوس

به محیط  WPMکامل  99گرم در لیتر سواکارز و 1
گرم در لیتر آگار اضافه شد .سوپس قطعوات جداکشوت
جوانۀ جانبی تحت تیمارهای تنطویمکننودة رشود قورار
گرفتند .این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالوب طورح
بلوک کامل تصادفی انجوام گرفوت .فواکتور اول شوامل
اکسین در پنج سطح (صفر 2 ،میلیگرم در لیتر ،NAA
 1میلیگرم در لیتر  2 ،NAAمیلیگرم در لیتور 2,4-D
و  1میل ویگ ورم در لیتوور  )2,4-Dو فوواکتور دوم شووامل
سیتوکینین در  9سطح (صفر 9/16 ،میلیگرم در لیتور
 Kinو  9/6میلیگرم در لیتر  )Kinبود.
در پایان دورة شش هفته آزمایش ،درصد کالزایی
مشخص شد .آلودگی ریزنمونه هوای اولیوه  49درصود
بود .کالوس ها از محیط کشت خارج شده و با تورازوی
حساس دیجیتالی توزین شدند .برای بوه دسوت آوردن
وزن خشک ،کالوسها  19ساعت در دموای  49درجوۀ
سانتیگراد در آون قرار داده شده و سپس بوا تورازوی
حساس دیجیتالی توزین شدند.
طرح آزمایشی تأثیر سالیسیلیک اسوید بور فنوول،
فالونوئیووود و مهوووار رادیکوووال آزاد  1 ،1دی فنیووول
 -2پیکریل هیدرازین ( .2)DPPHدر این آزمایش تأثیر
1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

695

سالیسیلیک اسید بر فنول ،فالونوئید و مهوار رادیکوال
آزاد  DPPHکالوس های باکیفیت بهصورت طرح کامالً
تصووادفی انجووام گرفووت .تیمارهووای آزمایشووی شووامل
سالیسیلیک اسید در سه سطح (شاهد 69 ،میلیموورر
و  299میلیمورر) بود.
تعیین محتوای فنولی

فنووول کوول براسوواس روش رنوووسوونجی فووولن
سیوکالتو و برحسب اسوید گالیوک تعیوین شود .ابتودا
محلولهای استاندارد با غلظتهای ،16 ،21/6 μg/ml
 299 ،51/6 ،69و  216از اسید گالیک در متانول 00
درصد تهیه شد .سپس از هر کدام 2 ،میلیلیتر به لولۀ
آزمایش منتقل شود و بوه آنهوا  6میلویلیتور محلوول
واکنشگر فولن سیوکالتو  29( %29سیسی فولن سویو
کالتو ( 1مورر) را با آ مقطر به حجم  299سیسوی
رساندیم) و بعد از  9تا  1دقیقه  4میلویلیتور محلوول
کربنات سدیم  %1/6اضوافه شود .لولوه هوا بوهمودت 2
سوواعت در دمووای آزمایشووگاه و در محوویط تاریووک
نگهداری و پوس از آن مقودار جوذ در  156نوانومتر
اندازهگیری شد (.)Pourmorad et al., 2006
تعیین محتوای فالونوئید

محتوای فالونوئیود بوراسواس روش رنووسونجی
آلومینیوم کلراید تعیوین شود ).(Chang et al., 2002
در ایوون روش  9/6میل ویلیتوور از هوور عصوواره بووا 2/6
میلیلیتر متانول و  9/2میلویلیتور آلومینیووم کلرایود
 %29و  9/2میلیلیتر پتاسویم اسوتات  2موورر و 1/1
میلیلیتر آ مقطر مخلو شده و  99دقیقه در دمای
اتاق انکوبه شد و سپس جذ آن در  426نوانومتر بوا
دسووتگاه اسووپکتوفتومتر خوانووده شوود .از غلظووتهووای
مختلف کوئرستین  21/6تا  299میکوگرم /میلیلیتور
در متانول برای رسم منحنی استاندارد استفاده شود و
محتوای فالونوئید بهصورت اکیوارن های کوئرسوتین/
گرم وزن عصارة خشک بیان شد.
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= درصد مهار رادیکال آزاد DPPH

روش مهار رادیکال آزاد DPPH

برای این آزمایش از روش ( Blois )1985اسوتفاده
شد .به این صورت که بوه  2میلویلیتور از هور یوک از
رقت های تهیوهشوده از بووتیالت هیدروکسوی تولووئن
( 2)BHTو عصارة کالوس 9 ،میلیلیتر محلول DPPH
اضافه شد و در کنار آنها محلولهوای بالنوک و شواهد
نیز آماده شد (محلول ها به دلیل حساسیت  DPPHبه
نور ،دور از نور ساخته شد) .محلوولهوا  99دقیقوه در
محلی تاریک و در دمای اتاق انکوبوه شودند و پوس از
گذشوت ایوون موودت جووذ آنهووا در طووول موووج 621
نانومتر بهکمک دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد
(بورای خوانوودن جووذ همووۀ محلووولهووا ،دسووتگاه بووا
استفاده از حالل یعنی متانول کوالیبره و صوفر شود).
برای هر محلول ،درصد مهوار رادیکوال آزاد  DPPHبوا
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

× 299

عصاره حاوی محلول جذ – کنترل محلول جذ
بالنک محلول جذ

روش تحلیل

تجزیه وتحلیل داده ها با نرمافزار  SASانجام گرفت.
مقایسۀ میانگین داده ها با آزمون دانکن صورت گرفوت
و معنیداری دادهها در سطح  6درصد بررسی شد.
نتایج
تجزیۀ واریانس

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثورات اصولی و
متقابل هورمون ( Kinسویتوکینین) و  NAAو D-2،4
(اکسین) بر صفات مختلف شامل درصد کوالوسزایوی،
وزن توور و خشووک کووالوس معن ویدار شوود ()P≤0.05
(جدول .)2

جدول  -2نتایج تجزیۀ واریانس درصد کالوسزایی ،وزن تر کالوس و وزن خشک کالوس
منبع تغییرات
تکرار
سیتوکینین
اکسین
سیتوکینین × اکسین
خطا
ضریب تغیرات

میانگین مربعات
درجۀ آزادی

درصد کالوسزایی

وزن تر کالوس

وزن خشک کالوس

9
1
4
1
41

95/5ns
**22192
**4616
**021
49/1

9/92ns
**9/11
**2/69
*9/94
9/92

9/992ns
**9/99
*9/1
**9/995
9/9994

20/2

0/6

0/1

درصد کالوسزایی

ریزنمونهها سه هفتوه پوس از قرارگیوری در محویط
کالوسزایی بهتدریج القوا شودند و بعود از شوش هفتوه
بهطور کامل کوالوسزایوی اتفواق افتواد .نتوایج مقایسوۀ
میانگین اثرهوای متقابول هورموونهوای سویتوکینین و
اکسین نشان داد که بیشترین درصد کالوس زایوی (19
درصد) در تیمار  9/16میلیگرم در لیتر  Kinبه هموراه
 2میلیگرم در لیتور  NAAبوهدسوت آمود (شوکل .)2

2همانطور که در شوکل  2دیوده موی شوود ،در تیموار
شاهد بدون تنظیمکنندة رشد ،القای کوالوس ر نوداده
است و در تیمارهای حواوی  2,4-Dو  NAAدر حضوور
 9/16میلیگرم در لیتر  ،Kinنسبت به استفاده نکوردن
از  Kinیا  9/6میلیگرم در لیتر  Kinدرصد کالوسزایی
بیشتری مشاهده شد کوه ایون موضووب اهمیوت سوطح
بهینۀ تنظیمکنندههای رشد را میرساند.

1. Butylated hydroxytoluen

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،4زمستان  ،2901صفحۀ  699تا 646
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شکل  -2تأثیر همزمان اکسین و سیتوکینین بر درصد کالوسزایی.
میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک ،اختالف آماری معنی داری با هم ندارند و خطو نشاندهندة انحراف معیار دادههاست.

وزن تر کالوس

مقایسووۀ میووانگین آزمووون دانکوون نشووان داد کووه
بیشترین وزن تر کالوس ( 2/2گرم) در تیمار ترکیبوی
 9/16میلیگرم در لیتر  Kinو  2میلویگورم در لیتور
 NAAبه دست آمد (شکل  .)1براساس نتایج ،وزن تور
کالوس نیز همانند درصد القای کالوس در تیمار 9/16
میلیگرم در لیتر  Kinبیشتر از  9/6میلیگرم در لیتور
 Kinو بدون  Kinبود .این بدان معناسوت کوه مقوادیر

زیاد  Kinدر سطوح ثابت تنظویمکننودههوای اکسوین
ممکن است اثر معکوس بر خصوصویات کوالوسدهوی
بگذارد .نتایج همچنین نشوان داد کوه  Kinدارای اثور
متقابل با  NAAاست ،زیرا در سطح  2میلویگورم بور
لیتر تیمار بدون  Kinنسبت به  9/6میلیگرم در لیتور
 Kinبیشتر بوود ،اموا در سوطح  1میلویگورم در لیتور
 NAAوضعیت برعکس بود.

شکل  -1اثر متقابل اکسین و سیتوکینین بر وزن تر کالوس.
حروف رتین نشاندهندة معنیداری میانگینها در آزمون دانکن و خطو نشاندهندة انحراف معیار دادههاست.
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وزن خشک کالوس

نتایج مقایسوۀ میوانگین بورای صوفت وزن خشوک
کالوس نشان داد کوه بیشوترین وزن خشوک کوالوس
( 9/4گرم) در تیمار ترکیبی  9/16میلیگورم در لیتور
 Kinو  2میلیگرم در لیتر  NAAبهدست آمد (شوکل

 .)9وزن خشک کالوس نیز مشابه با وزن تور و درصود
القای کوالوس در تیموار  9/6میلویگورم در لیتور Kin
درصد بیشترین میزان را نسوبت بوه دیگور تیمارهوای
 Kinنشان داد.

شکل  -9اثر متقابل اکسین و سیتوکینین بر وزن خشک کالوس.
حروف رتین نشاندهندة معنیداری میانگینها در آزمون دانکن و خطو نشاندهندة انحراف معیار دادههاست.

خصوصیات ظاهری کالوس

مقایسووۀ چشوومی کووالوسهووای تولیدشووده از نظوور
ظاهری نشان داد که کالوسهای تولیدشده در محویط
حاوی  Kinدر ترکیوب بوا  NAAمتوراکم (فشورده) و
زردرنو بودند ،اما کالوس هوای تولیدشوده در محویط
 Kinهمراه با  2,4-Dسبب ایجاد کالوس ترد (پفکوی)

و سووبزرنو شوود (شووکل  .)4بنووابراین کووالوسهووای
تولیدشده با اکسین هوای مختلوف ،دارای خصوصویات
ظاهری متفاوتی بودند که میتوانود در مراحول بعودی
ریختزایی تأثیرگذار باشد.

شکل  -4کالوسهای تولیدشده تحت تأثیر  Kinبا ( NAAسمت راست) و  Kinبا ( 2, 4-Dسمت چپ)

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،4زمستان  ،2901صفحۀ  699تا 646

تجزیۀ واریانس سالیسیلیک اسید بر فنول کلل،
فالونوئید کل و مهار رادیکال آزاد  DPPHکالوس

نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر سالیسویلیک اسوید بور
فنول کل ،فالونوئید کل و مهوار رادیکوال آزاد DPPH
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کالوس نشان داد که اثر سالیسیلیک اسوید بور صوفات
یادشده در سوطح  2درصود معنویدار شود ()P≤0.01
(جدول .)1

جدول  -1نتایج تجزیۀ واریانس تاثیر سالسیسلیک اسید بر فنول کل ،فالونوئید کل و مهار رادیکال آزاد  DPPHدرکالوس
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
سالیسیلیک اسید
خطا
ضریب تغییرات ()%

1
1
4
-

فنول کل

فالونوئید کل

1/6 ns
** 11/4
9/16
9/4

9/2 ns
** 49/1
9/16
0/0

مهار رادیکال آزاد
DPPH
** 2/2
** 11/2
9/91
2/4

** و  nsبهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  2درصد و معنیدار نبودن

مقایسۀ میانگین فنول ،فالونوئید و مهار رادیکال
آزاد DPPH

نتایج مقایسۀ میانگین آزمون دانکن نشوان داد کوه
مقووودار فنوووول در تیموووار  299میکروموووورر (92/1
میلیگرم گالیک اسید در گرم وزن خشوک) بیشوتر از
تیمارهای دیگر بود .اخوتالف معنویداری بوین تیموار
شوواهد و  69میکرومووورر مشوواهده نشوود (جوودول .)9
بیشووترین و کمتوورین مقوودار فالونوئیوود بووهترتی وب در

تیمارهای  299میکروموورر سالیسویلیک اسوید (0/9
میلیگورم کوئرسوتین در گورم وزن خشوک) و شواهد
( 1/96میل ویگوورم کوئرسووتین در گوورم وزن خشووک)
مشوواهده شوود (جوودول  .)9همچنووین بیشووترین مهووار
رادیکوووال آزاد  DPPHدر تیموووار  299میکروموووورر
سالیسیلیک اسید ( 96/95درصد) و کمترین مقدار آن
( 16/9درصد) در تیمار شاهد بهدست آمد (جدول .)9

جدول  -9مقایسۀ میانگین تأثیر سالیسیلیک اسید بر فنول کل ،فالونوئید کل و مهار رادیکال آزاد  DPPHدرکالوس
مقایسۀ میانگین
غلظت سالیسیلیک اسید

فنول (میلیگرم گالیک اسید در
گرم وزن خشک)

فالونوئید (میلیگرم کوئرستین در
گرم وزن خشک)

(درصد)

شاهد
 69میکرومورر
 299میکرومورر

12/1 b
19/0 b
92/1 a

1/96 c
9/1 b
0/9 a

16/9 c
11/1 b
96/95 a

بحث
بیشووترین کووالوسزایووی در تیمووار ترکیبووی 9/16
میلیگرم در لیتر  Kinو  2میلویگورم در لیتور NAA

مهار رادیکال آزاد DPPH

بهدست آمد Asrar zaidi et al. (2012) .ریزازدیوادی
سووووووه گونووووووۀ مختلووووووف از جوووووونس ارس
( J. horizentalis ،J. excelsaو  )J. chinensslدر
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مح ویطهووای مختلووف کشووت از جملووه محوویط  MSو
محیط کشت گیاهوان چووبی ( 2)WPMرا بوا و بودون
تنظیمکننودههوای رشود ماننود اکسوینهوای اینودول
بوتریک اسید ( 2,4-D ،1)IBAو ایندول استیک اسوید
( 9)IAAو سیتوکین  BAPبررسی کردند .شایان ذکور
است که بیشترین افزایش تعوداد شواخه هوا در تیموار
محیط  WPMبههمراه  9/6میلویگورم در لیتور BAP
حاصل شود .همچنوین ریشوهزایوی در محویط WPM
حاوی  2میلیگرم در لیتر  IBAحاصول شود .گوزارش
) Salehi Shanjani (2006مبنووی بور اینکووه افووزودن
هورمونهای سیتوکینین سبب افزایش رشود و درصود
کالوسزایی در جونس ارس مویشوود ،ایون نتیجوه را
تأیید میکند .همچنین در گونۀ سرخدار گزارش شوده
است که بهترین رشد کالوس در محیط کشوت WPM
همراه با تنظیمکنندههای رشد  2, 4-Dتوومم بوا BAP
در ریزنمونۀ رویان بالغ بوده است که با مطالعۀ حاضور
از نظوور نوووب محوویط کشووت و اکسووین بووهکاررفتووه
همسوست ( .)Hussain et al., 2013در تحقیق حاضر،
بهتوورین ترکیووب هورمووونی بوورای بیشووترین درصوود
کالزایی مربو به استفاده از  9/16میلیگرم در لیتور
 Kinهمراه با  2میلیگرم در لیتر  NAAحاصول شود.
) Baravardi et al. (2015بهترین تیمار برای کالزایی
ارس را  9/1میلیگورم در لیتور کینتوین هموراه بوا 4
میلیگورم در لیتور  2, 4- Dگوزارش کردنود .اخوتالف
ناشی از نوب اکسین ممکن است ناشی از غلظوتهوای
متفاوت بهکاررفتوه در دو آزموایش باشود .در تحقیوق
) Baravardi et al. (2015بیشوترین مقودار 9/1 ،kin
میلیگرم در نظر گرفته شد ،درحوالی کوه در تحقیوق
حاضووووور  9/6میلووو ویگووووورم اضوووووافه شووووود و
همچنین مقدار اکسوینهوا نیوز بوا هوم متفواوت بوود.
) Khosroshahi et al. (2006بیشووترین کووالزایووی
سرخدار را در ترکیب هورمونی  1میلویگورم در لیتور
 NAAهمراه با  9/1میلویگورم در لیتور  Kinگوزارش
کردند که با تحقیق حاضر از نظر نوب ترکیب هورمونی
مطابقت دارد.
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بیشترین وزن تر و خشک کالوس در تیمار ترکیبی
 9/16میلیگرم در لیتور  Kinو  2میلویگورم در لیتور
 NAAبهدست آمد .در پژوهش حاضر تیمارهوایی کوه
کووالزایووی بهتووری داشووتند ،دارای وزن توور و خشووک
بهتری نیز بودند .در تحقیقی مشوابه روی ،J. excelsa
بیشووترین میووانگین وزن کووالوس در محوویط WPM
حاوی  2,4-Dبه مقدار  4میلیگرم در لیتر در ترکیوب
با  Kinبه میزان  9/1میلیگرم در لیتر بهدست آوردند
و بیشترین میوانگین قطور کوالوس در محویط WPM
حاوی  2,4-Dبه میزان  4میلیگرم در لیتر در ترکیوب
بوووا  9/1 Kinمیلووویگووورم در لیتووور حاصووول شووود
) .(Baravardi et al., 2015تغییرات در وزن کالوسهوا
بسته به ترکیب سیتوکینین و اکسین متفاوت اسوت912.
) Rezaie et al. (2015در تحقیقوی روی کواج مطبوق
نشان دادند که  4میلویگورم بور لیتور پیکلوورام 4و 4
میل ویگوورم بوور لیتوور  IBAدر محوویط کشووت WPM
بیشوووترین اثووور را بووور رشووود کوووالوسهوووا داشوووت.
) Baravardi et al. (2015بیشوترین وزن کوالوس را در
تیمار  9میلیگرم  NAAدر ترکیب با  9/2میلویگورم در
لیتر  Kinبهدسوت آوردنود .در تحقیوق حاضور  NAAدر
مقادیر بیشتر از  2میلیگرم در لیتر اثر منفی بر کالزایوی
داشت ،ولوی در تحقیوق ) Baravardi et al. (2015توا 9
میلیگرم در لیتر نیز سبب افزایش کالزایی J. excels
شد .اختالف وزن کالوس در تیمار حاضر بوا تحقیقوات
مرتبط بهدلیل اختالف نوب گونۀ گیاهی بهکاررفته ،نوب
محیط کشوت ،نووب هورموونهوا و نسوبت اسوتفاده از
آنهاست.
ریخووتشناسووی کووالوس ممکوون اسووت در میووان
ریزنمونه های مختلف و غلظت های مختلوف هورموونی
متفاوت باشد .در این تحقیق تغییرات رنوو از زرد بوه
سبز و تغییرات بافت از پفکی به متراکم ناشی از تغییر

1. Woody Plant Medium
2. Indole-3-butyric acid
3. Indole-3-acetic acid
4. Picloram
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تنظیم کننده های رشد بود .کیفیت کوالوس بوه نووب و
مقدار عناصر موجود در محیط کشوت وابسوته اسوت و
بنوووابراین اختالفوووات موجوووود در مقووودار ترکیبوووات
تنظیمکنندههای رشد عامل اصلی این اختالفات اسوت
( .)Mohajer et al., 2012ازآنجوووا کوووه بووواززایی
کالوس های زرد و متراکم بیشتر از کالوسهای سوبز و
پفکی است ،افزودن همزمان دو هورمون  Kinو NAA
به محیط کشت پیشنهاد میشود.
در تحقیووق حاضوور افووزایش  1/16میلوویگرمووی
فالونوئید و  0/15درصدی مهار رادیکوال آزاد در تیموار
 299میلیمورر اسوید سالیسویلیک نسوبت بوه شواهد
مشوواهده شوود .همچنووین فنووول کوول در تیمووار اسووید
سالیسیلیک  299میکرومورر نسوبت بوه تیموار شواهد،
 29میلیگرم افزایش یافت .ایون افوزایش ممکون اسوت
بهدلیل تولید  ROSتوسط سالیسیلیک اسوید بوا توجوه
به تأثیر آن در پیامرسانی در گیاه باشد .تحقیقات قبلوی
نیز افزایش فنوول کول را در تیموار اسوید سالیسویلیک
گووزارش کووردهانوود ( ;Mendoza et al., 2005
 .)Manivanna et al., 2016گیاهوان بورای مقابلوه بوا
توونشهووا از سووازوکارهای مختلفووی ماننوود افووزایش
متابولیتهوای ثانویوه شوامل فالونوئیود و آنتوسویانین
استفاده می کنند .این ترکیبات نقوش آنتویاکسویدانی
دارند و جارو کنندة گونه های فعوال اکسویژن هسوتند.
افزایش این ترکیبات در تیمار با اسید سالیسویلیک در
بررسیهای دیگر پژوهشگران نیز گوزارش شوده اسوت
(.)Pérez-Balibrea et al., 2011; Ram et al., 2013
افزایش ترکیبات فنولی با القای فعالیت ویژة آنزیمهای
فنیوولآرنووین آمونیالیوواز و تیووروزین آمونیالیوواز کووه
آنزیم های کلیدی در تولید ایون ترکیبوات هسوتند بوا
تیمووووار اسووووید سالیسوووویلیک ر موووویدهوووود
( .)Ganapathy et al., 2016در گوزارشهوای دیگور،
همبستگی مببت بین فعالیت این آنزیمهوا و ترکیبوات
فنولی اثبات شوده اسوت و ارتبوا بوین فعالیوت ایون
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آنزیمها ،اسید سالیسیلیک و فنوول بیوانکننودة توأثیر
تنظیمووی اسووید سالیسوویلیک در سوونتز فن وولهاسووت
(Anusha et al. (2016) .)Manivannan et al., 2016
روی  Celastrus paniculatusو Manivannan et al.
) (2016روی  Scrophularia kakudensisتجمووووع
فنول هوای کول و فالونوئیودها را در اثور تیموار اسوید
سالیسیلیک گزارش کردند که با نتایج تحقیوق حاضور
همسوست.
نتیجهگیری
بهطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تولید
کالوس از ریزنمونههای جوانۀ نابجوای درخوت ارس در
محیط  WPMبوا تنظویمکننودههوای  Kinبوه هموراه
 NAAو  2,4-Dپس از شش هفته انجوام پوذیر اسوت.
ترکیب تنظیمکنندههای رشود اکسوین و سویتوکینین
تأثیر متفاوتی بور صوفات کوالوسدهوی در ایون گیواه
داشت ،تا جایی که افزایش تنظیمکننودة رشود  Kinاز
 9/16بووه  9/6میلوویگوورم در لیتوور در ترکیووب بووا
تنظیمکنندههای رشد اکسین ،در بسویاری از تیمارهوا
اثر ممانعتکنندگی بر خصوصویات کوالوسدهوی ایون
گیاه داشت .در نهایت از بین تیمارهای آزموایششوده،
تیمووار  9/16میلوویگوورم در لیتوور  Kinهمووراه بووا 2
میل ویگوورم در لیتوور  NAAبووهعنوووان بهتوورین تیمووار
بهمنظور تولید بیشتر کالوس و کالوسهای متوراکمتور
معرفی می شود .همچنین در آزمایش دوم سالیسولیک
اسید تأثیر معنیداری بر مقدار فنول ،فالونوئید و مهار
رادیکال آزاد  DPPHداشت ،بهطوری که غلظوت 299
میکرومورر آن دارای بهترین تأثیر بر این صفات بوود؛
بنابراین برای افزایش متابولیت های ثانویوه و خاصویت
آنتوویاکسوویدانی کووالوسهووای ارس ،غلظووت 299
میکرومورر سالیسیلیک اسید پیشنهاد میشود.
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Abstract
Juniperus excelsa is a light demanding and long-lived tree species of the Cupressaceae family. This
species has been shown good tolerant to harsh conditions such as cold and drought situations. This
research aims to assess the effect of different concentrations of auxin and cytokinin on callus induction
of J. excelsa as factorial based on completely randomized block design and to study the effect of
salicylic acid on phenol, flavonoid and inhibition of DPPH radicals of calli. The explants were
selected from sound trees with no diseases and pests. Woody plant medium (WPM) was selected with
same laboratory conditions (experimental place, temperature, explant age, hormone type). The
experimental treatments were auxin with 5 levels (0, 1 mg/l NAA, 2 mg/l NAA, 1 mg/l 2, 4-D, and 2
mg/l 2,4-D), and cytokinin with 3 levels (0, 0.25 mg/l Kin, 0.5 mg/l kin). The results showed the
explants gradually swelled after 3 weeks, and completely induced callus after 6 weeks. The interaction
of auxin and cytokinin hormones showed that the highest amount of callus induction (80%) was
obtained in the interaction of 0.25 mg/l Kin and 1 mg/l NAA. The highest fresh weight of callus was
in the interaction of 0.25 mg/l and 1 mg/l NAA as 1.1 gr. Besides, the dry weight of callus was
recorded in the interaction of 0.25 mg/l Kin and 1 mg/l NAA. Kin combined with NAA caused the
formation of compressed and yellow callus, and Kin combined with 4, 2-D, created a friable and green
callus. On the other hand, we found that the total phenol content in 100 µM SA (31.8 mg gallic acid/
grDW) was higher than other treatments. There was no significant difference between control and 50
µM SA. The highest (9.3 mg quercetin / grDW) and lowest (2.05 mg quercetin / grDW) flavonoid
contents were found in 100 µM SA and control, respectively. In addition, the maximum inhibition of
DPPH was recorded in 100 µM SA (35.06%), while the minimum was observed in control (25.3%).
Keywords: Auxin, Cytokinin, Callus, Flavonoid, Phenol.
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