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 چکیده 
تاکسل از ارزش دارویی باالیی برخوردار است؛ با این وجود، رشدکند این گیاه و  سرخدار به دلیل داشتن ترکیب ارزشمند پاکلی

پایین   مقادیر انقراض گیاه،   بسیار  بردار بوده و    از گیاه تاکسل  استخراج    این ترکیب دارویی و خطر  های  نیازمند روشتولید آن  هزینه 

است.   زیبهینه جایگزین  محیط کشت  از  اعم  کشت  محیط  شیشه   سازی  درون  اصلی  اهداف  از  متابولیت  و  گیاه  توده  این  کشت  ای 

تاکسل با  های دخیل در بیوسنتز پاکلیبررسی اثر برخی از ایلیسیتورها بر میزان فعالیت آنزیم    منظوربهیق حاضر  تحقشود.  محسوب می

بهینه درون هدف  شرایط  در  ترکیب  این  تولید  ریزنمونه   سازی  کالوس  تولید  منظور  به  شد.  انجام  و   T.baccataگونه  های  شیشه 

T.brevifoli   در محیطB5   حاویNAA  (mg/l  2 ،)2,4-D (mg/l2/0 ،)kin (mg/l2/0.کشت شد ) در محیط    کالوس به دست آمده

ر(، موال  25/0میکروموالر(، اسیدسینامیک )100جاسمونات )  یلمتگرم در لیتر(،  یلیم  80اسیدسالیسیلیک )  ایلیسیتورهایی چون  حاوی

آمونیالیاز نیز مورد آالنینموالر( به عنوان پیش ماده فعالیت آنزیم فنیلیلیم  1/0آالنین )کشت شد. همچنین اثر فنیل  هاآن  و ترکیب

های  فعالیت آنزیم بر هایت اثر تیمارهای ذکر شدهبررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد. در ن

فنیلفنلپلی و  سوپراکسیددیسموتاز  کالوس آالنیناکسیداز،  بررسیآمونیالیاز  شد.  ارزیابی  شده  تیمار  که  های  داد  نشان   کاربرد ها 

سبب جاسمونات  یلمت. نتایج نشان داد که  مورد مطالعه موثر بودهای  بر فعالیت آنزیم  آنها اثر متقابل  تیمارهای آزمایشی و همچنین  

فعالیت   همچنی  اکسیدازفنلپلیو    آمونیالیازآالنینفنیلافزایش  ترکیب    نشد.   یمآنز  فعالیت  یسیلیکسالاسید  وجاسمونات  یل متدر 

اثر تیمار   های مطالعه شده بدون در نظرهمچنین فعالیت آنزیم.  بود  نسبت به شاهد  در بیشترین مقدار  دیسموتاز  یدسوپراکس گرفتن 

 گونه متفاوت بود.   تحت تاثیر 
 فنل اکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز سرخدار،تاکسول، فنیل آالنین آمونیالیاز، پلی  : واژه کلیدی 
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 مقدمه 

تامین   در  طبیعت  اجزای  مهمترین  از  یکی  گیاهان 

ضروری،   نیازهای  تامین  بر  عالوه  هستند.  انسان  نیازهای 

های ثانویه( از  گیاهان با داشتن مواد موثره ویژه )متابولیت

ویژه جایگاه  بشر  دیرباز  موردنیاز  داروهای  تامین  در  ای 

در   دهه    داشتند.  سرطان    60طی  ملی  (  (NCIانستیتو 

روی اثرات ضد سرطانی گیاهان شروع کرد و    ی را تحقیقات

شد   Taxol  یتدرنها and Lee,  Itokawa)   کشف 

گونه(2003 تاکسل،  تامین  طبیعی  منبع  مهمترین  های . 

باشد. در مقایسه یا سایر منابع،  مختلف جنس سرخدار می

تاکسوئیدها   از  بیشتری  غلظت  دارای  سرخدار  گیاهان 

تمی خانواده  از  سرخدار  همیشه  باشند.  درختی  اکساسه، 

است   نامنظم  بذردهی  دوره  و  طوالنی  دیرزیستی  با  سبز 

که نسبت  یطوربهمیزان تاکسل در گیاه بسیار اندک است  

با   برابر  گیاه  پوست  وزن  به  تولیدی  تاکسل   6700:1وزن 

کیلوگرم  یم یک  استخراج  برای  دلیل  همین  به  باشد. 

تن پوست درخت فراهم شود    7/6خالص الزم است    اکسلت

منظور   این  به  است.  موردندرخت    3000-2000که  یاز 

و   جدی  آسیب  سبب  درختان  این  پوست  جداسازی 

.  (Guo and Tang, 2006) شود  یم  ها آنیت نابودی  درنها

شاخه از  یکی  گیاهی  بافت  بیوتکنولوژی  کشت  علم  های 

از کشت  است که می با استفاده  اندام  توان  یا  بافت  سلول، 

انبوه و سریع   تکثیر  امکان  گیاهی در شرایط درون شیشه 

در   فراهم ساخت.  را  موثره  مواد  تولید  و همچنین  گیاهان 

بافت   کشت  توسط  سرطان  ضد  ترکیبات  تولید  راستا  این 

گیاهان   از  استشماری  رسیده  اثبات   به 

(Wickremesinhe and Arteea, 1993) بنابراین  .

تواند کشت بافت  یمتاکسل  برای تولید پاکلی  نخستین گام

باشد  Agrawal et al., 2005 and Hien et)  سرخدار 

al., 2004)کشت فراورده  .  از  کمی  میزان  سلولی  های 

کنند و برای رسیدن به عملکرد تجاری  مطلوب را تولید می

داد  افزایش  زیادی  میزان  به  را  تولید  راندمان    بایستی 

((wilson et al 2018  .پیش از  و  استفاده  سازها 

مهمترین   از  یکی  گیاه  کشت  محیط  در  الیسیتورها 

میروش محسوب  تولید  بازده  افزایش  شود.  های 

متابولیت  محرکالیسیتورها،   با  تولید  ثانویه    منشأ های 

کشت در  که  هستند  غیرزیستی  یا  گیاهی  زیستی  بافت 

می   مورداستفاده  .)et al., 2019 Twaij)   گیرندقرار 

اکسیداتیو   تنش  گیاه  رشد  محیط  در  الیسیتورها  کاربرد 

می گیرندهایجاد  به  پیام  انتقال  با  الیسیتورها  و  های  کند 

سلول تولید  غشای  و  دفاعی  پاسخ  ایجاد  باعث  ها 

 ,.Sarmadi et al)شوند  های ثانویه در گیاه میمتابولیت

محرک(2018 روی   اندمتنوعبسیار    کاررفتهبههای  .  و 

بیوس از  مختلفی  دارند.  مسیرهای  دخالت   تاکسل  نتز 

Yuan et al., 2002)).    متیل سالیسیلیک،  اسید 

زیستی   غیر  الیسیتورهای  جز  سینامیک  اسید  جاسمونات، 

آنتی خاصیت  داشتن  بر  عالوه  که  به  هستند  اکسیدانی 

د پاسخ  القا  باعث  رسان  پیام  ملکول  گیاه  عنوان  فاعی 

Shilpa )  و  ( Dwivedi, 2018 Singh and) شوندمی

Lakshmi, 2019 and)فنیل همچنین  از  .  که  آالنین 

است  پیش گیاه  فنلی  ترکیبات  و  تاکسول  تولید  سازهای 

 (,.Wang et alتواند به عنوان محرک به کار برده شودمی

گیاهان  در  عمدتا    (MeJA) جاسمونات    ل یمت.  (2016

دارد مهم   وجود  نقش  گ  یو  نمو  و  رشد  تنظ   اهیدر    م ی، 

القا  و  بدن  ساز  و  دارد.   انیب  یسوخت  دفاع  با  مرتبط    ژن 

شرا  اهان یگ ب  ط یدر  توجه  ش یافزا  ی کیوتیاسترس    ی قابل 

عالوه بر این،    درون زا دارند.  کیجاسمون  دی اس  یدر محتوا

مقاومت   تواند  می  خارجی  جاسمونات  متیل  از  استفاده 

بیمار  برابر  در  را  گیاه  تحمل  یسیستمیک  توانایی  و  ها 

ها را افزایش دهد. به عنوان مثال، متیل جاسمونات  استرس

 Guo et)مقاومت اکالیپتوس در  بیماری سفیدک پوستی  

al.,  2018)    از درپس  نرم  پوسیدگی  برابر  در  کیوی 

( و گندم به زنگ  2019برداشت محصول )پن و همکاران،  

همکاران،   و  )یو  است.   2016زدگی  شده  گزارش  آنزیم  ( 

آنزیم از  اکسیداز،  فنل  پلی  و  هایی  سوپراکسیددیسموتاز 

 Mishra and)  شوندهستند که در پاسخ دفاعی فعال می

Sharma, 2019).   با سوپراکسیددیسموتاز  آنزیم 

میرادیکال مقابله  تنش  از  حاصل  آزاد  بدین  های  و  کند 

 (Sarmadi  کند طریق از گیاه در برابر تنش محافظت می

et al., 2018)آمونیالیاز آالنین. آنزیم فنیل  (PAL)  آنزیم ،
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تنش به  پاسخ  در  تولید  کلیدی  در  و  است  محیطی  های 

دارد نقش  تاکسان  جانبی   et alRahpeyma,.(   زنجیره 

فنیل(2017 اسیدآمینه  تبدیل  امکان  همچنین  به  .  آالنین 

)که پیش ماده اصلی تولید ترکیبات    ترانس اسیدسینامیک 

Achnine(   کند ها است( را فراهم میفالونوئیدی و لیگنین

et al.,2004)  فعالیت افزایش  بنابراین   .PAL    در سبب 

دسترس قرارگیری بیشتر زنجیره جانبی برای تولید تاکسل  

می پروپانوئیدی  فنیل  مواد  تولید  سطح  افزایش  گردد  و 

(et al., 2012 Bagal)  به اسیدسینامیک  کردن  اضافه   .

کش آنزیم  محیط  فعالیت  کاهش  باعث    شود می  PALت 

(et al., 2002 Brincat)  فنیل نتیجه  بیشتری  در  آالنین 

بود،   خواهد  دسترس  پیشفنیلدر  ترکیبات  از  ساز  آالنین 

با   ترکیب  در  که  است  تاکسل  بیوسنتز  مسیر  در  موثر 

 Kusari)کند  می  N-debenzoyltaxolتولید    шباکاتین  

(et al.,2014   و(Malik et al., 2011)فنیل آالنین  . 

فنیل آنزیم  -Nبه     (PAM)  آمینوموتازآالنینتوسط 

debenzoyltaxol   می et al., Brincat(   شودتبدیل 

فعالیت    .(2002 کاهش  موجب  اسیدسینامیک  نتیجه  در 

PAL  فنیل پیشرفت  آنزیم  و  توسط  آالنین 

 شود. میآمینوموتاز در جهت تولید تاکسل آالنینفنیل

  م یآنز  تیها بر فعال اثر محرک   یبررستحقیق حاضر با هدف  

های باارزشی چون پلی فنیل آمونیالیاز، پلی فنول اکسیداز  

 brevifolia . Tو  T.baccataدر  و سوپراکسیددیسموتاز  

 طراحی و اجرا شد. 

 : روش   و   مواد

از محیط کشت   این تحقیق  و      B5در  فعال  و زغال 

زایی، و محیط  کینتین به منظور کالوسو  D-2,4   هورمون

محرک با  همراه  متیل  ذکرشده  اسیدسالیسیک،  های 

فنیل بررسی  جاسمونات،  منظور  به  اسیدسینامیک  آالنین، 

 فعالیت آنزیمی استفاده شد. 

 ریزنمونه   سازیسترون 

نمونه  از شاخه بریویفولیا  و  باکاتا  گونه  دو  های جوان 

شد.  علوم    تهیه  دانشگاه  گیاهشناسی  باغ  از  باکاتا  گونه 

منابع و  باغ    کشاورزی  از  بریویفولیا  گونه  و  طبیعی گرگان 

به  گیاهشناسی ملی نوشهر جمع از تهیه و  آوری شد. پس 

ها در آب معمولی حاوی  منظور ضدعفونی کردن، ریزنمونه

مایع ظرفشویی به مدت ده دقیقه قرارداده شده و سپس با  

شس روان  نمونه آب  ریز  شدند.  %ته  الکل  با  به    70ها 

سدیم    15مدت هیپوکلرید  و  یک    %5ثانیه  با  فعال  کلر 

به مدت   الکل    25قطره مایع  از  بعد  دقیقه ضدعفونی شد. 

ریزنمونهیک  از  مرتبه  بعد  و  استریل  مقطر  آب  با  ها 

ریزنمونه مدت    5ها  هیپوکلرید سدیم  به    5و    3،  2مرتبه 

شستشو داده شدند. در نهایت از   دقیقه با آب مقطر استریل

نمونهاندام ریز  شده  ضدعفونی  گیاهی  بههای  اندازه  هایی 

کشت   محیط  در  و  تهیه  سانتیمتر  هورمون   B5یک  با 

در ترکیب با    1( D-2,4)گرم در لیتر اکسین  غلظت یکمیلی

و  میلی  2/0های  غلظت کنیتین  لیتر  در  با    3گرم  تکرار 

با دمای   اتاق رشد  به  رعایت شرایط استریل کشت شده و 

نوری    24-26 شرایط  منتقل  –تاریکی    16-8و  روشنایی 

 شدند.

 اعمال تیمار 

کاربرده شد، همراه  که در القای کالوس به  B5محیط  

هورمون استفاده  و    D-2,4های  با  غلظت  با همان  کینتین 

های جداگانه توزیع و هرکدام از  شده تهیه شده و در ارلن

شامل   آزمایش  جاسمونات محرکتیمارهای  متیل    های 

(µmol/l  100 سالیسیلیک اسید   ،)  (mg/l  80    این که   ،)

محرک از  کدام  هر  برای  بهینه  است میزان  شده  بیان    ها 

(Zhang et al., 2011)  و  ،( (  mM25/0اسیدسینامیک 

(et al., 2002 Brincat)   آالنین فنیل  (  mM1/0)  و 

(Khosroushahi et al., 2006)    صورت اسید  1به   )

  100( متیل جاسمونات  2گرم در لیتر،  میلی   80سالیسیک  

لیتر، در  گرم  اسید3میکرو  سینامیک  موالر25/0  (  ،  میلی 

آالنین  4 فنیل  موالر،  1/0(    80اسیدسالیسیلیک  (  5میلی 

متیل جاسمونات  میلی با  لیتر همراه  در  -میکرو  100گرم 

لیتر،   در  اسیدسالیسیلیک 6گرم  لیتر  میلی  80(  در  گرم 

سینامیک  با  (  7موالر  میلی25/0اسید  همراه 

آالنین  گرم در لیتر همراه با فنیلمیلی   80اسیدسالیسیلیک  

موالر،    1/0 جاسمونات  8میلی  متیل  بر  گرمیکرو  100(  م 
 

 
1 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
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میلی اسیدسینامیک  با  همراه  (  9موالر،    لیتر 

  آالنین تر همراه با فنیلمیکروگرم برلی100جاسمونات  متیل

،  میلی  1/0 اسیدسینامیک  10موالر  موالر  میلی25/0( 

( اسیدسالیسیک  11آالنین و  میلی موالر فنیل  1/0همراه با  

لیتر× متیل  80 میکرو گرم    100جاسمونات  میلی گرم در 

  1/0آالنینفنیل  ×   میلی موالر 25/0  اسیدسینامیک  × ردر لیت

موالر   در  12میلی  تعداد    3(کنترل  تکرار  درهر  که  تکرار 

 بود. یک ریزنمونه 

   آمونیالیاز آالنین اندازه گیری فعالیت آنزیم  فنیل 

(PAL  ) 
اندازهبه آنزیم  منظور  فعالیت  گیری 

از    ml  5/6گرم از کالوس تازه با    3/0آمونیالیاز  آالنینفنیل

  PH=8/  8( با  mM  50اسید هیدروکلریدریک )-بافر تریس

مرکاپتواتانول درون هاون چینی روی  -از بتا   mM15شامل  

سانتریفیوژ   در  نمونه  شود.  همگن  تا  شده  ساییده  یخ 

  4دقیقه در دمای    30به مدت   g 50000  یخچال دار دور  

سانتی بهدرجه  باالیی  فاز  و  شده  سانتریفیوژ  عنوان  گراد 

مورداستفاده قرار    PALعصاره آنزیمی برای سنجش آنزیم  

  600گیری آنزیم شامل  کنش برای اندازهگرفت. مخلوط وا

  900،  8/8موالر با اسیدیته  میلی   50میکرولیتر بافر تریس  

فنیل میکرولیتر    800و    موالرمیلی  2آالنین  میکرولیتر 

 20و    10زمان  عصاره آنزیمی بود. مخلوط حاصل در مدت

دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار داده شد و سپس واکنش  

اسیدسینامی  فنیلتولید  از  اضافه کردن  ک حاصل  با  آالنین 

اسیدکلریدریک    100 در    2میکرولیتر  شد.  متوقف  نرمال 

ثانیه    30لیتر تولوئن  اضافه و به مدت  میلی   2مرحله بعد  

دور در دقیقه به    5000ورتکس گردید و مخلوط حاصل در 

بخش    5مدت   جذب  میزان  گردید.  سانتریفیوژ  دقیقه 

ترانس حاوی  که  باالیی  در    شفاف  است،  اسیدسینامیک 

شد.    290موج  طول خوانده  اسپکتوفتومتر  بوسیله  نانومتر 

اسیدسینامیک   ترانس  خاموشی  لیتر    2000ضریب 

سانتیبرمیلی بر  بر مول  آنزیم  فعالیت  مقدار  و  است    متر 

در   شده  تولید  اسیدسینامیک   مقدار    20و    10اساس 

 (.1992دقیقه محاسبه شد )وتن و سدروف 
 

 گیری فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز اندازه

( SOD ) 
آنزیم سوپراکسیددیسموتاز   استخراج  گرم    2/0جهت 

-میلی  50لیتر بافرفسفات مونوسدیم  میلی  2کالوس تازه با  

عصاره    ( pH=7)موالر   شد.  کوبیده  کامال   سرد  هاون  در 

دور  با  سانتریفیوژ  در  و    rcm15000 حاصل  دقیقه  در 

مدت    4دمای   به  سانتیگراد  سانتریفیوژ    15درجه  دقیقه 

شد. از فاز شفاف باالیی بدست آمده جهت سنجش فعالیت  

 آنزیم استفاده شد.

 دیسموتاز  سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید 

 ها : مواد و محلول 

سوپر آنزیم   (SOD; ECدیسموتاز  اکسیدفعالیت 

نوری  (  1.15.1.1 احیای  مهار  میزان  اساس  بر 

اندازه ریبوفالوین  توسط  شد  نیتروبلوتترازولیوم  گیری 

(Beauchamp and Fridovich, 1971)  مخلوط  .

نهایی  واکنش   -میلی   250/2حاوی  لیتر  میلی  3در حجم 

پتاسیم  میلی  50بافر    لیتر فسفات    200،  (pH 7.8)موالر 

میکرولیتر    300موالر(،  میلی  66/0)  EDTAمیکرولیتر  

(   NBT  (66میکرولیتر    150موالر(،  میلی  10متیونین 

)  50میکروموالر(،   ریبوفالوین    35/3میکرولیتر 

میکرولیتر عصاره آنزیمی بود. واکنش در    50میکروموالر( و

درجه سانتیگراد و    25شفاف در دمای  ای  های شیشهکووت

نمونه کلیه  برای  یکسان  با شدت  نور سفید  تابش  ها  تحت 

ویژه کووت  شد.  بالنک انجام  عنوان  به  نمونه  هر  برای  ای 

از   بعد  گرفت.  قرار  تاریکی  در  واکنش(  صفر  زمان  )شاهد 

مدت   به  نور  موج    15تابانیدن  طول  در  نور  جذب  دقیقه، 

  15و اختالف جذب زمان صفر و  نانومتر خوانده شد    560

نوری   احیای  مهارکنندگی  قابلیت  گردید.  تعیین  دقیقه 

نیتروبلوتترازولیم توسط عصاره آنزیمی هر نمونه در مقایسه  

دقیقه واکنش شاهد    15با اختالف جذب نور زمان صفر و  

واحد   یک  گردید.  تعیین  زیر  فرمول  مطابق  آنزیم(  )فاقد 

سوپراکسیددیسمو آنزیم  با  فعالیت  معادل  درصد    50تاز 

تعریف  فورامازون  به  نیتروبلوتترازولیوم  نوری  احیای  مهار 

واحد   اساس  بر  آنزیم  فعالیت  نهایت  در  شد. 

 سوپراکسیددیسموتاز بر دقیقه بر گرم وزن تر  گزارش شد.
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(Unit)
min
⁄ =2(1-

هر نمونه   واکنش      ∆A 

 A∆ واکنش  شاهد 
) 

 

 اکسیداز فنل پلی ی آنزیمی  عصاره استخراج 

با    1/0مقدار   کالوس  فسفات  میلی  2گرم  بافر  لیتر 

سدیم   پلی  (pH=6.2)موالر    2/0مونو  -پلی وینیلحاوی 

وزنی/حجمی    5/2پریلیدون   درصد    2و    ( PVPP)درصد 

تریتون   چینی    (TritonX-100)حجمی/حجمی  هاون  در 

-سرد و در ظرف یخ کامالً سائیده شد. بافت استخراج شده 

مدت   به  حاصل  با    15ی  سانتریفیوژ  دستگاه  در  دقیقه 

دمای    g14000سرعت   و  دقیقه  در  درجه    4دور 

گراد قرار گرفت. پس از سانتریفیوژ فاز باالیی بعنوان  سانتی

مورد   آنزیمی  فعالیت  سنجش  برای  پروتئینی  عصاره 

 . (Kar and Mishra, 1976) استفاده قرار گرفت

 اکسیداز فنل پلی گیری فعالیت آنزیم  اندازه

اکسیداز ابتدا  فنلگیری فعالیت آنزیم پلیجهت اندازه

شامل  میلی   3 که  واکنش  مخلوط  میکرولیتر    2800لیتر 

میکرولیتر عصاره آنزیمی    100(،  pH 7بافر فسفات سدیم )

و   به    100کالوس  تهیه گردید.  است،  پیروگالل  میکرولیتر 

گردد.  فه کردن پیروگالل آغاز میاین منظور واکنش با اضا

میکرولیتر بافر فسفات    2900مخلوط واکنش شاهد، شامل  

( و  pH 7سدیم  است    100(  آنزیمی  عصاره  میکرولیتر 

برابر   واکنش  مخلوط  در  پیروگالل  نهایی    01/0)غلظت 

  420باشد(. تغییرات جذب نور در طول موج  موالر میمیلی

اندازه  شد  نانومتر  . (Kar and Mishra, 1976)گیری 

پلی آنزیم  فعالیت  تولید  فنلتعیین  براساس  اکسیداز 

لیتر بر   47/2پورپوروگالین از پیروگالل با ضریب خاموشی  

بر سانتیمتر محاسبه گردیدمیلی  ,.Resend et al)  مول 

2002). 

 اکسیدانی اندازه گیری فعالیت آنتی 

ا  راد   یش،آزما  یندر  مهار  درصد  روش    های یکالاز 

)م  ( DPPH)اچ    ی پ   ی پ  ید شد  و    یلیوسکاس استفاده 

ابتدا  2004همکاران،   غلظت    DPPHاز    لیتریلیم  1(  با 

  لیتر یلیم  50به    DPPH  گرم یلیم  2)  موالریلیم  1/0

لوله به  سپس    یشآزمامتانول(  و  از    لیتریلیم  1اضافه 

  ی هاشد. سپس لولهبه آن افزوده    شدهیهته  یعصاره متانول

قرار داده شد.    یک تار  یطدر مح  یقهدق   30به مدت    یشآزما

پا از  نمونه  یانبعد  جذب  بواکنش،  دستگاه    درنگ یها  با 

 517موج  ( در طولUV/VIS  2800اسپکتروفتومتر )مدل  

به متانول  از  و  قرائت  شد.  نانومتر  استفاده  بالنک  عنوان 

عنوان شاهد  به  یشآزمالوله  یک  ر، مذکو  یهاافزون بر نمونه

  2و    DPPH  لیتریلیم  2  یدر نظر گرفته شد که تنها حاو 

فعال  لیتریلیم بود.  راد  یت متانول  از    DPPH  یکالمهار 

 محاسبه شد:  یکالراد کنندگی یخنث  یت فرمول درصد فعال
=
Ac-As

Ac
×100  DPPH 

 

 گیری فنل کل اندازه 

کالتیو  سیو گیری فنل کل از روش فولین  برای اندازه 

(. بدین منظور  1977استفاده شد )اسلینکارد و همکاران،  

20   ( متانولی  عصاره  از  در    0/ 25میکرولیتر    2/ 5گرم 

متانول  میلی  با  % 80لیتر  میکرولیتر   100( 

و  میلی   1/ 16و    1سیوکالتیو فولین  مخلوط  مقطر  آب  لیتر 

میکرولیتر کربنات    300دقیقه استراحت،    8الی    5پس از  

)   2سدیم  موالر  در    10/ 6یک  آب  میلی   100گرم  لیتر 

دقیقه    30  به مدت مقطر( به آن افزوده شد. محلول فوق  

گراد قرار گرفت.  درجه سانتی   40در تاریکی و حمام بخار  

نمونه درنها  در  یت  قرائت شدند.   765  وجمطول ها  نانومتر 

به  نیز  شاهد  نمونه  متانول  در  از  عصاره،  درصد    80جای 

از   کالیبراسیون  منحنی  رسم  برای  شد.  استفاده 

،  20،  10،  5)   3های متفاوت استاندارد اسید گالیک غلظت 

شد.  میلی   250و    200،  100،  50 استفاده  لیتر(  بر  گرم 

نشان داده  از معادله خط  استفاده  با    شکل شده در   سپس 

  ( x) میزان فنل    yی  جا به با قرار دادن عدد جذب نمونه    1

 بدست آمد.  تر وزن بر گرم    گالیک اسید   گرم میلی   برحسب 

 

 
1 Folin-Ciocalteu 
2 Sodium carbonate 
3 Gallic acid 
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 ( باال، منحنی استاندارد اسید گالیک و پایین، منحنی استاندارد کوئرستین 1شکل)

 

 

 

 گیری محتوای فالونوئید اندازه

برای محاسبه محتوای فالونوئیدی از روش آلومینیوم  

شد  1کلراید  همکاران،    استفاده  و  (.  2002)چانگ 

عصاره متانولی تهیه شده  لیتر از  میلی   5/0جهت ابتدا  بدین

متانول،  میلی  5/1با   کلرید  میلی  1/0لیتر  آلومینیوم  لیتر 

اتانول )  10% آلومینیوم کلرید در    10در  -میلی  100گرم 

یک   2لیتر استات پتاسیم میلی 1/0لیتر اتانول و آب مقطر(، 

-میلی  8/2لیتر آب مقطر( و  میلی  10گرم در    41/2موالر )

بهلیتر آب مقطر   جای عصاره  مخلوط شد. در نمونه شاهد 

متانولی، از متانول خالص استفاده شد. مخلوط نیم ساعت  

 

 
1 Alominium chloride 

2 Potassium acetat 

موج   طول  در  بالفاصله  سپس  و  شد  داده  قرار  تاریکی  در 

نانومتر قرائت گردید. برای رسم منحنی کالیبراسیون    415

،  20،  10،  5،  0های متفاوت استاندارد کوئرستین )از غلظت

گرم بر لیتر( استفاده شد. با استفاده  یلیم  200،  100،  50

از معادله خط حاصل از آن با قرار دادن عدد جذب نمونه  

جای   فالونوئید    yبه  میلی  (x)میزان  حسب  گرم  بر 

 (. 2بر گرم وزن تر بدست آمد )نمودارکوئرستین 

 نتایج و بحث 

محرک  فعالیت  اثر  بر  کالوس  آنزیم ها  سوپراکسیددیسموتاز 

 سرخدار 

شکلهمان  در  که  است،    (2)  طور  داده  نشان 

در   سوپراکسیددیسموتاز  آنزیم  فعالیت  میزان  بیشترین 
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که  جاسمونات همراه با اسیدسالیسیلیک و کمترین  تیمار متیل تیمارهایی  در  مشاهده شد.  شاهد  نمونه  در  آن  میزان 

  آالنین، اسیدسالیسیلیکفنیلو    یی، اسیدسالیسیلیک تنهابه

اسیدسینامیک  و    اسیدسالیسیلیک   جزبهجاسمونات(  متیلو

 فعالیت آنزیم نتایج مشابه داشت.

محرک  بین  در  افزایش    ،هاهمچنین  میزان  کمترین 

آالنین فنیل  تیمار  در  شاهد  به  اسیدسینامیک  و    نسبت 

مشاهده شد. اولین پاسخ دفاعی مهم گیاه در برابر تیمار با  

 Wei)  ها )الیسیتورها(، ایجاد تنش اکسیداتیو است محرک

et al., 2020) استرس   تشکیل   به  منجر  اکسیداتیو  . 

 (2O2H)هیدروژن    پراکسید   مانند  اکسیژن  فعال  هایگونه

 etSarmadi )  شود می  (2O-)  سوپراکسید   های رادیکال  و

al., 2018).  ایجاد   به  منجر  توانندمی  هاگونه  این  

لیپید   پراکسیداسیون سبب  که   شوندمضر  آزاد  های رادیکال

 ,Mitler) شوندمی  پروتئین  ( denaturing)شدن  و دناتوره

قرار    .(2002 اکسیداتیو  تنش  برابر  در  گیاه  که  هنگامی 

آنتی  ،گیرد می فعالیت  سیستم  افزایش  با  گیاه  اکسیدانی 

اکسیدانی از جمله سوپراکسیددیسموتاز و یا  های آنتیآنزیم

های  و گونه  2O2H کاهش    سبب افزایش ترکیبات مشخص  

 و  شده، حاصل از تنش اکسیداتیو  (ROS)فعال اکسیژن

Alscher )کند  اینگونه از گیاه در برابر تنش محافظت می 

.,2002et al) و)Karimi and Souri, 2016( . 

 

 
 PAL و SOD، PPO : تجزیه واریانس اثرساده تیمار و گونه و اثر متقابل تیمار و گونه  برفعالیت آنزیم1جدول  

 

 

 

 

 

 

,ns**،*دهد. را نشان می % 1و  5داری در سطح %دار نبودن و معنیترتیب معنی 

 

محرک از  استفاده  آنزیم  تاثیر  فعالیت  بر  ها 

  ( Dong et al., 2010)گلی  ر مریمسوپراکسیددیسموتاز د

ژنوتیپ  (Jung, 2004)آرابیدوپسیس   گندم  و  های 

(2005., et al Agarwal)  فرنگی  وتو ت(wang, 1999 )  

  است.گزارش شده 

 
 . سموتازیددیسوپراکس  تیفعال  بر  هامحرک   ریتاث-2شکل

c bc

f

d

a

e

g

b

f

h

b

i

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

µ
m

o
l/

g
.t

      PAL                 POP  SOD                     

  Df مقدار   منابع تغییرF      مقدارF    مقدارF  

00/11220 ** 
 

6631/00** 
 

707/148** 
 

 تیمار 11

059/4 ** 
 

33860/00** 
 

594/189 ** 
 

 گونه 1

829/117 ** 
 

340/869** 
 

065/76 ** 
 

 تیمار×گونه 10
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MJ متیل اسیدسالیسیلیک،  SAجاسمونات،  :   :PHفنیل اسیدسینامیک،  CIآالنین،  :   :MJ*SA جاسمونات متیل  :  MJ*PHاسیدسالیسیلیک،  *: 

متیل MJ*CIآالنین،  فنیل*جاسمونات متیل  اسیدسالیسیلیSA*PHاسیدسینامیک،  *جاسمونات :  اسیدسالیسیلیک SA* CIآالنین،  فنیل*ک:  اسیدسینامیک،  *: 

PH* CIاسیدسینامیک،  *آالنین: فنیلALLاسیدسینامیک، *آالنینفنیل*جاسمونات متیل*ک: اسیدسالیسیلیControl شاهد : 

 

 

 اکسیداز فنل ها بر فعالیت آنزیم پلی تاثیر محرک 

به    محرک3شکلباتوجه  همه  شده ها،  برده  بکار    ی 

معنی تحریک داری  اثر  پلی  در  آنزیم  اکسیداز  فنلفعالیت 

این   فعالیت  میزان  بیشترین  دادند.  نشان  شاهد  به  نسبت 

متیل تیمار  در  در  آنزیم  آن  میزان  کمترین  و  جاسمونات 

،  اسیدسالیسیلیک ،  جاسموناتمتیلترکیبی  تیمار  

اسیدسینامیک  و    آالنین فنیل نهایت  در  و  اسیدسینامیک 

افتاد.   پلی اتفاق  فعالیت  کاهش  باعث  -اسیدسینامیک 

شاهد فنل به  نسبت  میزان    اکسیداز   µmol/g.t1.137به 

متیل  .شد با  ترکیب  در  آن  از  استفاده  و  اما  جاسمونات 

همچنین      µmol/g.t  5.34حدودا    اسیدسالیسیلیک  و 

نسبت به شاهد فعالیت    بیش از دوبرابر  آالنینهمراه با فنیل

PPO  جاسمونات به تنهایی  را افزایش داد. استفاده از متیل

استفاده   به  نسبت  بیشتری  و  متیل  همزماناثر  جاسمونات 

می که  داشت  همبستگی  اسیدسالیسیلیک  از  ناشی  تواند 

از   تنهایی  به  استفاده  به  نسبت  باهم  تیمار  دو  این  منفی 

اسیدسالیسیلیک  متیل نتایج،  به  توجه  با  باشد.  جاسمونات 

تنهایی  جاسمونات نسبت به حالتی که بهکیب با متیلدر تر

فعالیت   بر  بیشتری  افزایشی  اثر  شد  برده  کار    PPOبه 

آالنین و اسیدسینامیک  داشت. در مقابل در ترکیب با فنیل

 (.3)شکل افزایش کمتری نشان داد 

متیل تیماری  ترکیب  از    ، جاسموناتاستفاده 

اسیدسینامیک همبستگی    و  فنیل آالنین  ،اسیدسالیسیلیک 

نمونه بین  داد. همچنین در  نشان  به شاهد  -منفی نسبت 

تیمار   شد،  برده  کار  به  باهم  تیمار  دو  که  هایی 

بیشترین  متیل اسیدسالیسیلیک  با  همراه  جاسمونات 

متیل داد.  نشان  را  اسیدسالیسیلیک  افزایش  و  جاسمونات 

فیتوالکسین بیوسنتز  فنیباعث تحریک ژن درگیر در  ل  ها، 

پلی آنزیم  و  )فنلپروپانوئید  پاسخ  PPOاکسیداز  در  که   )

می دارد،  نقش  .  (Sarmadi et al., 2018)   شود دفاعی 

های اصلی  آالنین که از پیش مادههمچنین استفاده از فنیل

افزایش   باعث  که  بوده  فنلی  ترکیبات  بیوسنتز  مسیر 

.  (2005et al Edahiro ,.) شودمی PPOفعالیت  

اسیدهای فنلیک، شامل اسیدسینامیک و مشتقات آن، که  

آنتی فعالیت  عنوان  دارای  به  هستند  قوی  اکسیدانی 

قهوهبازدارنده فرآیند  در  کارآمد  در  های  و  بوده  شدن  ای 

ای شدن را  که فرآیند قهوه   PALنتیجه باعث مهار فعالیت

ها بر فعالیت  تاثیر محرک شود.کند، می در گیاه کاتالیز می

PPO   سرخدار و    ( 2014et al Jalalpour ,.) در 

)2018 ,.et alSarmadi )    سیب (., et al Gacche

 گزارش شده است.قبال  (2010Dong ,)گلی مریم (2004

 

 
 .دازیاکس  فنلی  پل  تیفعال  بر  هامحرک   ریتاث-3شکل
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: MJ  ،جاسمونات آالنین،    :PHاسیدسالیسیلیک،    :SAمتیل  جاسمونات*اسیدسالیسیلیک،  :  MJ*SAاسیدسینامیک،    :CIفنیل  متیل  :  MJ*PHمتیل 

جاسمونات*اسیدسینامیک،  MJ*CIآالنین،  جاسمونات*فنیل متیل   :SA*PH:    ،آالنین اسیدسالیسیلیک*اسیدسینامیک،  :  SA*CIاسیدسالیسیلیک*فنیل 

PH*CI : آالنین*اسیدسینامیک، فنیلALL:  ،اسیدسالیسیلیک*متیل جاسمونات*فنیل آالنین*اسیدسینامیکCONTROL شاهد : 

 

 آمونیالیاز آالنین ر فعالیت آنزیم فنیل ثر محرک ب ا 

فنیل  آنزیم  تحت    (PAL)آمونیالیاز  آالنینفعالیت 

تیمارها شدمعنی  تاثیر  آنزیم    بیشترین.  دار  فعالیت  میزان 

نمونه متیلهادر  با  شده  تیمار  کالوس  جاسمونات  ی 

با  ربارب  3/3  فعالیت  کهیطوربه  .شد  مشاهده ی در مقایسه 

دادشاهد   تیمارهای(.  4)شکل  نشان  از    یبی، ترک  همچنین 

اثر    اسیدسالیسیلیک و    جاسموناتمتیلهمزمان  تیماری  

 .داشت  PALبیشتری بر فعالیت آنزیم 

فعالیت    میزان  تلفیقی  در    PALکمترین  تیمار 

  و   آالنینفنیل  ،اسیدسالیسیلیک  ،جاسمونات متیل

شد مشاهده  به    .(4شکل  )   اسیدسینامیک  آالنین  فنیل 

 µmol/g.t اسیدسینامیک و  µmol/g.t   1.025میزان  

اسیدسینامیک آفنیلهمزمان  کاربرد    و  0.301 و    النین 

µmol/g.t  1.503    موجب کاهش فعالیتPAL     نسبت به

آالنین  فنیل  تحت تاثیر کاربردمقدار این کاهش  .  شاهد شد

بود بیشتر  تنهایی  فنیلبه  کاربرد  با  .  همراه  آالنین 

و  متیل افزایش  اسید  جاسمونات  ترتیب  به  سالیسیلیک 

فعالیت در    همچنین.  داشتهمراه  به  را     PALبیشتر 

شاهد، با  توام  مقایسه    ، سینامیک اسید    استفاده 

متیلاسید و  فعالیت  جاسمونات  سالیسیلیک  افزایش  سبب 

PAL    .شدPAL    آنزیم کلیدی در تشکیل ترکیبات فنلی

گیاه   دفاعی  پاسخ  همچنین  و  پروپانوئید  فنیل  مسیر  در 

 lat eWang., )   و  (Zhang, and Liu, 2015)  شدبامی

که   .(2006 شد  داده  با    نشان  گیاهی  سلول  تحریک 

اسیدسالیسیلیک متیل و  القاءجاسمونات  سبب  تنش    ، 

فعالیت   افزایش  و   Wang et).شودمی  PALاکسیداتیو 

al., 2007)    آالنین از  فنیل.  (2015 صمدی و همکاران،) و

ماده مسیر  پیش  شامل  هم  از  جدا  مسیر  دو  مهم  های 

فنلی   ترکیبات  بیوسنتز  و همچنین  تاکسل  .  استبیوسنتز 

در  فنیلچون   ایزوسرین  فنیل  جانبی  زنجیره  هردو  آالنین 

شماره کربن  در  بنزویل  بخش  و  پروپانوئید  فنیل    2مسیر 

می فراهم  را  و   ( et alEdahiro,. 2005)  کندتاکسل 

(2005., et alSteele  )   ،    پروپانوئید فنیل  مسیر  انسداد 

فنیلمی پیش  تواند  تاکسل  تولید  سمت  به  را    ببرد آالنین 

(Cusido et al., 1999)فنیل اولین  آمونیالیاز  آالنین. 

آالنین  آنزیم درگیر در مسیر فنیل پروپانوئید است که فنیل

می تبدیل  اسیدسینامیک  به  et al Baranek ,.)  کندرا 

اضافه  (2012 مهارکننده.  میکردن  آنزیم  این  تواند  های 

فنیل تبدیل  برای  کنترل  اسیدسینامیک  نقطه  به  آالنین 

مهارکننده  باشد.   عنوان  به  اسیدسینامیک 

را  آالنینفنیل آنزیم  فعالیت  کاهش    %50-40آمونیالیاز، 

حضور  (2002et al Brincat ,.)  دهد می افزایش  با   .

سمت تولید تاکسل  آالنین در محیط کشت رقابت به  فنیل

می نتیجه  پیش  در  فعالیترود    شود میکاسته     PAL از 

(., 1999et alCusido )   و  (., 2002et al Brincat).    در

حاضر   فنیلبررسی  همزمان  سینامیک  استفاده  و  آالنین 

به تیمارها  از  هرکدام  که  حالتی  به  کار  نسبت  به  تنهایی 

شد بیشتری  برده  تاثیر  نشان    PALفعالیت  ش  درکاهند، 

همبستگی مثبت این دو    به  تواند(. این امر می4شکلداد )

et al Brincat,. ) باشد  PALتیمار در جهت مهار فعالیت

   ×   جاسموناتیلمت  یبترکهمچنین    .(2002

باعث    سینامیک اسید    ×  ینآالنفنیل  ×  یسیلیک سالاسید

فعال م  PAL  یتمهار  که  اثر    یناش   تواندیشده  از 

باشد. گاه  یمارهات   ینا  یستیآنتاگون هم  به  موارد    ینسبت 

سلول  یک  است  مجزا    یتوده  دلممکن  بودن   یلبه    ضعیف 

کننده    یوسنتز ب  یهاژن  یناکاف  یانب  یاو    یمی آنز  یستمس

محرک  یا و    مرتبط بیوسنتز  یطیمح   یها فقدان  فرایند   ،

نشود به .  تکمیل  مرتبط  ژنهای  حداقلی  بیان  این    بنابر 

ممکن است با    یراز مس   یدر بخش  کننده   یوسنتزب  یهایمزآن

متابولوم    ها سلول  ی خارج  یهتغذ نهایت  در  و  شده  تقویت 

حتی در  .  (2008Matkoweski ,)شود  مورد نظر تشکیل  

حذفرب با  تواند  می  مواقع  متابول  خی  منحرف    یکی کانال 
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.  (l., 2005at e Edahiro)   باشد   ید مف  سازها یشپ  کننده 

در   سرخدارگزارش  ،   (Cusido et al., 1999)  مورد 

(l., 2018at eSarmadi )    ،(Wu and Lin, 2003)  ، 

(et al., 2001 (Yuan  (Zhang et al., 2002)    ،

(Wang et al., 2006  و  ) (l., 2002at e Brincat). 

 .نمودندنتایج همسو را گزارش 

 

 

 
 از یالیآموننیآالنلیفن  میآنز  تی فعال  زانیم  بر  هامحرک   اثر-4  شکل

 
MJ  : جاسموناتمتیل  ،SAاسیدسالیسیلیک  :  ،PH فنیل :  MJ*PH،  جاسمونات*اسیدسالیسیلیکمتیل   :MJ*SA،  سیدسینامیکا CI:،  آالنین: 

،  اسیدسالیسیلیک*اسیدسینامیک:  SA*CI،  آالنین*فنیلاسیدسالیسیلیک   : SA*PH،  جاسمونات*اسیدسینامیکمتیل :  MJ*CI،  آالنینجاسمونات*فنیلمتیل 

PH*CI : آالنین*اسیدسینامیکفنیل ،ALL:ک،آالنین*اسیدسینامیجاسمونات*فنیل اسیدسالیسیلیک*متیل CONTROL :شاهد 

 

 

آنزیم فعالیت  بر  گونه  نوع  آمونیالیاز،  آالنین فنیل های  اثر 

 اکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز فنل پلی 

آنزیم  سوپراکسیددیسموتاز  فعالیت  و    (SOD)های 

فنیل  (PPO)اکسیداز  فنلپلی (  PAL)آمونیالیاز  آالنینو 

. به  (5شکل  )داری داشت تحت تاثیر نوع گونه تفاوت معنی

در گونه بریویفولیا    PPOو    SODفعالیت    که میزانطوری

در    PALفعالیت در مقابل  .  بیشتر بودنسبت به گونه باکاتا 

بریویفولیا   به  نسبت  باکاتا  بودگونه  اساس بر    ..بیشتر 

گرفته صورت  آنزیم  تحقیقات   ،PAL    زنجیره تشکیل  در 

میج آن  بیان  افزایش  و  دارد  نقش  تاکسل  تواند  انبی 

افزایش طریق  از  تاکسل  ساختار  جانبی    تکمیل  زنجیره 

 ,.Wang et al)  برای تولید این ترکیب با ارزش تلقی شود

است    4شکلاز  .  (2006 آنزیم  که  مشخص    PPOفعالیت 

توجه قابل  افزایش  بریویفولیا  آنزیم    ایدرگونه  به  نسبت 

PAL    وPPO    نشان داده    با این وجود   دو گونه داشت.در

 Chinensis  (Wang etدر سرخدار گونه  که  ه است  شد

2007 al.,  ) ( ،et al., 2001 Yuan)    ، ),Wu and Lin

2003  ) ،  yunnanensis   (2006al.,  ang etW  ) ،    گونه

baccata  (2014Jalalpour et al.,   )،  (Sarmadi et 

al., 2018)  Cusido et al., 1999))  وگونه  brevifolia 

(Zhang et al., 2002 )   روند تغییرات آنزیمی مشابه بوده
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 ی میآنز  تیفعال  نظرنقطه    از  سرخدار  گونه  دو  سهیمقا  -5شکل  

 

فعالیت   بر  تیمار  و  گونه  متقابل  آنزیم  اثر 

 سوپراکسیددیسموتاز 

واریانس تجزیه  نتایج  به  توجه  اثر    ، (1)جدول    با 

معنی تیمار  و  گونه  )متقابل  شکل  به  توجه  با  شد.  (  5دار 

تیمار در  آنزیم  فعالیت  میزان  توام    بیشترین 

اسیدسالیسیلیک در گونه باکاتا مشاهده    و  جاسمونات متیل

به محرکشد.  کلی  به  طور  شده  استفاده  میزان  های 

سوپراکسید   آنزیم  فعالیت  در  را  باکاتا  گونه  بیشتری 

دادند  قرار  تاثیر  تحت  بریویفولیا  گونه  به  نسبت    دیسموتاز 

می(6)شکل نشان  گونه  دو  هر  شاهد  نمونه  مقایسه  دهد  . 

محرک تاثیر  بدون  بریویفولیا  گونه  در  آنزیم  فعالیت  ها  که 

که   بوده  ژنتیکی    بیانگربیشتر  باکاتا  گباالتر  توانمندی  ونه 

محرک به  پاسخ  به  ،هادر  در  که  گیاه  دفاعی  پاسخ  نوعی 

استبرابر   اکسیداتیو  بودن  .  باشدمی  ،تنش  میزان  پایین 

آنزیم شاهد     SODفعالیت  نمونه  گونه  در    باکاتا کالوس 

با    کالوس های  سلولتیمار  بنابراین  .  این مطلب استبیانگر  

و    جاسمونات یی چون اسید سالیسیلیک و متیل  هامحرک

فنیل آالنین و اسید سینامیک، به   متابولیتی  سازهایی پیش  

انتقال زیستی،  بر    دلیل پدیده  -آنزیم  فعالیتتاثیر مثبتی 

کلیدی شده  اکسیدانیآنتی  های  مهم    مطالعه  آنزیم  و 

PAL دارد . 

 

 . سموتازیددیسوپراکس  میآنز  تیفعال  بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر-6شکل  
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MJ  ،جاسمونات متیل   :SA  ،اسیدسالیسیلیک  :PH  ،آالنین فنیل   :CI  ،اسیدسینامیک  :MJ*SA  :  ،جاسمونات*اسیدسالیسیلیک متیل   :MJ*PHمتیل 

: PH*CI: اسیدسالیسیلیک*اسیدسینامیک،  SA*CIآالنین،  :اسیدسالیسیلیک*فنیلSA*PHجاسمونات*اسیدسینامیک،  متیل:  MJ*CIآالنین،  جاسمونات*فنیل

 : شاهد CONTROLآالنین*اسیدسینامیک، جاسمونات*فنیلاسیدسالیسیلیک*متیل :ALLآالنین*اسیدسینامیک، فنیل 

 

 اکسیداز فنول پلی اثر متقابل گونه و تیمار بر فعالیت آنزیم  

آنزیم   فعالیت  بر  تیمار  و  گونه  متقابل  اثر 

معنیفنلپلی تفاوت  )جدولاکسیداز  داد  نشان  (.  2داری 

پلی فعالیت  میزان  تیمار  فنلبیشترین  در  اکسیداز 

جاسمونات در گونه باکاتا مشاهده شد. کمترین میزان  متیل

ترکیب  در    آن 

ن×اسیدسینامی آالنیجاسمونات×اسیدسالیسیلیک×فنیلمتیل

در   اندازه  کالوسک  شد.بریویفولیا  کلی    گیری  طور  به 

رشد  محرک محیط  در  شده  استفاده  باکاتا    کالوسهای 

آنزیم   فعالیت  بریویفولیا،  به  میزان   ppoنسبت  به  را 

دادند  افزایش  دو  (6)شکل    بیشتری  در  شاهد  مقایسه  با   .

باکاتا نس  بریویفولیا مشخص شد که گونه  باکاتا و  بت  گونه 

  ارد باالتری د  ppoبه بریویفولیا میزان فعالیت طبیعی آنزیم  

میزان  (  7)شکل در  پذیری  تاثیر  بیشترین  گونه  دو  هر  در 

آنزیم   متیل  ppoفعالیت  تیمار  شد  از  مشاهده  جاسمونات 

نشان   هورمکه  شبه  ترکیب  این  باالی  اثر  در  ودهنده  نی 

افزای و  سلول  در  کاذب    ppoآنزیم    فعالیت   شالقاءتنش 

بود دو گونه مشابه  تاثیر آن در هر  تا جاییکه روند   .است. 

جاسمونات  متیل  اهمیت  و  نقش  خصوص  تحقیقات    در 

و    یکفنول   یپل   ی محتوا  یشافزا  .زیادی صورت گرفته است

et al., Rawat )یدانی در سنبل الطیب  اکس  ی آنت  یتفعال 

و افزایش محتوای فنل، فالونوئید کل و رزمارینیک    (2020

گلی   مریم  در  همچنین    ( et al., 2018 Hagh)اسید 

فنیل آنزیم  فعالیت  آمونیالافزایش  دراستویا  آالنین  یاز 

(Salmalian et al., 2019)    جاسمونات متیل  کاربرد  با 

شد. گزارش  کالوس  کشت  محیط  اینکه    در  جالب  نکته 

زمانیکه   تیمارها،  متقابل  اثر  تاثیر  ترکیبی    تیمار  تحت 

دو    استفاده شد، در هر اسیدسالیسیلیک    و جاسمونات  متیل

بیشترین فعالیت  میزان  گونه  فنل    افزایش  پلی  آنزیم 

شد که بیانگر اثر همسوی این دو ترکیب    مشاهده اکسیداز  

است. کاذب  تنش  القاء  در  بررسی  هورمونی  انجام  در  های 

متیل  گرفته   که   شد  داده  نشان  محققین  سایر  توسط 

کالوس   در  را  فنل  مشتقات  تولید  تواند  می  جاسمونات 

کنند تحریک  باکاتا  گونه  تولید    .سرخدار  القای  موازات  به 

ترکیبات فنولی در سلول، نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم  

ppo  سخ  های تاکسوس به طور قابل توجهی در پادر سلول

جاسمونات   متیل  یافت  به  ,.Jalalpour et al )افزایش 

2014) . 

آنزیم   فعالیت  بر  تیمار  و  گونه  متقابل  اثر 

 آمونیالیاز آالنین فنیل 

( واریانس  تجزیه  به جدول  توجه  آنزیم  1با  فعالیت   )

تیمار  آالنینفنیل و  گونه  متقابل  اثر  تاثیر  تحت  آمونیالیاز 

داشت.   داری  معنی  در  تفاوت  افزایش  میزان  بیشترین 

تیمار کالوس گونه باکاتا و کمترین آن در  با   PAL فعالیت

متیل فنیلترکیب  اسیدسالیسیلیک،  و  جاسمونات،  آالنین، 

بررسی در   ایجاد شد. در هر دو گونه مورد  اسیدسینامیک 

فعالیت   میزان  بیشترین  تحقیق  تیمار     PALاین  در 

)شکل  متیل مشاهده شد  که  8جاسمونات  در  دو  (.  هر  در 

از   باالیی  پذیری  تاثیری  میزان  بریویفولیا  و  باکاتا  گونه 

فعالیت  محرک بر  نمونه    PALها  مقایسه  شد.  مشاهده 

فعالیت   میزان  که  داد  نشان  بررسی  مورد  گونه  دو  شاهد 

PAL   داری نداشت. این در حالی  در دو گونه تفاوت معنی

در گونه   PALاست که تحت تاثیر تیمارها فعالیت آنزیم   

داری داشت )شکل  باکاتا نسبت به بریویفولیا افزایش معنی 

فنیل8 با  سرخدار  گونه  دو  کالوس  که  و  (.هنگامی  آالنین 

کننده مهار  از  که  فعالیت  اسیدسینامیک،    PALهای 

et al.,  Brincat)  و  ((Cusido et al., 1999د  هستن

در    (2002 بیشتری  کاهش  باکاتا  کالوس  شدند،  تغذیه 

است  PALفعالیت   حالی  در  این  مقایسه  داشت.  در  که 

همزمان   کاربرد  در  افزایش  بیشترین  ترکیبی  تیمارهای 

 جاسمونات و اسیدسالیسیلیک مشاهده شد. متیل
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 . داز یاکسلفنیپل  میآنز  تیفعال  بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر-7شکل
MJ  متیل اسیدسالیسیلیک،  SAجاسمونات،  :   :PHفنیل اسیدسینامیک،  CIآالنین،  :   :MJ*SA  : جاسمونات*اسیدسالیسیلیک،  متیلMJ*PH :

اسیدسالیسیلیک*اسیدسینامیک،    :SA*CIآالنین،  :اسیدسالیسیلیک*فنیلSA*PHجاسمونات*اسیدسینامیک،  متیل :  MJ*CIآالنین،  جاسمونات*فنیلمتیل 

PH*CI : آالنین*اسیدسینامیک، فنیلALLآالنین*اسیدسینامیک، جاسمونات*فنیل : اسیدسالیسیلیک*متیلCONTROL شاهد  : 
 

 

 

 . از یالیآمون  نیآالن  لیفن  میآنز  تیفعال  بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر-8شکل

MJمت اسSAجاسمونات،    یل :  فنPH  یدسالیسیلیک،:  اسCI  ین،آالنیل:  : MJ*PH  یدسالیسیلیک،جاسمونات*اسیلمت:  MJ*SA  یدسینامیک،: 

:  SA*CI  آالنین،یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسمونات یلمت:  MJ*CI  ین،آالنیلجاسمونات*فنیلمت

  یدسینامیک، *اسینآالنیلجاسمونات*فنیل *متیدسالیسیلیکاس:  ALL  یدسینامیک، *اسینآالنیلفن :  PH*CI  یدسینامیک،*اسیدسالیسیلیکاس

CONTROLشاهد  : 
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 ی اکسیدانآنتی  فعالیت  تجزیه واریانس اثرساده تیمار و گونه و اثر متقابل تیمار وگونه برمیزان فنل ، فالونوئید و-2جدول

nsدهد میرا نشان   %1و  5داری در سطح %دار نبودن و معنی، *،** ترتیب معنی 
 

 بر میزان فنل کل   تیمارهااثر  

واریانس) به جدول تجزیه  توجه  ی  هامحرکاثر    (2با 

های  نمونه  بر میزان فنل کل  استفاده شده در تحقیق حاضر 

تیمار    بود.  دارمعنی   کالوس در  که  طوری  به 

اسیدسالیسیلیک بیشترین میزان فنل و کمترین میزان آن  

همچنی  آالنین× اسیدسینامیک مشاهده شد.  در تیمار فنیل

افزایش میزان فنل نسبت به    سببتیمارها  اثر متقابل اغلب  

که  (9شکل  )شدشاهد   فنیل.  توانایی  از  و  ناشی  آالنین 

القا  بازدارندگی  به  بیان ژن  ءاسیدسینامیک در  های مربوط 

پلیآنزیم فنیلفنلهای  و  برای آالنیناکسیداز  آمونیالیاز 

نکته  .  (et al., 2002 Brincat)است  ساخت این ترکیبات  

ترکیبی  اعمال  اینکه  های ذکر شده همزمان  محرک  جالب 

آالنین×  جاسمونات×فنیل)اسیدسالیسیلیک×متیل

به  حتی  فنل    تجمع کاهش  سبب  اسیدسینامیک(   نسبت 

استشاهد  نمونه   در  (9)شکلشده  حالیکه  . 

جاسمونات در ترکیب باهم و سایر  اسیدسالیسیلیک و متیل

سبب  محرک شده  برده  کار  به  تجمع های  فنل    افزایش 

ش شاهد  به  اسید  نسبت  و  جاسمونات  متیل  دند. 

محرک از  تولید  سالیسیلیک  تحریک  در  مهم  های 

تحقیقات  متابولیت در  که  هستند  گیاهان  در  ثانویه  های 

,.Salmalian et al ) متعددی تاثیر آن ها ثابت شده است

9201)   ،Matkoweski, 2008) )    و گروب  و 

 محتوای فنل، فالونوئید و فعالیت آنزیم  (.  2004همکاران،

PAL  استویا اسید    ( Salmalian et al., 2019)  در  و 

et al Hagh ,.) گلی  فئیک در مریم  رزمارینیک و اسید کا

تواند  شوند، میدر شرایط درون شیشه تولید میکه   (2018

واسطه )متیلتوسط  استرسی  واکنش  و  های  جاسمونات 

یابد  افزایش  و  شده  تحریک  سلول  در    اسیدسالیسیلیک( 

Matkoweski, 2008)).  فنیل تیمار  و  در  آالنین 

میزان  فنیل  ×  جاسمونات متیل از  باالیی  سطح  که  آالنین 

می نشان  را  شدن  دفنل  بیان  بیش  به   PAL هد،  منجر 

می پروپانوئیدی  فنیل  ترکیبات  بیشتر  نتایج    شود.تولید 

یافته با  حاضر    )at el., 2011 Pérez(های  تحقیق 

  صمدی (بیان  شیرین  )at el., 2014 Kabiri(بروکلی  کلم

همکاران،   گزارش    فرنگی()کنگر1393و  همسو  نتایج 

 کردند.
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 تیمار 11

654/1650 ** 
 

1053/00** 
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 تیمار*گونه  10
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 MJ:  جاسموناتیل مت  ،SA: یدسالیسیلیکاس  ،PH: ین،آالن یل فن    CI : یدسینامیکاس،  MJ*SA:   یدسالیسیلیک*است جاسمونامتیل،  MJ*PH:  

 یدسینامیک، *اسکاسیدسالیسیلی  :SA*CI  ، آالنینیل*فنیدسالیسیلیکاس:  SA*PH  ،یدسینامیک*است جاسمونامتیل   : MJ*CI  ،ینآالن یل*فنت جاسمونامتیل 

PH*CI:  یدسینامیک*اسنآالنیفنیل، ALL:یدسینامیک*اسینآالن یل جاسمونات*فنیل*متیدسالیسیلیک اس، CONTROL :شاهد 

 

 ها بر میزان فالونوئید کل اثر محرک 

با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر محرک بر میزان 

شکل   به  باتوجه  شد.  دار  معنی  از    9فالونوئید  استفاده 

جاسمونات×فنیل بیشترین  ترکیب  کشت  محیط  در  آالنین 

نمونه   به  نسبت  فالونوئیدی  ترکیبات  افزایش  در  را  تاثیر 

ترکیب   داشت.  شاهد 

یدسینامی آالنین×اسجاسمونات×اسیدسالیسیلیک×فنیلمتیل

به   نسبت  اسیدسالیسیلیک×اسیدسینامیک  ترکیب  و  ک 

معنی تفاوت  کار  شاهد  به  تیمارهای  بین  در  نداشت.  داری 

ها به تنهایی در محیط کشت  برده شده استفاده از محرک

کمترین   داشت.  بیشتری  افزایش  ترکیب  حالت  به  نسبت 

تیمار   در  فالونوئید  تولید  میزان 

و  جاسمونات×اسیدسینامیک  متیل

به  فنیل باتوجه  که  شد  مشاهده  آالنین×اسیدسینامیک 

متیل کاربرد  مورد  در  بیشتر  و  افزایش  جاسمونات 

میفنیل کاهش  این  تنهایی،  به  اثر  آالنین  دلیل  به  تواند 

متیل بر  اسیدسینامیک  منفی  و  سینرژیستی  جاسمونات 

باشدفنیل راعی  .  آالنین    (Wang et al., 2015) گل 

و )صمدی  گوجه2015همکاران،    کنگرفرنگی  فرنگی  ( 

Ehsanpour and Maleki, 2018))    نتایج همسو گزارش

 . کردند

 

 

 . کل  د یفالونوئ  زانی م  بر  محرک  اثر-9شکل

 MJ:   جاسمونات،    یلمتSA:  یدسالیسیلیک،اس  PHفن :  MJ*PH  یدسالیسیلیک،جاسمونات*اسیل مت  :MJ*SA  یدسینامیک،اس:  CI  ،ینآالن یل : 

اسSA*CI  آالنین،یل*فنیدسالیسیلیک اس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسمونات یل مت  :MJ*CI  ین،آالن یلجاسمونات*فنیل مت   یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیک: 

PH*CI :یدسینامیک،*اسینآالن یل فن  ALLیدسینامیک،*اسینآالن یل جاسمونات*فنیل*متیدسالیسیلیک: اس CONTROL شاهد  : 

 

 اکسیدانی ها بر فعالیت آنتی اثر محرک   

فعالیت   واریانس،  تجزیه  جدول  به  توجه  با 

پینهآنتی در  محرکاکسیدانی  با  شده  تیمار  اثرات  های  ها 

( نشان  4-7معنی داری را نشان داد همانطور که در شکل )

آنتی فعالیت  میزان  بیشترین  است  در  داده شده  اکسیدانی 

اسیدسینامیک   در  آن  کمترین  و  اسیدسالیسیلیک  تیمار 
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ترکیب  اندازه اسیدسینامیک  تیمار  بر  عالوه  شد.  گیری 

اکسیدانی را نسبت  آالنین×اسیدسینامیک فعالیت آنتیفنیل

شا بررسیبه  طی  داد.  این  هدکاهش  در  شده  انجام  های 

اکسیدانی و میزان فنل  تحقیق بیشترین میزان فعالیت آنتی

به طور کلی میزان   افتاد.  اتفاق  اسیدسالیسیلیک  تیمار  در 

آنتی فعالیت  و  فالونوئید  و  تیمار  فنل  در  اکسیدانی 

آالنین در  جاسمونات×فنیلاسیدسالیسیلیک و ترکیب متیل

م  ترکیب  بیشترین  در  مقدار  کمترین  و  داشت  قرار  قدار 

آن  فنیل میزان  که  شد  مشاهده  آالنین×اسیدسینامیک 

گیری شده کمتر  نسبت به شاهد نیز در هر سه مولفه اندازه

کردن   فعال  طریق  از  پیام  انتقال  با  اسیدسالیسلیک  بود. 

ژن بیان  در  تغییر  و  اتیلن  بیوسنتزی  روی  مسیر  بر  ها، 

آنتیآنزیم کاتاالز،  اکهای  مانند  سیداتیو 

پلی و  میفنلسوپراکسیددیسموتاز  اثر  از  اکسیداز  و  گذارد 

می تنش  به  مقاومت  باعث  طریق  همچنین  این  شود. 

متیل و  نمودن  اسیدسالیسیلیک  فعال  طریق  از  جاسمونات 

فنیلآنزیم چون  دیگری  بیان  آالنینهای  یا  و  آمونیالیاز 

اژن سبب  بیوسنتزی  مسیر  در  دخیل  ترکیبات  های  لقا 

آنتی خاصیت  با  پروپانوئیدی  فنیل  می  ثانویه  اکسیدانی 

نعناع گزارشات   Shabrangi and)فلفلی    شوند. 

Mehrabi, 2014  ،و گل    (2014(، نخود )بوکرا و همکاران

 ( با نتایج ما همسو بود.1390بنفشه )قربانی و همکاران، 
 

 

 تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی  اکسیدانیفعالیت آنتی   تغییرات -10شکل

  MJمت اسSAجاسمونات،  یل :  فنPH  یدسالیسیلیک،:  اسCI  ین،آالن یل:  متMJ*SA  یدسینامیک،:  :  MJ*PH  یدسالیسیلیک، جاسمونات*اسیل: 

متMJ*CI  ین،آالن یلجاسمونات*فنیل مت   یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیک اس:  SA*CI  آالنین، یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسموناتیل: 

PH*CI: یدسینامیک،*اسینآالن یل فن ALLیدسینامیک، *اسینآالن  یلجاسمونات*فن یل*متیدسالیسیلیک: اس CONTROL شاهد  : 

 

گونه   دو  در  کل  فالونوئید  و  فنل  میزان  مقایسه 

brevifolia  وbaccata   سرخدار 

برمیآن  واریانس  تجزیه  از جدول  که  گونه  طور  آید، 

معنی تاثیر  فالونوئید  و  فنل  میزان  گونه بر  داشت.  دار 

گونه  به  نسبت  بیشتری  فالونوئید  و  فنل  میزان  بریویفولیا 

(. ثابت شده است که گونه باکاتا  11باکاتا نشان داد )شکل  

تاکسل   مؤثره  ماده  تولید  در  بیشتری  ژنتیکی  توانمندی 

بری به گونه   ,.Khosroushahi et al)ویفولیا دارد  نسبت 

2006)  ،(2014et al.,  Cusido)  ،    و(et al.,  Nasiri

از پیش مادهفنیل  از اینرو(  2015 های اصلی هر  آالنین که 

ترکیبات   ساخت  جهت  در  پروپانوئیدی  فنیل  مسیر  دو 

می تاکسل  بیوسنتز  مسیر  و  باکاتا  فنولی  گونه  در  باشد 

می فنلی  ترکیبات  تولید  جهت  در  کمتری    باشد رقابت 

(2002et al.,  Cusido).  
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 . سرخدار  baccata  و  brevifolia  گونه  دو  در  کل  دیفالونوئ  و  فنل  زانیم  سهیمقا  -11شکل

 MJمت اسSAجاسمونات،    یل:  فنPH  یدسالیسیلیک،:  متMJ*SA  ،کاسیدسینامی  :CI،  ینآالن   یل:   یل مت:  MJ*PH  یدسالیسیلیک،جاسمونات*اس  یل: 

  یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیکاس:  SA*CI  آالنین،یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسمونات یل مت:  MJ*CI  ین،آالن   یلجاسمونات*فن

PH*CIیدسینامیک، *اسینآالن  یل: فن  ALLیدسینامیک،*اسین آالن  یلجاسمونات*فن یل*متیدسالیسیلیک: اس CONTROL شاهد  : 

 

آنتی مقایسه   کالوس فعالیت  گونه    اکسیدانی  دو 

brevifolia  وbaccata    سرخدار 

تجزیه   جدول  به  بر  گونه    (2جدول)  واریانسباتوجه 

آنتی معنیفعالیت  تفاوت  سرخدار  داشت.  اکسیدانی  داری 

داد   نشان  کالوس اکسیدانی  آنتی  فعالیت  کهنتایج    عصاره 

باالتر است، به ترتیب  )شکل    باکاتا از گونه بریویفولیا گونه  

12). 

 

 یدانیکسیآنت  تیفعال  زانیم  بر  سرخدار baccata  و brevifolia  گونه  دو  اثر  -12لشک
 Mjمت اسSAجاسمونات،    یل:  فنPH  یدسالیسیلیک،:  اسCI  ین،آالن   یل:  متMJ*SA  یدسینامیک،:   یلمت:  MJ*PH  یدسالیسیلیک،جاسمونات*اس  یل: 

متMJ*CI  ین،آالن   یلجاسمونات*فن :  SA*CI  آالنین، یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسموناتیل: 

  یدسینامیک، *اسینآالنیلجاسمونات*فنیل *متیدسالیسیلیکاس  : ALLیدسینامیک، *اسینآالنیلفن  :PH*CIیدسینامیک،*اسیدسالیسیلیکاس

CONTROLشاهد  : 
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اثر متقابل تیمار و گونه   کالوسوزن  تغییرات     تاثیر    تحت 

 گیاهی 

تجزیه   جدول  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 

ی  از محرک به تنهایی و ترکیباستفاده    ( 2جدول)  واریانس

همچنین اثر متقابل    .نداشت  کالوسداری بر وزن  معنی  اثر

در این صفت نشان نداد.  داری  گونه و محرک تفاوت معنی

می نظر  که  به  سرخدار  رسد  گونه  دو  هر    کالوس   رشد در 

مقایسه میانگین    در مقابل  ندارد. ها قرار  تحت تاثیر محرک

های گونه باکاتا نسبت به   کالوسبین دو گونه نشان داد که  

داشتند بیشتری  تر  وزن  شکل  بریویفولیا    که   ( 14و    13) 

تولید  می در  باکاتا  گونه  ژنتیکی  توانمندی  از  ناشی  تواند 

بیومس   آن  بیشتر  از  بریویفولیا که  باشد. ساقه جوان گونه 

متراکم بافت  باکاتا  گونه  به  نسبت  شد  تهیه  نمونه  و    ریز 

از  داشت  تریحکمستم نیاز  روزهای مورد  تعداد  . همچنین 

به   نسبت  بریویفولیا  گونه  در  کالوس  تا ظهور  نمونه  کشت 

( که می تواند از دالیل اصلی  روز 9-7)باکاتا طوالنی تر بود  

 . ,Bagheri and Saffari) این تفاوت مشاهده شده باشد

2011) 

 

 
 

 و شکل پایین. کالوس گونه بریویفولیا   کالوس گونه باکاتاباال.شکل  . 13لشک

 

 اثر متقابل گونه و تیمار بر میزان فنل کل 

فنل کل   و گونه    کالوسمیزان  تیمار  نوع  تاثیر  تحت 

معنی  گیاهی  .  (13)شکل    داشتداری  تفاوت 

در  میزان فنل    ( گرم در گرم وزن ترمیلی  0.578)بیشترین

تاثیر تحت  و  باکاتا  اسیدسالیسیلیک  گونه  مشاهده    تیمار 

مقابل در  آن  شد.  وزن  میلی0.117)  کمترین  گرم  در  گرم 

اسیدسینامیک   (تر تیمار  بود.    در  بریویفولیا  طور  گونه  به 

کار  ک به  تیمارهای  همه  در  باکاتا  گونه  در  فنل  میزان  لی 

مقایسه   بود.  بیشتر  بریویفولیا  گونه  به  نسبت  شده  برده 

می نشان  گونه  دو  شاهد  نمونه  در  فنل  که  میزان  دهد 

فنلی   ترکیبات  تولید  در  باکاتا  گونه  ژنتیکی  توانمندی 

گونه باکاتا به محرک  افزون بر این    (.13)شکل  بیشتر است 

می که  داد  نشان  بیشتری  از  واکنش  ناشی  فعالیت  تواند 

به مرتبط  ژنهای  های  و    PALآنزیم    باالتر  آنزیم  دیگر 

  های دفاعی باشد واکنشمرتبط به  ل پروپانوئیدی  مسیر فنی

همزمان  .(5)شکل   ،  جاسموناتمتیلاستفاده 

همچنین    اسیدسینامیک وو    آالنین فنیل،  اسیدسالیسیلیک 

باکاتا و    آالنینفنیل گونه  در  وتیمار اسیدسینامیک   ،  

و   ، آالنینفنیل به    همچنین   اسیدسینامیک  اسیدسینامیک 

به    سبب کاهش تجمع فنل شد.تنهایی در گونه بریویفولیا  

که   تیمارفنل  تجمع  طوری  تاثیر  شدهتحت  ذکر  از    های 

در  13شکل)   بودکمتر  نیز  شاهد  نمونه   گونه  (.  دو  هر 

از   کالوس  فنل    تجمعاسیدسالیسیلیک  استفاده  در  را 

داد اسید  به  .افزایش  تاثیر  تحت  فنل  افزایش  روند  طوریکه 

  یشترین ب  .)13بود)شکل  سالیسیلیک در هر دو گونه مشابه  

فالونوئ  ید تول  یزانم و  ت  یدفنل    یسیلیکسال   یمارهای در 

شور  )mM)100یداس مح  )mM)50  ی+  کشت    یطدر 
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شد  جامد گزارش  استویا   .(Salmalian et al., 2019)  کالوس 

 

 

 .فنل  زانیم  بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر  -13شکل

  MJمت اسSAجاسمونات،  یل :  فنPH  یدسالیسیلیک،:  متMJ*SA  یدسینامیک،اس  :CI  ین،آالن یل:  :  MJ*PH  یدسالیسیلیک، جاسمونات*اسیل: 

  یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیک اس:  SA*CI  آالنین،یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسمونات یل مت:  MJ*CI  ین،آالن یلجاسمونات*فنیل مت

PH*CI :یدسینامیک،*اسینآالن یلفن ALLیدسینامیک،*اسینآالن یل جاسمونات*فنیل*متیدسالیسیلیک: اس CONTROL شاهد  : 

 

 اثر متقابل گونه و تیمار بر میزان فالونوئید کل 

نتایج   به  اثر متقابل گونه و تیمار    (،2جدول)با توجه 

معنی تفات  کل  فالونوئید  میزان  بیشترین  بر  داشت.  داری 

در   فالونوئید  کشت    کالوسمیزان  محیط  در  کرده  رشد 

تیمار  آالنین و کمترین آن در جاسمونات× فنیلحاوی متیل

مشاهده  و    آالنینفنیلترکیبی   شکل  )  شد اسیدسینامیک 

میزان فالونوئید در    حاضر مشخص شد کهدر بررسی  .  (13

گونه باکاتا هم در شاهد و هم در تیمارهای به کاربرده شده  

ناشی از    می تواند  فولیا بیشتر بود کهیبریوی  گونهنسبت به  

این گونه در   بیشتر  آنزیمتوانمندی  های درگیر در  فعالیت 

بیشتر    بیوسنتز پذیری  تحریک  و  فالونوئیدی  ترکیبات 

به بریوفولیا در فرآیند الیسیت    های گونه باکاتا نسبتسلول

تنش   و  بررسی نکته  .باشدشدن  در  که   Tabata  ای 

پس از استفاده از متیل جاسمونات    نشان داده شد  (2004)

کشت   محیط   T.x  و   T.baccata  ،  T.brevifoliaدر 

media    وجود باکاتا  گونه  در  تاکسول  میزان  بیشترین 

بیشتر   پذیری  تاثیر  دهنده  نشان  که  از  داشت  باکاتا  گونه 

است.   ترکیبات  محرک  میزان  بیشترین  باکاتا  گونه  در 

متیل  یفالونوئید ترکیب    آالنین فنیلو    جاسموناتدر 

این در حالی  (.  میلی گرم در گرم وزن تر0.3شد )مشاهده  

فالونوئید    تجمعمیزان  بریوفولیا بیشترین  گونه  در    کهاست  

تیماردر   و متیل  دو  اسیدسالیسیلیک  و    جاسمونات 

شدفنیلو    جاسموناتمتیل  همچنین مشاهده  .  آالنین 

گتیمارهای صفت  این  در  معنیداری  تفاوت  که  باکاتا  ی  ونه 

 .  (14شکلنداشتند )
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 . کل  دیفالونوئ  زانیم   بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر-14شکل

 MJمت اسSAجاسمونات،    یل:  فنPH  یدسالیسیلیک،:  اسCI  ین، آالن   یل:   یلمت:  MJ*PH  یدسالیسیلیک،جاسمونات*اس  یلمت:  MJ*SA  یدسینامیک، : 

اسSA*CI  آالنین، یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک، *اسجاسموناتیلمت:  MJ*CI  ین، آالن   یلجاسمونات*فن  یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیک: 

PH*CI :یدسینامیک،*اسین آالن  یلفن ALL :یدسینامیک، *اسینآالن  یلجاسمونات*فن یل*متیدسالیسیلیکاس CONTROL شاهد  : 

 

 

 اکسیدانی آنتی   فعالیت اثر متقابل گونه و تیمار بر میزان  

تجزیه   جدول  به  توجه    (، 2جدول)  واریانسبا 

تیمار   و  عصاره  اکسیدانی  آنتی  توانمندی بر  اثرمتقابل گونه 

بودمعنی کالوس   گونه  آنتی  فعالیت .  دار  در  اکسیدانی 

تاثیربریویفولیا   بیشترین  در  اسیدسالیسیلیک    تحت 

آزاد(93)مقدار  رادیکال  مقابل داشت  قرار  درصدمهار  در   .  

)آنتیفعالیت  کمترین   رادیکال    50اکسیدانی  مهار  درصد 

ش (آزاد مشاهده  باکاتا  گونه  شاهد  نمونه  در  تفاوت    .ددر 

توان به تفاوت  میزان فعالیت آنتی اکسیدانی دو گونه را می

همچنین   و  ژنتیکی  خصوصیات  گیاه  در  زیستگاه  شرایط 

دانست آنتی .  مرتبط  توانمندی  که  است  داده شده  -نشان 

نور،  اکسیدانی کالوس متاثر از پارامترهای مختلف از جمله  

کالوس کیفیت  و  سطح  دما،  و  می  گرما  )قرار  ،  ماندودهد 

هر به طور کلی محرک(.  2009 برده شده در  کار  به  های 

نشان   تغییر  میزان  یک  به  شاهد  نمونه  به  نسبت  گونه  دو 

در هردو گونه روند مشابهی  اکسیدانی  دادند و ظرفیت آنتی

به   نسبت  بریویفولیا  گونه  در  اسیدسینامیک  تیمار  داشت. 

آنتی فعالیت  داشت.  شاهد  کمتری  حضور  اکسیدانی 

محاسیدسینامیک   آنزیم  در  فعالیت  بازدارنده  کشت  یط 

PAL    آنتی اکسیدانی است های  آنزیمو سایر et Brincat(

al., 2002)  نهایی محصول  عنوان  به  سینامیک  اسید   .

د  نقش مهمی در فرایند تولی  PALآنزیم    دخیل در فعالیت 

 . ((Matkoweski, 2008 ترکیبات فنیل پروپانوئید دارد 
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 . ی دانیاکسی آنت  تیظرف  زانیم  بر  ماریت  و  گونه  متقابل  اثر  -15شکل

MJمت اسSAجاسمونات،  یل :  فنPH  یدسالیسیلیک،:  اسCI  ین،آالن یل:   : MJ*PH  یدسالیسیلیک، *استجاسمونامتیل   :MJ*SA  یدسینامیک،: 

  یدسینامیک، *اسیدسالیسیلیک اس:  SA*CI  آالنین،یل*فنیدسالیسیلیکاس  :SA*PH  یدسینامیک،*اسجاسمونات یل مت:  MJ*CI  ین،آالن یل*فنت جاسمونامتیل 

PH*CI: یدسینامیک،*اسینآالن یل فن ALL :یدسینامیک،*اسینآالن یل جاسمونات*فنیل*متیدسالیسیلیکاس CONTROL شاهد  : 

 

 

 نتیجه گیری کلی  

توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت استفاده از  با  

متیل آنزیممحرک  برای  و    PPOو    PALهای  جاسمونات 

ت در ترکیب با سالیسیلیک برای  استفاده از متیل جاسمونا

در   را  تاثیرگذاری  بیشترین  سوپراکسیددیسموتاز  آنزیم 

دارد. سرخدار  و    کالوس  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر 

می قبلی  و  گزارشات  اسیدسینامیک  که  کرد  بیان  توان 

بازدارندهفنیل از  که  فعالیت  آالنین  محسوب    PALهای 

موجب     PPOآنزیم    برای  شوند،می اسیدسینامیک  نیز 

می فعالیت  تیمار    شود. کاهش  از  استفاده  همچنین 

میجاسمونات×فنیلمتیل جهت آالنین  تیمار  بهترین    تواند 

اکسیدانی بیان  افزایش تولید فنل، فالونوئید و فعالیت آنتی

می گونه  دو  میانگین  مقایسه  نتایج  به  توجه  با  توان  شود. 

بیان داشت که گونه باکاتا تاثیرپذیری بیشتری را نسبت به  

ها  ر استفاده خارجی پیش سازها و محرکگونه بریوفولیا د

نتایج بدست   بادرنظر گرفتن  در شرایط درون شیشه دارد. 

آمده از پژوهش کنونی و مطالعات پیشین در راستای بیش  

آنزیم میبیان  سرخدار  دفاعی  پاسخ  در  درگیر  توان  های 

تاثیر محرک گیاه سرخدار تحت  نمود که  قرار می بیان  ها 

دخ   .گیرد به  توجه  آنزیمبا  این  بودن  ساخت  یل  در  ها 

جهت  برای  متابولیک  مهندسی  ثانویه،  ارزش  با  ترکیبات 

پاسخ افزایش  و  ترکیبات خاص  یا  ترکیب  تولید  های  دهی 

می متابولیتدفاعی،  تولید  مدیریت  در  آنها  از  های  توان 

کرد. استفاده  مهارکنندگی   ثانویه  اثر  به  توجه  با  همچنین 

محرک آبرخی  فعالیت  بر  مهندسی  ها  بوسیله  نزیمی، 

می ترکیبات  متابولیک  تولید  جهت  در  را  رقابت  توان 

 موردنظر کاهش داد. 
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Abstract 

 

Yew is valuable medicinal plant because of the paclitaxel. However, due to the slow growth of 

endangered yew plant and low amounts of paclitaxel, the extraction of taxol from the plant is 

expensive and need appropriate substitute. Optimization of both biomass and metabolite culture 

media, is one of the main goals of invitro culture of yew plant. The present study was conducted to 

investigate the effect of some elicitors on the activity of enzymes involved in paclitaxel biosynthesis 

with the aim of optimizing the production of this compound in vitro conditions. In order to produce 

callus, explants of T. baccata and T. brevifolia were cultured in B5 medium containing NAA (2 mg 

/ l), 2,4-D (0.2 mg / l), kin (0.2 mg / l). The callus was cultured in media containing elicitors 

including salicylic acid (80 mg / L), methyl jasmonate (100 μM), cinnamic acid (0.25 M), and a 

combination of them. The effect of phenylalanine (0.1 mM) as a precursor of phenylalanine-

ammonialase was also investigated. The experiment was performed in a completely randomized 

design with three replications. Finally, the effect of the mentioned treatments on the activity of 

polyphenol oxidase, superoxide dismutase and phenylalanine ammonialyase enzymes of the treated 

calli was evaluated. Results showed that the application of experimental treatments as well as their 

interaction significantly affect the activity of the studied enzymes. The results showed that methyl 

jasmonate increased the activity of phenylalanine ammonialyase and polyphenol oxidase. Also, in 

the interaction of methyl jasmonate and salicylic acid, the activity of superoxide dismutase was 

higher than the control. Also, the activity of the studied enzymes was different without considering 

the effect of the treatment under the influence of the species. 
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