
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري داروییاهواز-1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی          

١

Satureja khuzetanicaکالوس مرزه خوزستانی (هاي شاخص کیفیت نور بر برخی بررسی L.(

3و محمد حسین میر جلیلی2حسن ساري خانی، *1شهیده رباطی

گروه استادیار -3یار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.دانش-2بوعلی سینا، همدان. اهان دارویی، دانشگاه یدانشجوي کارشناسی ارشد گ-1
مهندسی کشاورزي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

shrobati89@gmail.com:نویسنده مسئول*

چکیده
Satureja khuzestanicaعلمینامباخوزستانیمرزه L.از منبع غنی این گیاه.استداروییارزشباسالهگیاهی چند

در پژوهش حاضر تاثیر باشد که از اهمیت روزافزون در صنایع غذایی و دارویی برخوردار است.رزمارینیک میترکیبات فنلی مانند 
کالوس هاي آنتی اکسیدانی کالوس این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. هاي رشدي و ویژگیکیفیت نور در اتاقک رشد بر شاخص

شاهد)، نور قرمز، نور آبی و ترکیب برابر به عنوان (تیمارهاي نور فلورسنت در MSدر محیط کشت هاي تازه کشت شده این گیاه 
رشد کالوس و تولید ترکیبات آنتی ،میکرومول بر متر مربع در ثانیه قرار گرفتند و پس از یک ماه40آبی و قرمز با شدت حدود 

نشان داد که بیشترین شاخص رشد کالوس در نور آبی و کمترین آن در نور قرمز قرار گرفتند. نتایجمورد ارزیابیاکسیدانی
مشاهده شد. بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در کالوس هاي رشد یافته در نور آبی مشاهده شد. در مقابل در نور ترکیبی آبی و قرمز 

در تیمار نور قرمز بیشترین درصد وزن خشک و کمترین میزان فعایت آنتی محتواي ترکیبات فنلی در پایین ترین سطح قرار داشت. 
اکسیدانی مشاهده شد. کمترین درصد وزن خشک در نور سفید دیده شد. حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی در  کالوس هاي تیمار 

شده با نور آبی مشاهده شد. 
.اکسیدانی، ظرفیت آنتی : نور، مرزه خوزستانی، کالوسکلمات کلیدي

مقدمه
Satureja khuzestanicaعلمینامباخوزستانیمرزه L.خانوادهازداروییارزشباسالهگیاهی چندLamiaceaeاین. است

صنایعدرآنمعطرترکیباتوداردداروییالعادهفوقارزشکهاستایرانبومیوزاگرسمعتدلوگرمنواحیبهمتعلقگیاه
منبع غنی کارواکرول و رزمارینیک می مرزه خوزستانی).1390همکاران،ومعلم(دارندفراوانکاربردعطرسازيوغذاییدارویی،

مهمترین ترکیبات شیمیایی ).1389(هادیان و همکاران،باشد که از اهمیت روزافزون در صنایع غذایی و دارویی برخوردار است
سینئول، اوژنول، میرسن و 8و 1درصد، پاراسیمن، گاما ترپینن، لیمونن، 90اسانس مرزه خوزستانی شامل کارواکرول بیش از 

از و است ). رزمارینیک اسید موجود در این گیاه داراي خواص ضدمیکروبی 1393، و همکاران(نوش کامآلفاتوژن می باشد
گیاه به عنوان آرام بخش، ضداین از چاي و عصاره و اسانس . )Sahraroo et al., 2014(توسعه بیماري آلزایمر جلوگیري می کند

سیستم باززایی درون شیشه اي براي تولید داروهاي گیاهی بسیار مناسب ). 1391(مظفریان،درد و ضد اسپاسم استفاده می شود
که اثر نامطلوبی بر کیفیت است، زیرا کشت مرسوم گیاهان آنها را در معرض انواع آفات، آب و هوا و فراهمی زمین قرار می دهد

براي دانستن مسیرهاي متابولیکی متابولیت هاي ثانویه و کالوس شکیلدارویی گیاهان برداشت شده می گذارد. بعالوه، مطالعات ت
Tariqجنین زایی سوماتیکی مفید است( et al., تاثیر تحت عالوه بر ژنتیک، تولید متابولیت هاي ثانویه در گیاهان دارویی . )2014

هاي نور و تولید عوامل محیطی می باشد. از جمله این عوامل می توان به تاثیر نور اشاره نمود، که ارتباطی تنگاتنگ بین ویژگی
هاي ثانویه در گیاهان دارویی وجود دارد. فعالیت گیاهان در سنتز متابولیت هاي دارویی، تحت تاثیر وضعیت هاي مختلف متابولیت

ساعت 16مشاهده شد که کالوس رشد یافته در شرایط در کشت کالوس گیاه آرتمیزین ).1392، د (امیدبیگینوري تغییر می کن
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ساعت تاریکی سبز رنگ و شاداب بوده  و رشد بهتري نسبت به کالوس نگهداري شده در تاریکی داشت. کالوس 8نور و 
از بررسی اثر شرایط نوري بر کشت کالوس گیاه .)1392،و همکاران(اصغريساعت تاریکی کرم رنگ بود24نگهداري شده در 

باشد. شرایط نوري بر میزان قهوه اي شدن ریزنمونه ها نیز موثر بود، به توس مشخص شد که نور فاکتور موثري در کالوس زایی می
درصد تشکیل کالوس ).1394،و همکاران(مهري رادطوري که تیمار تاریکی درصد باالي قهوه اي شدن ریزنمونه ها را باعث شد

بیشترین میزان پروتئین و فعالیت پروتئاز و پراکسیداز کالوس ها در گیاه افسنطین تحت تیمار نور سفید بیشتر از نورهاي دیگر بود.
سبز در تیمار نوري قرمز مشاهده شد. بیشترین محتواي کلروفیل کل، بیشترین میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی در تیمار نور 

Tariq(کالوس ها مشاهده شد et al., ).در گیاه رز گالیکا جداکشت ساقه درصد کالوس زایی باالتري را نسبت به سایر بخش 2014
داد. قرار گرفتن در معرض نور سبب ایجاد رنگ قرمز در کالوس ها و افزایش معنی دار آنتوسیانین آنها شد که بیشترین ها نشان 

لوکس بودند. بیشترین میزان آنتوسیانین در 2000روز تحت تیمار نوري 60کالوس هایی دیده شد که طی میزان آنتوسیانین در 
اج با توجه به اهمیت کشت درون شیشه اي گیاهان و استخر).1392(رضانژاد و طراحی،کالوس القا شده از برگ بدست آمد

اي کالوس مرزه خوزستانی می پردازد.کشت درون شیشهفیت نور برتاثیر کیحاضر به بررسیپژوهش متابولیت هاي ثانویه از آنها،

مواد و روش ها
حاوي MSابتدا براي تولید کالوس، ریز نمونه ها در محیط این آزمایش در قالب طرح کامالتصادفی با سه تکرار انجام شد. 

میلی گرم در لیتر 5) حاوي B5گامبورگ(محیط کشت دي کشت شدند. پس از تولید کالوس کافی، رتو فوغلظت هاي مختلف 
میلی 100) و PVPن(گرم در لیتر پلی وینیل پیرولید2، (IBA)میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید1)، BAهورمون بنزیل آدنین(

کشت نظري مورددر محیط هاخاصل از نمونه برگی گیاه مرزه خوزستانی کالوس گرم از 1تهیه شد و حدود گرم در لیتر کازئین
ساعت تاریکی با شدت نور8ساعت روشنایی و 16فتوپریودباتحت تیمارهاي نوريرشدکدر اتاقو به مدت یک ماهندشد

قرار داده شدند. تیمارهاي نوري شامل نور قرمز، نور آبی، درجه سانتی گراد25در دماي میکرومول بر متر مربع در ثانیه40حدود 
وزن تر و اندازه گیريه، کالوس ها جهت یک ماهدوره رشد پس از پایان آبی بودند. و کیبی از نور قرمزو ترفلورسنت نور سفید 

کالوس ها از محیط کشت ،به آزمایشگاه منتقل شدند. براي اندازه گیري وزن تر، میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانیخشک
اغذ خشک کن آبگیري شده و وزن شدند. کالوس هاي توزین شده به خارج و پس از سه بار شست و شو با آب مقطر به وسیله ک

و درصد وزن درجه سانتی گراد قرار گرفتند و سپس وزن خشک آنها اندازه گیري شد. شاخص رشد70ساعت در آون48مدت 
:هاي زیر محاسبه گردیدفرمولخشک با استفاده از 

GI= (W1-W0)/W0
DW%= Wd/Wf *100

وزن تر کالوس می Wfوزن خشک کالوس و Wdوزن کالوس قبل از تیمار، W0وزن کالوس پس از تیمار، W1در فرمول ها 
باشد.
گرم از کالوس ها 1اندازه گیري فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ابتدا عصاره متانولی از کالوس ها تهیه شد. بدین منظور جهت

و فنل کل روش لی و همکاران و با استفاده از فولین سیوکالتو دقیقه سانتریفیوژ گشت. طبق 5% کوبیده و 70وزن شد و با متانول 
760فنل کل در جذب نمونه هاي اندازه گیري شد.ظرفیت آنتی اکسیدانی DPPHا استفاده از طبق روش کامپتون و همکاران ب

و مقایسه میانگین SAS. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزاربررسی شدنانومتر 517آنتی اکسیدانی در طول موج نانومتر و 
صورت گرفت.با آزمون چند دامنه اي دانکن
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بحثنتایج و 
) همچنین بیشترین 1کمترین آن در نور قرمز مشاهده شد(جدول نتایح نشان داد که بیشترین شاخص رشد کالوس در نور آبی و 

مقدار ترکیبات فنلی در کالوس هاي رشد یافته در نور آبی مشاهده شد. در مقابل در نور ترکیبی آبی و قرمز محتواي ترکیبات فنلی 
شت. در تیمار نور قرمز بیشترین درصد وزن خشک و کمترین میزان فعایت آنتی اکسیدانی مشاهده شد. در پایین ترین سطح قرار دا

کمترین درصد وزن خشک در نور سفید دیده شد. حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی در  کالوس هاي تیمار شده با نور آبی مشاهده 
در ایجاد ظرفیت هبات مختلف شامل ترکیبات فنلی و مواد موثرنتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت نور بر تولید ترکیشد. 

) و 2007هاي اولیه و ثانویه در پژوهش وو و همکاران (آنتی اکسیدانی این گیاه موثر است. تاثیر کیفیت نور بر ترکیبات و متابولیت
ی فنل ها در حضور نور صورت گرفته هاي زیادي در ارتباط با سنتز پلژوهش) نیز گزارش شده است. پ2010ایواي و همکاران (

). همچنین به 2010است، اما تاثیر طول موج خاصی از نور بر تجمع یا عدم تجمع آنها به درستی مشخص نیست (ایواي و همکاران، 
ابت دلیل تنوع بسیار زیاد ترکیبات فنلی به نظر می رسد سنتز هر کدام از آنها در شرایط خاصی صورت می گیرد. از طرف دیگر ث

زا نیز به عنوان تحریک کننده تولید متابولیت هاي ثانویه و به ویژه ترکیبات فنلی در گیاهان دارویی شده است که عوامل تنش
). احتمال آن وجود دارد که کیفیت نور نیز به عنوان عاملی تنش زا، باعث ایجاد تنش در گیاهان شود و از 1386هستند (امیدبیگی، 

متابولیت هاي خاص گیاهی شود که این موضوع براي اثبات نیاز به مطالعات بیشتر دارد.این طریق باعث تولید

. نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده در کالوس مرزه خوزستانی1جدول 
(درصد)ظرفیت آنتی اکسیدانی)mgGAE/gفنل کل ((درصد)وزن خشکشاخص رشدکیفیت نور

8/31/52/93/87(فلورسنت)نورسفید
6/35/59/84/85نور قرمز
3/44/51/104/87نور آبی

2/45/53/76/86نور قرمز آبی
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Abstract

Satureja khuzetanica is a perennial plant with medicinal value. It is a rich source of phenolic
compounds such as rosmarinic which is increasingly important in the food and pharmaceutical
industries. In this study the effects of light quality in the growth chamber are evaluated on growth
indices and the antioxidant properties of this plant callus. New callus cultured of this plant were put on
MS medium under treatments of fluorescent light (as control), red light, blue light and the equal
combination of blue and red light with the intensity of 40 micromoles per square meter per second and
after a month, callus growth and production of antioxidant compounds were evaluated. The results
showed that highest callus growth index was observed in blue light and its lowest was in the red light.
The highest amount of phenolic compounds was observed in callus was grown in blue light. In
contrast, phenolic compound content was at the lowest level in the combination of blue and red light.
In the red light treatment was observed the most percentage of dry weight and the lowest antioxidant
activity. The lowest percentage of dry matter was observed in white light. Maximum antioxidant
activity was observed in callus treated with blue light.

Key word: light, Satureja khuzetanica, callus, antioxidant activity.
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