فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،27آذر و دی ماه 1397

بهینهسازی تولید پینه و تأثیر تنش اسمزی بر پینههای گل قرنفل ( )Dianthus barbatus L.در

2

عابدین مشعشعی ،1محمدمهدی جوکار *1و عزتاله فرشادفر

* 1گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 2گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت ،1397/02/17 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/06/12 :

چکیده
گل قرنفل یکی از گیاهان زینتی فصلی فضای سبز در مناطق معتدل می باشد که عالوه بر کاربردهای زینتی فراوان ،در طب سنتی نیز
کاربردها یی دارد .کمبود آب و درمعرض تنش کم آبی قرار گرفتن مهمترین مشکل پیشروی توسعه فضای سبز و تولید گیاهان دارویی
است .استقرار پینه کلیدیترین مرحله جهت بهرهمندی از تکنیک های مدرن اصالح و همچنین از سوی دیگر مطالعه تنش کم آبی در محیط
درون شیشهای درک مکانیزم و پا سخ گیاهان به تنش را فراهم می نماید .لذا این پژوهش در دو بخش اقدام به بررسی الف) استقرار پینه با
استفاده از ریزنمونههای برگ ،ساقه و ریشه و تنظیم کنندههای رشد  NAA ،BAPو  ،2,4-Dو ب) تأثیر سطوح مختلف تنش اسمزی (صفر،
 -9 ،-6 ،-3 ،-1و  -12بار) بر پینههای گل قرنفل توسط پلی اتیلن گلیکول نمود .در بخش اول شاخصهای مختلف پینهزایی همچون
درصد پینهزایی ،رنگ ،نوع بافت ،رشد پینهها و کلرزه و نکروزه شدن آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .در بخش دوم نیز عالوه بر شاخصهای
بخش اول ،میزان تغییرات پروتئین ،اسمولیت گالسین-بتائین ،میزان فعالیت برخی آنزیمهای شکارکننده رادیکال آزاد (همچون
سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز) در طی تنش و سطوح مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بخش اول حاکی از مناسبتر
بودن ریزنمونه برگ و ترکیبهای هورمونی  2میکرومول  6 + BAPمیکرومول  NAAو همچنین  4میکرومول  4 + BAPمیکرومول

2,4-D

بود .با افزایش میزان تنش اسمزی ،رشد و وزن پینههای تحت تنش کاهش یافت .از سوی دیگر با کاهش فشار اسمزی (افزایش تنش) میزان
پروتئین کل در پینههای تحت تنش کاهش و میزان اسمولیت گالیسن-بتائین افزایش یافت .همچنین میزان فعالیت آنزیمهای شکارکننده
رادیکال آزاد همچون سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز نیز با افزایش سطح تنش ،افزایش یافت.
کلمات کلیدی :بنزیل آمینو پورین ،پراکسیداز ،پلی اتیلن گلیکول،سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز ،نفتالین استیک اسید

مقدمه

یکساله ،بومی نواحی معتدل اروپا و از خانواده میخک سانان

گل قرنفل ( (Dianthus barbatus L.یکی از مهمترین گیاهان

) (Caryophyllaceaeمیباشد .در ایران این گل بیشتر در

فصلی زینتی تحت کشت در فضای سبز به عنوان گل باغچهای

الهیجان ،رشت ،تهران ،کرج و مناطق مرکزی کشور تحت

میباشد (قاسمی قهساره و کافی .)1394 ،این گل علفی،

کشت بوده و از پراکندگی مناسبتری برخوردار است (قاسمی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmjowk@iauksh.ac.ir :
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کشور به دلیل داشتن کاربردهای متنوع زینتی و دارویی روبه

خویش اثر غلظتهای مختلف تنظیم کنندههای رشد ستوکنین،

افزایش است .از کاربردهای زینتی این گل میتوان به بسترهای

اکسین و جیبرلین را در محیط کشت  MSبر میزان تولید

کشت ،جعبههای کشت ،باغهای کانتینری و گلهای شاخه

پروتئینهای دفاعی و پرولین در محیط درون شیشهای مورد

بریده اشاره نمود .این گل همچنین به دلیل داشتن رنگ جذاب

بررسی قرار دادند .در پژوهشی دیگر ،حیدریان و همکاران

و عطر دلپذیر در باغهای پروانه ( )Butterfly Gardenدر

( )1395اثر تنظیم کنندههای رشد ستوکنین ،اکسین و جیبرلین

جذب پروانه و در مزارع محدود ایزوله جهت تولید عسل نیز

را بر تغییرات فعالیتهای آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز در

کشت میگردد .امکان استفاده از برگها ،ساقه و گل قرنفل به

جداکشت های گل قرنفل حاصل از کشت شاخساره های

دلیل داشتن ترکیبات دارویی در درمان برخی بیماریها ممکن

دوگرهای در محیط درون شیشهای را مورد بررسی قرار دادند.

میباشد .تحقیقات نشان داده که در اندامهای هوایی گل قرنفل

از سوی دیگر ،آب مهمترین عامل محیطی رشد گیاهان و

دو نوع ساپونین ) (Saponinیافت میشود که خاصیت ضد

تولید محصوالت کشاورزی میباشد که میزان در دسترس بودن

درد و التهاب ) (Analgesic and Anti-inflammatoryدارند

آن تأثیر بسزایی بر رشد و نمو گیاهان و تولید متابولیتهای

( .)Chandra and Rawat, 2015در طب سنتی برخی کشورها

دارویی آنها دارد .کمبود آب در روند رشد گیاهان ،صدمات

همچون ترکیه از اندام هوایی قرنفل جهت درمان شکم درد

جدی بر رشد و نمو گیاهان ،به خصوص در گیاهان دارویی

استفاده میگردد ( .)Oz Aydin et al., 2006همچنین گزارش

وارد مینماید (امید بیگی .)1374 ،مطالعات نشان داده که تنش

شده که عصاره بذر آن خاصیت ضد ویروسی داشته و از برگ

کم آبی رشد گیاه را از جنبههای مختلف فیزیولوژیکی،

های آن پروتئینی به نام دیانتین ) (Dianthinاستخراج میگردد

مورفولوژیکی و آناتومیکی تحت تأثیر قرار میدهد و در بیشتر

که خاصیت بازدارندگی فعالیت در برخی باکتریها همچون

موارد رشد گیاه و تولید توده زیستی ) (Biomassآن را کاهش

 Escherichia coliدارد (.)Chandra and Rawat, 2015

میدهد .در تنش کم آبی رشد گیاهان به تأخیر افتاده و عملکرد

اگرچه این گیاه توسط بذر به راحتی و همچنین با قلمه

آنها کاهش مییابد .در برخی موارد گزارش گردیده است که تنش

ساقه امکان تکثیر دارد ،لیکن بهینهسازی پروتوکل تولید پینه و

خشکی و کم آبی عملکرد گیاهان را تا  50درصد کاهش میدهد

ریزافزایی ( )Micropropagationآن جهت اصالح توسط

(.)Mahajan and Toteja, 2005

روشهای نوین همچون انتقال ژن و ویرایش ژنوم (از طریق

قسمت عمده کشور ایران با متوسط نزوالت آسمانی 240

کشت بافت و سایر روشهای بیوتکنولوژیکی) از اهمیت

میلیمتر در سال دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است .عالوه

زیادی برخوردار است .طبق بررسیهای صورت گرفته،

بر کشور ایران ،خشکی و کم آبی یکی از مهمترین عوامل

مطالعات محدودی درخصوص ریزافزایی (کشت بافت) این

محدود کنندة رشد گیاهان در سراسر جهان و شایع ترین تنش

گیاه صورت گرفته است که تنها میتوان به پژوهش گودرزی

محیطی است که تقریباً تولید  25درصد از ارضی تحت کشت

( ،)1390عبادی و همکاران ( )1392و همچنین حیدریان و

در دنیا را محدود ساخته است (کافی و همکاران .)1392 ،با

همکاران ( )1395اشاره نمود .گودرزی ( )1390در پژوهشی

توجه به اینکه بخش عمدهای از کشور عزیزمان را مناطق کم

بر روی جداکشتهای گل قرنفل دریافت که ترکیب محیط

آب ،نیمه خشک و خشک تشکیل میدهد ،مطالعات تنش کم

کشت بر رشد و نمو ریزنمونهها تأثیرگذار است .وی مشاهده

آبی به طور به خصوص برای گیاهانی که هم زینتی بوده و هم

MS

کاربرد دارویی دارند اهمیت به سزایی دارد .مطالعات زیادی

تأثیر معنیداری بر میزان پروتئین گیاه قرنفل مستقر شده در

نشان دادهاند که تنش کم آبی و خشکی موجب تنش اکسیداتیو

نمود مقادیر سولفات منیزیم و فسفات پتاسیم محیط کشت
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از طریق تولید رادیکالهای فعال اکسیژن میگردد ( Kabiri and

مناطق مرکزی و معتدل کشور ،در بخش اول تحقیق ،امکان

 .)Naghizadeh, 2015به رغم اینکه در رابطه با اثر تنشهای غیر

استقرار پینه این گیاه در محیط کنترل شده درون شیشهای

زیستی بر محصوالت زراعی تحقیقات وسیعی انجام شده ،اما

توسط ریزنمونه و تنظیم کنندههای رشد مختلف مورد بررسی

متأسفانه تأثیر تنش کم آبی بر روی گیاهان دارویی،زینتی و معطر

قرار گرفت .در بخش دوم پژوهش نیز تأثیر سطوح مختلف

کمتر مورد توجه قرار گرفته است (حکمتی.)1386 ،

تنش اسمزی توسط پلی اتیلن گالیکول (

Polyethylene

مطالعهای بر روی گل قرنفل صورت نگرفته است و تنها برخی

بیوشیمیایی پینههای استقرار یافته گل قرنفل در محیط درون

پژوهشها به بررسی تأثیر تنش شوری بر روی جوانهزنی و

شیشهای مورد بررسی قرار گرفت.

رشد این گل پرداختهاند .رستمی و مظاهری ( )1389در
پژوهشی بر روی گل قرنفل دریافتند که اعمال تنش شوری به

مواد و روشها

میزان  12دسیزیمنس بر متر در محیط درون شیشهای باعث

پژوهش پیش رو در دو بخش :الف) بهینه سازی تولید پینه و

کاهش درصد جوانه زنی میگردد Azizi .و همکاران ()2011

ب) مطالعه تأثیر تنش اسمزی بر پینههای گل قرنفل توسط

تأثیر سه نوع نمک ( )NaCl, NaHCO3, NaCO3, CaCl2در

محیط کشت حاوی پلی اتیلن گلیکول انجام گردید.

غلظتهای مختلف  2تا  8دسیزیمنس بر متر را بررسی و

مواد گیاهی :به منظور بهینه سازی تولید پینه و به دست

مشاهده نمودند که با افزایش غلظت نمک و ایجاد تنش

آوردن پینه گل قرنفل جهت اعمال تنش ،بذر گل قرنفل

شوری ،درصد جوانهزنی و همچنین رشد و نمو ریشهچه و

( )Dianthus barbatus L.از شرکت پارمیس بذر (اصفهان،

ساقهچه گل قرنفل کاهش چشمگیری یافت .در گیاهان هم

ایران) تهیه گردید .درگام نخست درخصوص تولید گیاهان

خانوادة گل قرنفل (میخک سانان) نیز تحقیقاتی کمی در خصوص

استریل در محیط درون شیشهای به منظور تهیه ریزنمونه اقدام

تنش خشکی صورت گرفته است Alvarez .و همکاران ()2009

گردید .جهت استقرار گیاهان استریل در محیط درون شیشهای،

در پژوهشی گیاهان میخک را توسط کم آبیاری کنترل شده تنش

بذرها در مرحله اول با هیپوکلریت سدیم  2/5درصد به مدت

داده و مشاهد نمودند که با افزایش میزان تنش ،وزن خشک،

 15دقیقه ضد عفونی سطحی و سپس به مدت  60ثانیه در الکل

ارتفاع گیاه و سطح برگ کاهش مییابد .نوریکوتنایی و همکاران

اتانول  70درصد قرار داده شده و نهایتاً دوبار با آب مقطر دو

( )1385در تحقیقی درون شیشهای بر روی گل میخک رقم "سریز

بار تقطیر استریل در زیر هود المینار شستشو داده شدند.

رویالت" ( )Cerise Royalletteدریافتند که کاربرد سالیسیلیک

بذرهای استریل شده در محیط کشت  MSپایه (بدون هورمون)

اسید در مقاومت گیاهان به تنش خشکی مؤثر بوده و موجب

با غلظت  7گرم در لیتر آگار و  30گرم در لیتر ساکارز که

افزایش میزان پروتئین گیاه میگردد.

آن بین  5/6تا  5/8تنظیم گردیده بود ،درون ظروف کشت

pH

طبق بررسیهای صورت گرفته بهینهسازی تولید پینه که

شیشهای حاوی  20میلی لیتر محیط کشت با قطر 10سانتیمتر

یکی از گامهای اولیه و مهم در ریزازدیادی و اصالح گیاهان

و ارتفاع  20سانتی متر کشت گردیدند .بذرهای کشت شدة

به روشهای مدرن میباشد ،و همچنین تنشهای غیرزیستی

مذکور به مدت چهار هفته درون ژرمیناتور با دمای  25درجه

همچون تنش اسمزی در گل قرنفل مورد بررسی قرار نگرفته

سانتیگراد و فتوپریود  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی

است .لذا در این پژوهش با عنایت به مزایای افزونش درون

نگهداری شدند تا به اندازه مناسب برای تهیه ریزنمونه استریل

شیشهای نسبت به سایر روشهای افزونش و همچنین با توجه

برسند.

به اهمیت گل قرنفل به عنوان یکی از گیاهان زینتی فضای سبز

بهینه سازی تولید پینه در گل قرنفل :جهت پینهزایی از
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گیاهان استریل درون شیشهای ،ریزنمونههای برگ ،ساقه و

دسموتاز ،میزان فعالیت آنزیم کاتاالز و میزان فعالیت آنزیم

ریشه تهیه و بر روی محیط کشت  MSغنی شده با سطوح

پراکسیداز در پینههای تنش یافته.

سطوح  2و  4میکرومول) و اکسین کشت گردیدند .اکسینهای

دستگاه ژرمیناتور در بخش بهینه سازی تولید پینه و همچنین

مورد استفاده نفتالین استیک اسید (( )NAAدر سطوح  4و 6

شرایط محیطی نگهداری پینههای تحت تنش اسمزی دمای

میکرومول) و یا ( 2,4-Dدر سطوح  4و  6میکرومول) بود.

 23-25درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  25درصد با فتوپریود

ریزنمونههای کشت شده در فواصل زمانی  3روزه مورد

 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی بود.

بررسی و شاخصهای مختلف مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

پینه زایی :پینه زایی (بر حسب درصد) توسط شمارش

آنها مورد مطالعه قرار گرفت .شاخصهای مورد مطالعه

تعداد ریز نمونههایی که پینه در آنها القاء شده با تعداد ریز

عبارت بودند از :درصد کلروزه و نکروزه شدن ریزنمونهها،

نمونهها که کشت گردیده بودند محاسبه گردید .پینههای

درصد پینهزایی ،رنگ و نوع بافت پینهها ،وزن تر و خشک

کلروزه و نکروزه (بر حسب درصد) نیز در پایان آزمایش

پینهها و میزان رشد پینهها.

یادداشت برداری گردیدند.

تأثیر تنش اسمزی بر پینههای گل قرنفل :جهت مطالعه

رشد پینه :اندازه پینهها توسط اندازهگیری طول وعرض

تأثیر تنش اسمزی بر پینههای گل قرنفل ،پینههای حاصل در

پینه بوسیله کاغذ شطرنجی و محاسبه قطر پینه توسط فرمول

بخش اول آزمایش به منظور پرآوری (تکثیر) بر روی

زیر طبق روش کامپتون (( )Compton, 1994فرمول  )1محاسبه

مناسبترین ترکیب هورمونی پینه زایی ( MSغنی شده با 2

گردید .اندازهگیری پینه در بخش بهینه سازی تولید پینه در

میکرومول بنزیل آمینوپورین و  6میکرومول نفتالین استیک

بازههای زمانی  8روزه و در بخش مطالعة اثر تنش در بازههای

اسید) کشت و زیرکشت گردیدند تا حجم مناسب پینه جهت

زمانی  5روزه صورت گرفت.

اعمال تنش به دست آمد .سپس پینههای پرآوری شده بر روی
محیط کشت بهینه پینه زایی حاوی میزان مختلف پلی اتیلن
گلیکول ( 6000ساخت شرکت مرک ،آلمان) به منظور اعمال
تنش اسمزی کشت گردیدند .سطوح مختلف تنش اسمزی
شامل  6سطح صفر -9 ،-6 ،-3 ،-1 ،و  -12بار بود .جهت به
دست آوردن میزان پلی اتیلن گلیکول مورد نیاز جهت تنظیم
پتانسیل اسمزی موردنظر از فرمول پیشنهادی  Michelو
 )1973( Kaufmannاستفاده گردید .پینههای تنش یافته در
فواصل زمانی  5روزه مورد بررسی و برخی شاخصهای
مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در آنها مورد مطالعه
قرار گرفت .شاخصهای مورد مطالعه عبارت بودند از :درصد
پینههای کلروزه و نکروزه شده ،رنگ و نوع بافت
پینههای تنش یافته ،وزن تر و خشک پینههای تنش یافته ،رشد
پینههای تحت تنش ،میزان محتوی پروتئین کل ،میزان محتوی
اسمولیت گلیسین-بتائین ،میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید

(فرمول )1
وزن تر و وزن خشک پینه :وزن تر پینهها در پایان
آزمایش توسط ترازو دیجیتال با دقت یک ده هزارم گرم و وزن
خشک همان پینهها پس از قرار دادن آنها درون آون به مدت 8
ساعت در دمای  40درجه سانتیگراد توسط ترازو دیجیتال
اندازه گیری گردید.
میزان پروتئین کل پینههای تنش یافته :میزان پروتئین کل
پینههای تنش یافته به روش  )1976( Bradfordاندازهگیری
گردید .در این روش 0/2گرم از بافت تازة پینة تنش یافته در
هاون چینی سرد توسط قرار دادن در ظرف یخ و اضافه نمودن
 2میلی لیتر بافر فسفات  0/1موالر (با  )pH=6/8هموژن
گردید .سپس محلول هموژن شده به مدت  15دقیقه با سرعت
 15000دور در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد ،سانتریوفیوژ
گردید .فاز باالیی عصاره (محلول فوقانی) به دست آمده جهت
اندازهگیری مقدار پروتئین محلول به میکروتیوپ جدید منتقل
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گردید .جهت اندازهگیری 50 ،میکرولیتر از فاز باالیی عصاره

توسط مصرف پراکسید هیدروژن در طول موج  240نانومتر به

برداشته و  2/5میلی لیتر محلول کوماسی آبی جی 250-به آن

مدت  30ثانیه توسط روش  )1984( Aebyبا کمی تغییرات به

اضافه کرده و پس از مخلوط نمودن توسط ورتکس ،جذب

کمک دستگاه طیف سنج یو وی-مرئی اندازهگیری گردید.

نور توسط نمونه را در طول موج  595نانومتر با دستگاه طیف

مخلوط واکنش شامل  100میلی مول بافر فسفات پتاسیم (با

سنج یو وی-مرئی قرائت گردید.

 15 ،)pH=7/0میلی موالر پراکسید هیدروژن و  50میلی لیتر
(Glycine-

عصاره گیاهی (تهیه شده در مرحله فوق الذکر) و رساندن به

میزان گالسین-بتائین :میزان گالسین-بتائین

 )Betaineتوسط روش  Grieveو  )1983( Grattanبا کمی

حجم  3میلی لیتر بود .میزان فعالیت برحسب مقدار پراکسید

تغییرات اندازهگیری گردید .بدین منظور پینههای تنش یافته را

هیدروژن تجزیه شده برحسب نانو مول در دقیقه محاسبه

ابتدا خشک نموده ،کامالً پودر کرده و میزان  0/5گرم از آن را

گردید.

درون  20میلی لیتر آب مقطر ریخته و برای  24ساعت در

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز :سنجش میزان فعالیت

دمای  25درجه سانتیگراد روی شیکر قرار داده تا به هم زده

آنزیم پراکسیداز توسط روش  Karو  )1976( Mishraصورت

شوند .سپس عصاره به دست آمده در محلول  2نرمال اسید

گرفت .در این روش ابتدا مخلوط آزمایش تهیه گردید .مخلوط

سولفوریک با نسبت مساوی  1:1حل گردید .مقادیر  0/5میلی

آزمایش که شامل  125میکرومول بافر فسفات (با ،)pH=6/8

لیتر از محلول ذکر شده درون لوله آزمایش ریخته و برای یک

 50میکرومول پیروگالول ( )Pyrogallolو  50میکرومول

ساعت بر روی یخ قرار داده شد .سپس  200میکرولیتر عامل

پراکسید هیدروژن بود را ابتدا تهیه و سپس یک میلی لیتر

واکنش  KI-I2به آن اضافه نموده و در دمای  4درجه سانتی-

عصاره آنزیمی پینههای تنش یافته به آن اضافه گردید .سپس

گراد به مدت  16ساعت نگهداری گردید .بعد از سپری شدن

مخلوط آزمایش تهیه شده در دمای  25درجه سانتیگراد به

مدت مذکور ،محلول واکنش را به مدت  15دقیقه در دمای 4

مدت  5دقیقه جهت واکنش نگهداری شد .بعد از گذشت مدت

درجه سانتیگراد با دور  10000دور در دقیقه سانتریفیوژ کرده

مذکور 0/5 ،میلی لیتر اسید سولفوریک با نسبت حجمی 5

و محلول فوقانی دور ریخته گردید .کریستالهای تهنشین شده

درصد جهت متوقف شدن آزمایش به آن اضافه گردید .میزان

در  5میلی لیتر  1,2-dichloroethaneحل و پس از گذشت 2

پوپوروگالین ( )Purpurogallinتشکیل شده توسط قرائت میزان

ساعت میزان جذب در طول موج  365نانومتر توسط دستگاه

جذب در طول موج  420نانومتر به وسیله دستگاه طیف سنج

طیف سنج یو وی-مرئی اندازهگیری گردید.

یو وی-مرئی مشخص گردید.

آماده سازی عصاره آنزیمی :بافت گیاهی پینههای تنش

میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز :میزان فعالیت

یافته توسط  50میلی مول بافر فسفات سدیم (با )pH=7/0

آنزیم سوپراکسیددسموتاز بر اساس روش  Minamiو

حاوی  1مول کلرید سدیم 1 ،درصد پلی ونیل پیرولیدین و 1

 )1979( Yoshikawaتوسط بافر نمک تریس کلسیم کدلیک

میلی مول  EDTAبر روی یخ همژنیزه و خرد گردیدند .سپس

(( )Tris-Ca-Codylicبا  )pH=8/2حاوی  0/1میلی موالر

با دور  20000gبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ گردیده و محلول

 EDTAتوسط دستگاه طیف سنج یو وی-مرئی در طول

فوقانی که عصاره آنزیمی پینههای تنش یافته بود ،جهت

موج 560نانومتر اندازهگیری گردید .مخلوط واکنش حاوی

سنجش میزان فعالیت آنزیمها در دمای  -20نگهداری گردیدند

 1/42درصد تریتون  0/055 ،)Triton 100-x( 100-xمیلی

و سپس در مرحلة اندازه گیری فعالیت آنزیمها مورد استفاده

موالر نیتروبلوتترازولیوم (16 ،)NBT()nitroblue tetrazolium

قرار گرفتند.

میلی مول پیروگالول و عصارة آنزیمی حاوی  50میلی گرم
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

پروتئین بود .واحد فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز ()SOD

معنیداری در سطح احتمال یک درصد در پینهزایی ریزنمونهها

طبق تعریف  McCordو  )1969( Fridovichبه میزان آنزیم

داشت .بیشترین میزان پینه زایی در ریزنمونههای برگ به میزان

مورد نیاز برای بازدارندگی  50درصد فعالیت کاهنده

 98/75درصد و کمترین میزان آن در ریزنمونههای ریشه به

نیتروبلوتترازولیوم در دقیقه تعریف گردید.

میزان  75/0درصد مشاهده گردید (جدول  .)1در ریزافزایی و

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در پنج تکرار انجام

ریزنمونههای مختلف استفاده گردیده است .بیشتر پژوهش

گردید .فاکتور اصلی نوع ریزنمونه و فاکتور فرعی سطوح

های صورت گرفته از نوک شاخساره به عنوان ریزنمونه جهت

مختلف هورمونی مورد استفاده بودند .جهت اعمال تنش

افزونش استفاده نمودهاند .به عنوان مثال ترابی و همکاران

اسمزی ،نیز از طرح آزمایشی کامالً تصادفی (شامل  6سطح

( )1380جهت ریزافزایی میخک از ریزنمونه نوک شاخساره

تنش در پنج تکرار) استفاده گردید .دادههای هر دو بخش (پینه

استفاده نمودند .همچنین خرازی و همکاران (،)1392

زایی و تنش اسمزی) به کمک نرم افزار  SAS 16.0مورد

و همکاران ( Raobjevic ،)2004و همکاران ( )2010در

واکاوی آماری (تجزیه واریانس) قرار گرفت .میانگینها توسط

پژوهش خویش از ریزنمونة نوک شاخساره استفاده نمودند.

)(Duncan Multiple Range Test

این درحالی است که خرازی و همکاران ( )1390در پژوهش

آزمون چند دامنهای دانکن

در سطوح احتمال  1و  5درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.

Pareek

دیگر خویش ،از ریزنمونه جوانه جانبی جهت افزونش درون
شیشه ای گل میخک استفاده نمودند .از سوی دیگر دلجو و

نتایج و بحث

همکاران ( )1384و همچنین کرمی و همکاران ( )1387در

الف) بهینهسازی تولید پینه :نتایج آزمایش نشان داد که رنگ و

پژوهشهای خویش بر روی ارقام میخک از ریزنمونه گلبرگ

نوع بافت پینه گل قرنفل متأثر از نوع ریز نمونه و ترکیب

استفاده نمودند Pareek .و  )2003( Kothariهمانند پژوهش

هورمونی مورد استفاده جهت پینه زایی بوده است .به طور کلی

پیش رو از ریزنمونههای برگ جهت جنین زایی سوماتیکی

بافت پینه تولید شده در کلیه ریزنمونهها و ترکیب هورمونی،

استفاده نمودند.

سفت (خشبی) آبدار بود .رنگ پینهها نیز متأثر از نوع ریزنمونه

درخصوص تنظیم کنندههای مختلف رشد مورد استفاده ،از

بود به نحوی که پینههای به دست آمده از ریزنمونههای برگ،

بین سطوح مورد استفاده در بین تیمارهای حاوی ترکیب شبه

سبز رنگ و رنگ پینههای به دست آمده از ریزنمونههای ریشه

اکسین  ،2,4-Dبیشترین درصد پینه زایی مربوط به تیمار 4

و همچنین ساقه زرد رنگ بود .همانند پژوهش پیشرو،

میکرومول  4 + 2,4-Dمیکرومول  BAPو در بین تیمارهای

 Radojevicو همکاران ( )2010نیز در پژوهش خود بر روی

حاوی اکسین  ،NAAبیشترین درصد پینه زایی مربوط به تیمار

دو گونه دیگر جنس  Dianthusبه نامهای  D. ciliatesو

 6میکرومول  2 + NAAمیکرومول  BAPهر دو به میزان 100

 D. giganteusدریافتند که رنگ پینههای ساقه نیز زرد رنگ

درصد بوده است .کمترین میزان پینه زایی نیز مربوط به تیمار 4

میگردد.

میکرومول  2 + NAAمیکرومول  BAPبود که به میزان 70

به طور کلی میزان پینه زایی گل قرنفل در محیط درون

درصد مشاهده گردید (جدول .)2

شیشه ای از میزان باالیی برخوردار بود .تجزیه واریانس دادهها

ترابی و همکاران ( )1380جهت ریزافزایی میخک از

نشان داد که نوع ریزنمونه بر میزان پینه زایی ریزنمونهها تأثیر

غلظتهای مختلف تنظیم کنندههای زئاتین ،کاینتین ،ایندول

معنیداری درحد یک درصد دارد .همچنین برهمکنش نوع

بوتریک اسید ،نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینوپورین استفاده

ریزنمونه و ترکیب تنظیم کننده رشد مورد استفاده نیز تأثیر

نمودند .آنها دریافتند که نفتالین استیک اسید در مقایسه با سایر
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جدول  -1تأثیر نوع ریزنمونه بر پینه زایی و وزن پینههای گل قرنفل در محیط درون شیشهای
ریزنمونه

پینه زایی ()%

برگ

†a

وزن تر (گرم)
a

98/75

وزن خشک (گرم)
a

0/30

0/020

ساقه

88/3a

0/17b

0/012b

ریشه

75/0b

0/075c

0/006c

جدول  -2تأثیر تنظیم کنندههای رشد مختلف بر پینهزایی و وزن پینههای در گل قرنفل در محیط درون شیشهای
پینه زایی ()%

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)

تیمارها
 4میکرومول  2 + NAAمیکرومول

BAP

†70/00c

0/23a

0/013ab

100a

0/26a

0/017a

ab

ab

 6میکرومول  2 + NAAمیکرومول

BAP

 4میکرومول  4 + NAAمیکرومول

BAP

a

91/11

0/17

0/013

 6میکرومول  4 + NAAمیکرومول

BAP

87/77ab

0/16ab

0/013ab

 4میکرومول  2 + 2,4-Dمیکرومول

BAP

90/00ab

0/15ab

0/010b

 6میکرومول  2 + 2,4-Dمیکرومول

BAP

c

73/33

b

b

 4میکرومول  4 + 2,4-Dمیکرومول

BAP

100a

0/18ab

0/013ab

 6میکرومول  4 + 2,4-Dمیکرومول

BAP

86/66ab

0/20ab

0/013ab

0/09

0/009

† میانگینهای دارای حروف مشترک ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن هستند.

درصد تولید پینه در غلظت یک میلی گرم در لیتر نفتالین

پژوهش خویش بر روی چهار رقم میخک مشاهده نمودند که 2,4-

استیک اسید به دست آمد .این درحالی است که در پژوهش حاضر

 Dبه همراه سایتوکنین بنزیل آدنین موجب تشکیل پینههای

غلظت بهینه تولید پینه توسط تنظیم کنندة رشد نفتالین استیک

جنینزا میگردد .این درحالی است که در پژوهش حاضر

اسید باالی  4میکرومول بود Rabojevic .و همکاران ( )2010در

هیچگونه جنین سوماتیکی در ریزنمونههای برگ و سایر

پژوهش خویش جهت ریزافزایی گونههای مختلف دیانتوس

ریزنمونههای کشت شده بر روی محیط کشت حاوی ،2,4-D

استفاده از اکسین  NAAو سایتوکنین  BAPرا توصیه نمودند .در

مشاهده نگردید .کرمی و همکاران ( )1387عالوه بر استفاده از

پژوهشهای پیشین بر روی جنس دیانتوس ،از تنظیم کنندههای

تنظیم کنندة رشد  ،2,4-Dاز غلظتهای مختلف پیکلورام جهت

رشد مشابه پژوهش پیش رو استفاده گردیده است.

جنین زایی سوماتیکی میخکهای "نلسون" ( )Nelsonو

خرازی و همکاران ( )1392پرآوری دو رقم میخک

"ایمولس" ( )Impulseاستفاده نمودند .در پژوهش دیگری

"اسکیمو" ( )Eskimoو "ایننو اورنج" ( )Innove Orangeرا

 Pareekو همکاران ( )2004به طور موفقیت آمیز از تنظیم

شدیداً متأثر از غلظت هورمونی دانسته و توصیه نمودند از

کنندههای رشد  NAAبه میزان  0/5میلیگرم در لیتر و  BAPبه

غلظت کم  BAPاستفاده گردد Pareek .و  )2003( Kothariدر

میزان  1میلیگرم در لیتر جهت ریزافزایی سه گونه جنس

بهینه سازی پروتوکول جنین زایی سوماتیکی چند گونه مهم جنس

دیانتوس ازجمله قرنفل استفاده نمودند NAA .توسط محققین

دیانتوس از جمله قرنفل ازتنظیم کننده رشد  2,4-Dبه میزان یک

مختلفی از جمله  Jainو همکاران ( )2006و

میلی گرم در لیتر استفاده نمودند .دلجو و همکاران ( )1384در

( )2007جهت تکثیر گونههای مختلف دیانتوس مورد استفاده

Radojevic
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قرار گرفته است .تحقیق پیش رو اولین گزارش کاربرد تنظیم

ساقه بیشترین رشد در ریزنمونههای کشت شده بر روی محیط

کننده رشد  2,4-Dو تأثیر مثبت آن در این جنس میباشد .این

کشت حاوی  4میکرومول  2 + NAAمیکرومول  BAPو 6

درحالی است که در بیشتر تحقیقات همانند پژوهش پیش رو تنها

میکرومول  2 + NAAمیکرومول  BAPو همچنین کمترین

از سایتوکنین  BAPاستفاده شده است.

میزان رشد در ریزنمونههای کشت شده بر روی محیط کشت

های رشد مورد استفاده به نحوی مطلوب بود که عالوه بر

گردید .به طور کلی ریزنمونههای ریشه کمترین رشد را

میزان باالی پینه زایی ،هیچ پینه کلروزه یا نکرزهای در بخش

داشتند .در بین تیمارهای مختلف ،ریزنمونههای ریشه کشت

بهینه سازی تولید پینة پژوهش پیش رو مشاهده نگردید.

شده بر روی محیط کشت حاوی  4میکرومول 4 + NAA

وزن ریزنمونه :نتایج نشان داد نوع ریزنمونه تأثیر معنی

میکرومول  BAPبیشترین رشد را به خود اختصاص دادند .این

داری بر وزن تر و خشک پینههای حاصله دارد .پینه حاصل از

درحالی بود که ریزنمونههای کشت شده بر روی محیط کشت

ریزنمونه برگ بیشترین وزن تر به میزان 0/30گرم و همچنین

حاوی  4میکرومول  2 + NAAمیکرومول  BAPو  6میکرومول

بیشترین میزان وزن خشک به میزان  0/020گرم را به خود

 4 + NAAمیکرومول  BAPرشد ننمودند.

اختصاص دادند .در حالیکه پینههای حاصل از ریزنمونههای

ب) تأثیر تنش اسمزی :همان طور که در شکل  2مشاهده

ریشه کمترین میزان وزن به میزان  0/075گرم و وزن خشک

میگردد ،با اعمال تنش اسمزی توسط پلی اتیلن گالیکول،

به میزان  0/006گرم را به خود اختصاص دادند (جدول  .)1در

رشد پینههای گل قرنفل تحت تأثیر تنش اسمزی قرار گرفت.

بین تیمارهای هورمونی مورد استفاده ،بیشترین وزن تر و

میزان رشد پینهها با افزایش غلظت پلی اتیلن گالیکول و

BAP

افزایش پتانسیل اسمزی ایجاد شده ،کاهش یافت .این کاهش

به ترتیب به میزان  0/26و  0/017گرم و کمترین میزان وزن تر

رشد به نحوی بود که بعد از گذشت  20روز از اعمال تنش

و خشک پینه در تیمارهای  4میکرومول  2 + 2,4-Dمیکرومول

اسمزی در کمترین سطح تنش ( -1بار) ،رشد پینهها به میزان

به ترتیب به میزان  0/09و  0/009گرم مشاهده گردید (جدول .)2

تقریبی یک سوم رسید .این امر نشان دهنده حساسیت گل قرنفل

همچنین نتایج نشان داد که میزان وزن تر و خشک با میزان پینه

و تنش اسمزی در محیط درون شیشهای میباشد .کاهش رشد

زایی ریزنمونههای گل قرنفل همبستگی دارد.

پینهها در باالترین سطح تنش ( -12بار) ،به میزان تقریبی یک

خشک پینه در تیمار  6میکرومول  2 + NAAمیکرومول

رشد پینه :بیشترین رشد پینه در پینههای حاصل از

چهارم رشد در مقایسه با شاهد مؤید این مطلب میباشد.

ریزنمونههای برگ و در تیمارهای  4میکرومول 2 + NAA

وزن تر و خشک :وزن تر و خشک پینههای گل قرنفل

BAP

همانند رشد آنها تحت تأثیر تنش اسمزی و میزان فشار

مشاهده گردید (شکل  .)1این در حالی بود که کمترین رشد در

اسمزی ایجاد شده توسط پلی اتیلن گالیکول قرار گرفت

پینههای حاصل از ریزنمونه ریشه مشاهده گردید .در بین

(جدول  .)3با اعمال تنش اسمزی میزان وزن تر به طور معنی

ریزنمونههای برگ ،بیشترین رشد در ریزنمونههای کشت شده

داری کاهش یافت و در تیمار  -1بار به کمتر از نصف خود

بر روی محیط کشت حاوی تنظیم کنندههای رشد اکسین

رسید .با افزایش پتانسیل اسمزی میزان وزن تر کاهش قابل

نفتالین استیک اسید ( 4و  6میکرومول) و  2میکرومول

توجهی یافت به نحوی که میزان وزن تر در تیمار  -12بار به

سایتوکنین بنزیل آمونوپورین و کمترین آن در ریزنمونههای

یک پنجم تیمار شاهد کاهش یافت .وزن خشک نیز متأثر از

کشت شده بر روی محیط کشت حاوی  6میکرومول 4 + NAA

رشد و وزن تر الگوی مشابه کاهشی را با اعمال و افزایش تنش

میکرومول  BAPمشاهده گردید (شکل  .)1در بین ریزنمونههای

اسمزی نشان داد (جدول  .)3کاهش وزن خشک در مقایسه با

میکرومول  BAPو  6میکرومول  2 + NAAمیکرومول
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جدول  -3تأثیر سطوح مختلف تنش اسمزی اعمال شده توسط پلی اتیلن گلیکول بر روی وزن پینههای گل قرنفل در محیط درون شیشهای

تیمار تنش اسمزی (بار)

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)

†0/775a

0/189a

-1

b

b

-3

b

-6

bc

-9

cd

0/202

0/069

-12

0/157d

0/065d

صفر (شاهد)

0/330
0/325
0/284

0/106

bc

0/097

bcd

0/087

cd

† میانگینهای دارای حروف مشترک ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن هستند.

وزن تر ،از میزان کمتری برخوردار بود به نحوی که میزان وزن

ترتیب  65/1و  52/4درصد شاهد بود .آنها دلیل کاهش وزن

خشک در تیمار  -12بار به یک سوم تیمار شاهد کاهش یافت.

تر در پینههای تیمار شده با تنش اسمزی را ناشی از ممانعت

این مسئله عالوه بر کاهش رشد پینهها به دلیل کمبود آب در

توسعه و رشد سلولی به دلیل کاهش فشار تورژسانس ذکر

دسترس بوده است به نحوی که کاهش وزن در اثر خشک

کردند که این مسأله در خصوص پینههای تنش یافته گل قرنفل

نمودن پینهها موجب کاهش یک چهارمی وزن در تیمار شاهد

نیز صادق است.

گردید .این درحالی است که کاهش وزن در اثر خشک شدن

پروتئین کل :میزان پروتئین کل در پینههای گل قرنفل نیز

پینههای تنش یافته در تیمار  -12بار نصف وزن تر بود.

تحت تأثیر تنش اسمزی قرار گرفت .با اعمال تنش اسمزی،

 Khakshor Moghaddamو همکاران ( )2012در مطالعهای به

میزان پروتئین کل در پینههای گل قرنفل تنش یافته کاهش

بررسی تأثیر تنش اسمزی بر ریزنمونههای گیاه شوید نمودند.

یافت (شکل  .)3میزان کاهش پروتئین کل با افزایش سطح

آنها دریافتند که وزن تر و خشک ریزنمونههای گیاه شوید به

تنش افزایش یافت به نحوی که در پینههای تحت تنش -12

طور معنیداری از تنش شوری متأثر میگردند به نحوی که در

بار در مقایسه با شاهد  0/7درصد از پروتئین کل آنها کاسته

تیمار پتانسیل اسمزی  -3بار ،کاهش وزن تر و خشک به

شد .میزان کاهش پروتئین با کاهش فشار بیش از  -6بار
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محیط درون شیشهای

اختالف معنیداری با شاهد یافت در حالیکه قبل از این میزان

در پینههای گیاهان مختلف گزارش گردیده است .به طور کلی،

از تنش ،کاهش پروتئین کل اختالف معنیداری با شاهد نداشت.

تنش اسمزی سبب کاهش پروتئین کل در گیاهان میگردد.

تحقیقات نشان داده است که میزان پروتئین بافت گیاهی از سطح

نتایج این پژوهش نیز مؤید همین مطلب میباشد .تخریب

تنش متأثر است .عالوه بر تنش ،میزان پروتئین از فاکتورهای دیگر

پروتیینها و انباشت برخی از اسیدهای آمینه به منظور حفظ و

نیز متأثر میباشد .در پژوهشی ،حیدریان و همکاران ()1395

تنظیم فشار اسمزی تحت شرایط تنش اسمزی در گیاهان زینتی

دریافتند که غلظتهای مختلف تنظیم کنندههای رشد به خصوص

مختلف گزارش شده است ( .)Izoo et al., 1990در فرآیند

 BAPو  NAAبر میزان پروتئین کل پینههای گل میخک تأثیرگذار

تخریب پروتیینها ،پروتئینها به وسیله پروتئازها هیدرولیز

است .در پژوهشی دیگر ،نوری کوتنایی و همکاران ()1385

میشوند تا آمینو اسیدها را برای ذخیره شدن ،انتقال و نهایتاً

ریزنمونههای میخک رقم "سریز رویالت" را بر روی محیط

تنظیم فشار اسمزی سلول افزایش دهند .کارکردهای پیشنهادی

کشت حاوی  NAAو  BAPمستقر نموده و تغییرات بیوسنتزی

برای تنظیم اسمزی از طریق تجمع آمینو اسیدهای آزاد شده از

پروتئین را توسط تیمار آنها با سالیسلیک اسید توسط روش

پروتئین ها تحت تنش عبارتند از :محافظت از ماکرومولکولهای

برادفورد بررسی نموده و مشاهده کردند که تیمار ریزنمونههای

سلولی ،ذخیره نیتروژن ،ثابت نگه داشتن  pHسلول ،سمیت-

میخک مذکور موجب افزایش قابل توجه میزان پروتئین

زدایی سلولها و مهار رادیکالهای آزاد

میگردد .تحت تأثیر قرار گرفتن میزان پروتئین کل در اثر تنش

).(Paridaa et al., 2004

گالیسین-بتائین :اسمولیت گالیسین-بتائین که از اتصال
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شرایط تنش از شکسته شدن پروتئین به دست میآید) ،با

اکسید دسموتاز در ابتدا با اعمال تنش اسمزی  -1بار ،مقداری

افزایش سطح تنش در پینههای گل قرنفل از روند متفاوتی در

کاهش و سپس به طور معنیداری با افزایش پتانسیل اسمزی

مقایسه با پروتئین کل پیروی نمود (شکل  .)3در ابتدا با اعمال

محیط کشت ،افزایش یافت .میزان افزایش در پینههای تیمار

تنش  -1بار ،میزان گالیسین-بتائین کاهش جزئی و غیر معنی-

 -12بار به میزان قابل توجه یک واحد (که معادل میزان آنزیم

دار و سپس با کاهش بیشتر میزان پتانسیل اسمزی ،میزان این

مورد نیاز برای جلوگیری از احیای  50درصد نیترو

اسمولیت افزایش معنیداری یافت .میزان افزایش این اسمولیت

بلوتترازولیوم در دقیقه بود) رسید .این درحالی بود که میزان

در پینههای تنش یافته  -12بار در مقایسه با پینههای تنش یافته

فعالیت آنزیم کاتاالز تحت شرایط تنش از روند دیگری پیروی

 -1بار به میزان تقریبی دو برابر افزایش یافت .افزایش میزان

نمود .میزان فعالیت آنزیم کاتاالز از سطوح پایین تنش اسمزی

گالیسین-بتائین و یا به عبارت دیگری تجمع گالیسین-بتائین

( -1بار) با افزایش میزان پتانسیل اسمزی محیط کشت افزایش

تحت شرایط تنش کم آبی و شوری یکی از مکانیزمهای رایج

یافت .اگرچه این افزایش در پینههای تیمار  -12بار کمتر از

مقابله با تنش است بدون آنکه در فعالیتهای حیاتی سلول

یک واحد در گرم بود (شکل .)4

تأثیر منفی بگذارد ( .)Park et al., 2006تجمع اسمولیتها

فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز همانند فعالیت آنزیم سوپر

( )Osmolytesهمچون گالیسین-بتائین در سلولهای تحت

اکسید دسموتاز با اعمال تنش اسمزی  -1بار ابتدا روند کاهشی

تنش به محافظت گیاهان در مقابل تنشهای غیرزیستی از

و سپس با افزایش پتانسیل اسمزی محیط کشت ،فعالیت آن

طریق  Osmo-regulationیا  Osomo-protectionکمک می

روند صعودی طی نموده و افزایش یافت .در پینههای گل

کند ( .)Giri, 2011گزارش شده که گیاهانی که به صورت طبیعی

قرنفل تنش یافتة تیمار  -12بار ،میزان افزایش فعالیت

گالیسین-بتائین در خود تجمع میدهند تحت شرایط کم آبی و

پراکسیداز در مقایسه با شاهد نیم واحد بود (معادل نصف

شوری به خوبی رشد میکنند (.)Chen and Murata, 2002 and 2008

میزان آنزیم مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک میلی مول

تحقیقات نشان داده که ارقام مقاوم و حساس بسته به میزان تجمع

 NADPHدر دقیقه برای یک میلی گرم پروتئین) .میزان افزایش

گالیسین-بتائین ،سطوح مختلف مقاومت به تنش از خود نشان

فعالیت پراکسیداز در مقایسه با سوپر اکسید دسموتاز و کاتاالز

میدهند ( .)Chen and Murata, 2008همچنین  Parkو

تحت شرایط تنش در پینههای گل قرنفل کمتر بود .در بین

همکاران ( )2006گزارش دادند که کابرد خارجی گالیسین-

آنزیمهای شکار کننده مورد مطالعه ،بیشترین افزایش فعالیت

بتائین رشد و درصد زنده ماندن گیاهان تحت تنشهای

آنزیم در پینههای تنش یافته  -12بار در آنزیم سوپر اکسید

مختلف را بهبود میبخشد .در پژوهش پیش رو نیز میزان

دسموتاز و کمترین میزان افزایش فعالیت در پینههای تنش یافته

تجمع اسمولیت گالسین-بتائین در پینههای تنش یافته گل

در آنزیم پراکسیداز مشاهده گردید.

قرنفل با افزایش سطح تنش اسمزی ،افرایش یافت و این

زمانی که گیاهان تحت تنش خشکی و کم آبی قرار می

افزایش به نحوی در مقاومت پینهها مؤثر بود که هیچ پینه

گیرند گونههای فعال اکسیژن

(Reactive Oxygen Species-

کلروزه و یا نکروزه حتی در سطح تنش  -12بار مشاهده

 )ROSهمچون پراکسید هیدروژن ( ،)H2O2رادیکالهای آنیونی

نگردید.

سوپراکسید (

O2-

) ،رادیکالهای هیدروکسیل ( ،)OHاکسیژن
1

آنزیمهای شکار کنندة رادیکالهای آزاد :میزان فعالیت

منفرد ( ) O2( )Singletو رادیکالهای آلکوکسی ()Alkoxy

آنزیمهای شکار کنندة رادیکال آزاد مورد مطالعه در پینههای

تولید میشوند ( .)Gill and Tuteja, 2010گونههای فعال

تنش یافته گل قرنفل از الگوی مشابه ولیکن با تفاوتهای

اکسیژن با پروتئینها ،چربیها و  DNAواکنش نشان داده و

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 5:29 IRST on Friday March 5th 2021

دو اسید آمینه گالیسین و بتائین حاصل میگردد (و معموالً در

جزئی از همدیگر تبعیت کردند (شکل  .)4میزان فعالیت سوپر

بهینهسازی تولید پینه و تأثیر تنش اسمزی بر پینههای گل قرنفل...

249

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 5:29 IRST on Friday March 5th 2021

شکل  -4تأثیر سطوح مختلف فشار اسمزی بر فعالیت آنزیمهای شکار کنندة رادیکال آزاد در پینههای گل قرنفل تحت تنش در محیط درون
شیشهای )A .فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز )B ،فعالیت آنزیم کاتاالز و  )Cفعالیت آنزیم پراکسیداز

موجب آسیب اکسیداتیو و برهم خوردن کارکرد طبیعی سلول

( .)Miller et al., 2010مکانیزمهای آنزیمی تکامل یافته جهت

های گیاهی میگردند .جهت فائق آمدن بر تأثیرات نامطلوب

مقابله با تجمع گونههای فعال اکسیژن شامل سوپر اکسید

مذکور و جلوگیری از آسیب اکسیداتیو هنگام تنش ،گیاهان

دسموتاز،

ردوکتاز

سیستمهای دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی به وجود آوردهاند که

( )Glutathione Reductase-GRمیباشند (

از

تجمع

گونههای

فعال

اکسیژن

جلوگیری

کنند

کاتاالز،

.)Wani, 2015

پراکسیداز

و

گلوتادیون

Kaushal and
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نتایج پژوهش حاضر نشاندهندة پتانسیل بسیار خوب گل

نحوی بود که حتی در سطوح باالی تنش ،پینههای تنش یافته

قرنفل جهت استقرار پینه به منظور اصالح این گیاه توسط

نکروزه و یا حتی کلروزه نگردیدند .دلیل این امر عملکرد

روشهای نوین و مدرن اصالحی همچون انتقال ژن و ویرایش

مناسب مکانیزمهای تنظیم فشار اسمزی درون بافت گیاهی از

ژنوم میباشد .در بین ریزنمونههای مختلف استفاده شده،

طریق مکانیزمهای مولکولی همچون تولید اسمولیتهای

ریزنمونه برگ مناسبترین ریزنمونه و استفاده از تنظیم کننده

گالیسن-بتائین و همچنین فعالیت مناسب و کارآمد آنزیمهای

های رشد  2میکرومول  6 + BAPمیکرومول  NAAو همچنین

شکار کنندة رادیکال آزاد همچون سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز

 4میکرومول  4 + BAPمیکرومول  2,4-Dدرون محیط کشت

و پراکسیداز تحت شرایط تنش بوده است .به نظر میرسد

 ،MSبه عنوان مناسبترین ترکیب محیط کشت جهت استقرار

باتوجه به بحران کم آبی و محدودیتهای پیشروی ناشی از

پینههای این گل مشخص گردید .در مطالعات مرتبط با تنش

آن جهت توسعه فضای سبز شهری و تولید گیاهان دارویی،

کم آبی ،نتایج بررسیهای درون شیشهای بر روی این گل نشان

این گل از پتانسیل مناسبی جهت اصالح و ایجاد ارقام مقاومتر

دهندة مقاومت پینههای استقرار یافته به سطوح باالی تنش

به شرایط کم آب برخوردار است.
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