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  چكيده
ثيرات فارماكولوژيكي متعددي از جمله ضد افسردگي و ضد تأ  Hypericaceaeاز خانواده   Hypericum perforatumعلف چاي 

ميكروموالر) و  900و 600 ،300صفر، هاي مختلف ( تاثير متيل جاسمونات با غلظت است. اين تحقيق در راستاي ارزيابيرا دار يالتهاب
درصد و  70اي انجام شد. بذور با اتانول  رصد در شرايط درون شيشهد 100و  50هاي ٰ◌ در غلظت MS , B)5(در محيط هاي كشت 

تصادفي با  هاي كشت مختلف كشت گرديد. آزمايش در شرايط طرح كامالًدرصد استريل شد و سپس در محيط 50سديم وكلريد پهي
روز پس از تيمار 10شد. ماربر روي آن ها تي روز از رشد گياهان 60سه تكرار انجام شد. متيل جاسمونات بصورت اسپري پس از 

تر ريشه و گياهچه وزن بكار برده شده در صفات ه نشان داد كه بين محيط هاي كشت رشد ريشه و گياهچه اندازه گيري شد. نتيج
. غلظت متيل جاسمونات  تاثير معني داري بر روي تمام صفات بجز وزن خشك گياهچه داشت. شتارتباط معني داري وجود دا

 B, 5B 51/2اري بين محيط هاي كشت و متيل جاسمونات در وزن تر ريشه و گياهچه وجود داشت. در محيط كشت  ارتباط معني د
به متيل   Hypericum perforatum يرشدپاسخ  بود. نتايج نشان داد MS ,1/2MSوزن خشك گياهچه كمتر از محيط كشت هاي 

  بود.  5Bبهتر از محيط كشت  MSجاسمونات در محيط كشت 
  رشد ريشه وگياهچه  ،محيط كشت ،متيل جاسمونات ،علف چايهاي كليدي: هواژ 

  
  مقدمه

دهند و در رويكرد جديد درماني نيز داراي ارزش و سنتي بسياري از كشورها را تشكيل مي دارويي بخش مهمي از طب امروزه گياهان
ها و مواد خام گياهي با نرخ وهاي گياهي شامل فرآوردهباشند. برآوردها حاكي از آن است كه فروش جهاني داراي ميجايگاه ويژه
راعي، علف هاي مختلف هوفاريقون، گل) با نام.Hypericum perforatum L(چاي  روبه روست. گياه علف %15تا  5رشد ساالنه 

داراي اثرات  كه باشديادي ميهاي ثانويه زشكل است. اين گياه داراي متابوليتهاي متقابل بيضي چاي، گياهي علفي چندساله با برگ
باشد. تأثيرات ضد فراموشي، ضد اضطراب و ضد اكسيدانت ميدارويي متعددي از جمله ضد درد، ضد التهاب، ضد تومور، ضد 

گذارترين روش براي رسيدن اي به عنوان تأثيرها است. كشت درون شيشهافسردگي در نتيجه وجود هايپرسين، هايپرفورين و فالونوئيد
ها معموالً يكي از بكارگيري محرك. دهدكه امكان توليد تركيبات داروئي را مي استنواخت از نظر ژنتيكي معرفي شدهيكهاي ه گونهب

هاي گياهي تحريك سلول هايي هستند كه باعث القاء وها مولكولهاي ثانويه هستند. محركها در افزايش متابوليتترين استراتژيموفق
جاسمونات كرد. متيلتوان به عنوان محرك استفاده جاسمونات) ميمچنين از برخي مواد شيميايي (متيله. شودها ميليتبر توليد متابو

 هاي مختلف متيلبنابراين تحقيق حاضر براي تعيين اثر غلظت. رشد وابسته به تنش در گياهان نقش كليدي دارد كنندهبه عنوان تنظيم
  .اجرا شد ياشهيشت درون شكط يچاي در شرا ي علفيكولوژات مورفيجاسمونات بر خصوص
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  هامواد و روش
، MS، 5Bمحيط  در شيشه هاي حاوير وبذبعدي . در مرحله شدداده  جهت رفع آلودگي ها شتشودر اين آزمايش، بذر علف چاي  

1/2 MS ، 51/2B  اقك رشد با دماي روز در ات 60كشت شد. نمونه هاي كشت شده در  شرايط ضدعفوني شده بمدت°C2±25  و
(صفر،  هاي مختلف متيل جاسموناتغلظت .شدند يساعت روشنايي نور فلورسنت نگهدار 16تناوب نوري هشت ساعت تاريكي و 

مارها و يتمام ت يبرا يشد. حجم محلول مورد استفاده در اسپر ياسپر ياهيگ يهانمونهبر روي  وتهيه ميكروموالر)  900، 600، 300
ل جاسمونات صورت گرفت. يمار متيروز از زمان اعمال ت 10پس از  يدر نظر گرفته شد. داده بردار يسيس يكبا هم برابر و  هاراركت

، طول بلندترين شاخسارهاندازه گيري شامل  رار انجام شد. صفاتكبا سه ت يامالً تصادفكه طرح يل در پايتوركش بصورت فايآزما
 يافزار آماراستفاده از نرمبا ها انس دادهيه واريتجز .بودشه يوزن تر ر، گياهچهخشك  ووزن تر ، تعداد گره در بلندترين شاخساره

SAS  رسم نمودارها  استفاده شد %5ن در سطح احتمال كدان ياها از آزمون چند دامنهنيانگيسه ميمقا يانجام گرفت. برا 1/9نسخه
  انجام گرفت. 2007نسخه  Excelافزار ز نرمين

  
  و بحثنتايج 

ميكروموالر متيل جاسمونات مشاهده شد. نتايج  900و  300هاي كشت بدون متيل جاسمونات، بيشترين تعداد شاخساره در محيط
سليمي و شكاري در  كه). در تحقيقي 1نشان داد كه استفاده از متيل جاسمونات تأثير چنداني بر افزايش تعداد شاخساره ندارد (شكل

هاي پايين مؤثرتر است محرك رشد متيل جاسمونات در غلظت انجام شد نتايج نشان دادارويي كنگر فرنگي بر روي گياه د 1390سال 
عدم تأثير متيل جاسمونات بر تعداد شاخساره و برخي صفات مورفولوژيكي اندازه اي تأثير گذار است. و به ويژه بر سيستم ريشه

  لظت باال دانست.توان به كاربرد متيل جاسمونات با غگيري شده را مي

  
  مختلف متيل جاسمونات يهازنمونه علف چاي در غلظتين تعداد شاخساره در ريانگيم -1شكل

   
). هم چنين در 2مشاهده شد (شكل  1/2MSو بيشترين طول شاخساره در محيط كشت  5B كمترين طول شاخساره در محيط كشت

منجر به رشد  %50به  %100توان گفت كاهش غلظت محيط كشت از مي )1/2MSو  51/2B با   MSو  5Bشت (ك يهامقايسه محيط
ها در جهت جوانه زني بذرها و رشد گياهچه 1/2MS بهتر گياه شده است. در تأييد اين مطلب در تحقيقات گذشته نيز از محيط كشت

نسبت به محيط كشت 1/2MS كه كشت بذرها در محيط كشت  ه شدنشان دادتحقيقي ديگر . همچنين  تعلف چاي استفاده شده اس
MS دانست ناشي از پايين بودن مقدار نمك در محيط كشت مي توان كامل جوانه زني و رشد بهتري دارد و اين را.  
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   مختلف يهاشتكط يزنمونه علف چاي در محين طول شاخساره در ريانگيم -2شكل 

يج مين نتايگر بود. بنابرايمار ديوالر آن بيشتر از دو تميكروم 600طول شاخساره در محيط كشت بدون متيل جاسمونات و در غلظت 
). در تحقيقات انجام شده توسط عبداهللا 3ه استفاده از متيل جاسمونات منجر به افزايش طول شاخساره نشده است (شكل كتوان گفت 

دا كرد و تفاوت معني داري با پور ثابت شد كه با افزايش غلظت متيل جاسمونات تعداد شاخه در ريز نمونه و وزن شاخه كاهش پي
  شاهد نشان داد.

  
  مختلف متيل جاسمونات يهازنمونه علف چاي در غلظتين طول شاخساره در ريانگيم -3شكل 

و  محيط ) 4(شكل بيشتر بود  5Bو  MSهاي كشت نسبت به محيط 51/2Bو 1/2MS تعداد گره در شاخساره در دو محيط كشت 
هاي كشت داراي بيشترين تعداد گره در شاخساره بود. تعداد گره در حالتي كه ميزان عناصر محيط در مقايسه با ساير 1/2MSكشت 

شود. تعداد گره مانند طول شاخساره در محيط كشت رسد بيشتر ميميزان خود مي 2/1به  5Bو  MS هاي كشتموجود در محيط
1/2MS بيشترين مقدار را دارا بود.  

  
  مختلف شتكهاي طيزنمونه علف چاي در محيدر ر ن تعداد گرهيانگيم  -4شكل

  
ميكروموالر متيل جاسمونات بيشترين ميزان را دارا بود. و كمترين  900و  600تعداد گره در محيط كشت بدون متيل جاسمونات، 

د ينداشته است. شا توان گفت متيل جاسمونات تأثير چنداني بر تعداد گره. مي)5(شكل ميكروموالر مشاهده شد 300تعداد در غلظت 
  .دار متيل جاسمونات بر صفات مورفولوژيكي ناشي از مدت زمان اندك براي اعمال تيمار باشديبتوان گفت عدم تأثير معن
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  مختلف متيل جاسمونات يهاتعداد گره در بلندترين شاخساره  علف چاي در غلظت  -5شكل 

  
ها پايين بود شتك ميزان وزن تر ريشه بطور متوسط نسبت به بقيه محيط هاي متيل جاسموناتدر تمام غلظت 51/2Bشت كدر محيط 

توان گفت متيل جاسمونات تأثير چنداني بر وزن تر ريشه نداشته است. كاهش بيوماس در محرك رشد متيل جاسمونات ). مي6(شكل 
يز تأييد كردند كه غلظت باالي ) ن2011گزارش شده است. كاست و همكاران ( Hypericumهاي در مطالعات پيشين در گونه
كند بطوريكه بيوماس مهار مي ،H.hirsutum  H.maculatumداري توليد بيوماس را در كشت شاخساره جاسمونيك اسيد بطور معني

  در شاخساره تيمار شده پايين تر از شاهد است.
  

  
  شهوزن تر ريهاي مختلف متيل جاسمونات بر غلظتهاي كشت و تأثير محيط -6شكل 
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Hypericum perforatum from hypericaceae has several pharmacological effects like anti-depressant and anti-
inflammatory. This study aimed to evaluate the effect of methyl jasmonate with various concentration (0, 
300, 600, 900 micro molar (μ.M)) and culture Media MS and B5 (50% , 100%) on Hypericum perforatum in 
in-vitro culture condition. The seeds sterilized by 70% ethanol and sodium hypochlorite (50%), and then 
were cultured in different culture media. Experiment was conducted in a completely randomized design with 
three replications. Methyl jasmonate treatments were applied after 40 days. Fourteen days after the 
treatments, root and plantlet growth and hypericin concentration were Measured. The results showed that 
between culture media  based on dry and wet weight of roots and plantlet there was significant difference. 
Methyl jasmonate concentrations had significant effect on all of characteristcs except plantlet dry weight. 

There was significant interaction between mediums and methyl jasmonate based on wet and dry 
weight of root and plantlet and Hypericin concentration. Dry weight of roots in ½ B5 was lower than 

others. In B5 and ½ B5, dry weight of plantlet was lower than MS and ½ MS. Our results showed that the 
response of Hypericum perforatum to methyl jasmonate in MS medium is better than B5. 
Key words: Hypericum perforatum, culture media, methyl jasmonate, rooting, plantlet growth 
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