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چکيده

اکسينها هورمونهاي گياهي حياتي و مهم برااي رشر و مورو گياهران

بشوار ميروم  .این ول -3-استيک اسي ( )IAAبه عنوان اکسين طبيعي

در گياهان شناخته ش ه است که داراي مقش هاي مهرم فييیووروکی ي و

ام ام زائي است .اسي آمينه حلقروي تایپتوفران ( )Trpبره عنروان ريش

ماده مسيا سنتي  IAAدر مظا گافته ش ه است .از طاف دیگا به عنوان

1

کارشناسي ارش  ،دامش ه علوم ،گاوه زیستشناسي ،دامشگاه اصفهان.

3

استاد ،دامش ه علوم ،گاوه زیستشناسي ،دامشگاه اصفهان.

2

4

استاد ،دامش ه علوم ،گاوه زیستشناسي ،دامشگاه اصفهان(مویسن ه مسئول)؛ ehsanpou@sci.ui.ac.ir

استادیار ،دامش ه علوم ،گاوه زیستشناسي ،داشگاه اصفهان.

مقاوه حاضا مستخاج از رساوه کارشناسي ارش  ،تحت راهنوایي جناب آقاي دکتا علي اکبا احسان ور و آقاي دکتا منصور شرایعتي

در دامشگاه اصفهان ميباش .
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يش ماده سنتي راوتئين و متابوويرتهراي ثامویره در گياهران در مظرا

گافته ميشود .در این مطاوعه گياهچههاي تنباکو در محريط کشرت MS

با سه غلظت متفاوت  0/025 ،0و  0/05موالر از تيورار تایپتوفران قراار

گافتن  .بع از  4هفته مييان  IAAدر باگهاي راسي ام ازهگيراي شر .

مقر ار هورمررون  IAAبع ر از تيوررار گياهچررههررا بررا تایپتوفرران تفرراوت

معنيداري را با گياهچههاي ب ون تيوار مشان داد .متایج مشان از وجود

بيشتاین مق ار  IAAدر گياهران بر ون تایپتوفران و کوتراین مقر ار در
تيوار  0/05مروالر تایپتوفران مشراه ه شر  .هوچنرين در امر ازهگيراي

رمگييههاي فتوسنتيي تفاوت معنيداري بين گياهچههاي تحت تيورار و

گياهچههاي شاه در مييان رمگييههاي کلاوفيل و کاروتنوئي ثبت ش .

مشاه ه هوين روم در ام ازهگيراي رارامتاهراي رشر دیر ه شر  .در

گياهان تحت تيوار تایپتوفان در مقایسه با گياهان شاه بام اوتئينري
با ح ود  KD40افيایش بيان ش .

واژه هاي کليدي :ام ول -3-اسرتيک اسري ( ،)IAAتایپتوفران ،تنبراکو،
اوتئين ،کلاوفيل

مقدمه

اکسين هورمرون مناسربي برااي بارسري در

از مورررو گيررراهي را ميررري کنترررال مررريکنر ر

( .)Woodward and Bartel, 2005در ایررن

توام بخشهاي مابوط به هورمونهاي گياهي

ميرران تایپتوفرران مرره تنهررا برره عنرروان یررک

شناخته ش ه در گياهان است که باعث تنظريم

مرراده اساسرري بررااي طيررف گسررتادهاي از

ماتبط با ساز و کار گستاش سلول ميشرود

دارم  ،مطاح ميباش  .به طور معورول مقر ار

اسررت زیرراا اکسررين اووررين هورمررون رشرر

تعرر اد زیررادي از فااینرر هرراي فييیوورروکی ي
( .)Strader and Bartel, 2008اکسرررينهرررا
گاوه کوچ ي از موو ولهاي توامون در اوقرا

اسخهاي رش ي هسرتن و عرووه برا تراثيا

مستقيم در رش  ،جنبههاي مختلف و متنوعي

اسي آمينه ضاوري ،بل ه به عنوان یرک ريش
متابوويررتهرراي ثامویرره کرره مصرراف دارویرري

این اسي آمينه در گياهان بسيار کم ميباشر .
بررا وجررود ایررن کرره توويرر صررنعتي بيشررتا

آمينواسرري هررا بررا کوررک کشررت مي اوبرري در
محرريط کشررت ت شیرره شرر ه بررا سرراکاروز و
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آموميوم به راحتي ميسا است ،اما تایپتوفران

این ول -3-استيک اسي ( )IAAاکسين اصلي

به طور مؤثاي کم ميباش ( )Ikeda, 2006و

سنتي از مو آن با استفاده از تایپتوفان ()Trp

جي آن دسته از فااوردهها است که تووي آن

تووي ي در گياهران ،شرناخته شر ه اسرت کره

مشخص ش ه است که در مسريا تووير آن و

به عنوان یک يش ماده و یا مسيا مسرتقل از

کنتالکنن ه وجود دارد .در مرورد تایپتوفران

 .)al. 2011, Zhao 2012هوچنرررين کرررامو

بسياري از اسي آمينهها یرک سيسرتم فير بک
این کنتال با روي آميیم آمترااآميوت سرنتاز

تایپتوفان صورت ميگياد ( Mashiguchi et
مشخص شر ه اسرت کره مسريا وابسرته بره

( )ASصرررورت مررريگيررراد .بصرررورتي کررره

تایپتوفرران بررااي سررنتي اکسررين در مررورد

متصل ش ه و از فعاويت آن جلوگياي ميکن .

اوگوي واکوئلي و بسياري دیگا از فااین هراي

اسي آمينه تایپتوفان بره دومرن  αایرن آمريیم

 ASمقش تنظيوي در کنتال سطوح تایپتوفان
با عهر ه دارد .تایپتوفران مره تنهرا جيئري از
ساختار اوتئين اسرت ،بل ره بره عنروان یرک

ررريشمررراده اساسررري برررااي بسرررياري از

متابوويتهاي ثامویه در مظا گافته مريشرود.

تایپتوفرران ی رري از امرروا آمينررو اسرري هرراي

آروماتيک است کره بيوسرنتي آن از مسرياي
معاوف به مسيا شي وات امجام مي شیاد که

با اوحاق اریتاوز  -4-فسرفات بره فسرفوامول
ياووات شاو شر ه و در مهایرت منجرا بره

تشرر يل فرراآوردههرراي فنيررل آالميررل (،)Phe

تيررراوزین ( )Tyrو تایپتوفررران مررريشرررود.
آمترررااآميوت از کاویسررروات ،بررره واسرررطه

کاترراوييوري آمرريیم  ASتش ر يل مرريشررود و

فااورده مهایي یعني  Trpبازدارم ه  ASبااي
تنظرريم فررااورده آن یعنرري تایپتوفرران اسررت

(.)Belser et al., 1971, Widholm, 1971

جنينزایي ،رش برشر ،مورو گرل ،شر لگيراي
مووي الزم و ضراوري اسرت Cheng et al.

2006, Stepanova et al. 2008, Tao et al.
 .)2008در عرررور تاکيبرررات موو رررووي و

فااینررر هاي موو رررووي مسررريا مسرررتقل از
تایپتوفان مشخص ميستن  .اخيااً یرک مسريا

دو ماحلهاي بااي سنتي اکسرين کشرف شر ه

که مشان مي دهر مسريا اصرلي برااي سرنتي

اکسين از تایپتوفان ميباش (.)Zhao, 2012

ای رن ررهوهش سررعي در بارس ري اثررا تيوررار
تایپتوفان بياومي به عنوان يش ماده اوويه و

اوقا کنن ه سنتي امر ول -3-اسرتيک اسري در
شاایط کشت در شيشه گياه تنباکو به عنروان

یک گياه م ل به منظور درک بهتا مقش مثبرت
احتواوي تایپتوفان در سنتي اکسين دارد.
مواد و روشها

بررشرهاي گيرراه تنبرراکو رقررم  N. rusticaدر
شاایط استایل ابت ا با او ل  %70به م ت یرک
دقيقه و سپس با استفاده از هيپوکلایت س یم
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درون بنماري قاار گافت و در ادامه محلرول

عفومي ش م  .و س از سه برار شستشرو برا

برررره مرر ر ت  10دقيقرررره در دور 3000 rpm

 pH 5/8در ظاوف شيشهاي  250ميلي ويتاي

سامتایفيوک ج ا سازي ش و بره درون وووره

آب مقطا استایل در محيط کشت ایه  MSبا

که ها ک ام داراي 30ميلي ويتا محريط کشرت
بودم  ،امتقال یافتن  .شيشهها در شاایط مرور

سررامتایفيوک گادی ر  .محلررول رویرري بع ر از

آزمایش امتقال یافت و درب وووه هرا برا ورقره

آوومينيو مي وشي ه ش  .سپس  0/8ميلي ويتا

دورهاي  16سررراعت روشرررنایي و  8سررراعت

عصاره استخااج ش ه از ریشه یا امر ام هراي

باثاميه برا مترا مابرن مگرهداري شر م  .رس

ریخترره ش ر  .سررپس  1/6ميلرري ويتررا معرراف

تاری ي با ش ت تقایبي  30مي اومول فوتون
ازگششررت  10روز دامرره رس رتهرراي سررتاون

هوایي در ماحله قبل درون یک وووه آزمرایش

ساو وفس ر ي برره هررا ووورره آزمررایش اضررافه

حاصل به محيط کشت  MSحاوي سه غلظت

گادی  .وووههاي آزمرایش جهرت کامرل شر ن

منتقرررل شررر م  .بعررر از گششرررت  4هفتررره

دماي  40-50درجه سامتيگااد قراار گافرت.

مختلررف 0/025،0و  0/05مرروالر تایپتوفرران

واکنش بره مر ت  15دقيقره در برن مراري در

گياهچه هراي کامرل رشر یافتره برااي آمراويي

با کامل ش ن واکنش اکسي اسريون کورپل س

بااي استخااج اکسرين از روش اصروحشر ه

توسط کلای فایک در حضور اسي اکلایک

ازشيشه خارج گادی م .

صورتي رمگي که متيجره اکسري شر ن IAA

 Mandalو هو اران استفاده شر ( Mandal

است تش يل ش  .س از آماده ش ن محلولها

ام امهاي هوایي ،مق ار 0/25گام بافرت ترا از

دسررتگاه اسررپ تاوفتومتاي تعيررين گادیرر .

 .)et al. 2007بررااي امرر ازهگيرراي اکسررين

جشب موومهها در طول مروج  530nmتوسرط

برراگهرراي راس ري ترروزین و در  1ميلرريويتررا

محلول بومک  1/6 mlمعاف ساو وفس ي برا

تا محلووي هوگن ب ست آم  .محلرول حاصرل

اکسين برا حسرب مي اوگرام در گرام بافرت

اتامول  80درص درون هاون چينري سرایي ه
به درون ا ن ورف  1/5ميلي ويتاي ریخته ش

(ب ويل فتواکسي ه ش ن اکسين استخااج بایر

به دور از مور امجام بگياد) .محلول مشکور به

 0/8 mlاو ل استفاده گادی  .در مهایت مقر ار

گياهي گيارش ش .

بررااي امرر ازهگيرراي وزنتررا امرر ام هرروائي

گياهچهها از کوي باالتا از ریشه قطرن و وزن

م ت  24ساعت در یک محيط تاریک مگه اري

گادی مرر  .بررااي امرر ازهگيرراي وزن خشررک،

 25دقيقرره در دمرراي  77درجرره سررامتيگررااد

با دماي 70درجه سامتيگااد قاار داده ش م .

گادی  .بع از طي این زمان محلرول بره مر ت

موومههاي گياهي به مر ت  48سراعت در آون
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هوچنين راوتئينهراي محلرول براگ گياهران

تيوار و شاه به طور ج اگامه استخااج شر .

نتايج
اثر تيمار اسيدآمينه تريپتوفاان بار ميازان

ام ازهگياي اوتئين محلرول کرل طبرو روش

محتواي اکسين

 .)and Markwell, 2007او تاوفررررررررررورز

توا ميغلظت ها تفاوت معنيداري را در مقر ار

استفاده از کل لي اکایومي  12درص امجام

ع م استفاده از تایپتوفان غلظت صفا (شاه )

باآدفورد با ام کي ت ييا امجام گافت ( Olson

تيوار گياه تنباکو با اسي آمينره تایپتوفران در

رراوتئينهررا ميرري برره روش  SDS-PGEبررا

اکسين امر ام هروایي ایجراد کراد (مورودار .)1

گافررت ( .)Hames, 1990و در مهایررت کل بررا

مسرربت برره تيوررارهرراي  0/025و  0/05مرروالر

کليه ازمایشرات برا اسراي یرک طراح کراموً

مشرران داد .عررووه بررا ای رن در غلظررت 0/025

محلول کوماسي بلو رمگ آمييي ش .

تایپتوفان باالتاین سرط اکسرين را در گيراه

تصررادفي بررا  3ت رراار امجررام گافررت و بررااي

مرروالر از تایپتوفرران مسرربت برره غلظررت 0/05

مقایسه ميامگينها با استفاده از آزمون دام ن

هوچنين کوتراین مقر ار هورمرون اکسرين در

تجيیه و تحليل دادهها از مام افريار  SPSSو
استفاده ش .

مرروالر افرريایش معنرريداري مشرراه ه شرر .

غلظت  0/05مروالر تيورار تایپتوفران ب سرت

آم .

نمودار  -1اثر تيمار تريپتوفان بر محتواي اکسين برگهاي راسي .دادهها ميانگين  3تکرار  SD±و حارو
نامشابه نشان دهنده اختال

معنيدار( )P≤ 0.05بر اساس آزمون دانکن ميباشد.

اثر تيمار اسيدآمينه تريپتوفان بر وزن تار
و خشک اندام هوايي

ام ازهگيراي وزن ترا و خشرک امر ام هروایي
گياهان تيوار ش ه با اسري آمينره تایپتوفران،
اوگررویي از ت ييرراات را از غلظررت  0تررا 0/05
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موالر تيوار با تایپتوفان مشان داد (شر ل .)2

غلظررت  0/025مرروالر تایپتوفرران مسرربت برره

معنيدار هم در وزن تا و هم در وزن خشرک

ام ر ازهگي راي وزن خشررک اتفرراق افترراد ب ر ین

به محوي که تيوار تایپتوفران موجرب کراهش

گادی  .وزن ترا گيراه تنبراکو در غلظرت 0/05
موالر تایپتوفان مسبت بره غلظرتهراي صرفا

کاهش معنيداري را مشران داد در حراوي کره
مسبت به غلظت  0/025موالر تفاوت معنيدار
مشرراه ه مش ر  .هوچن رين کرراهش وزن تررا در

غلظتهاي مشاه ه ش  .مشابه هوين روم در
صورت کره در هرا دو غلظرت  0/05و 0/025

تيوار تایپتوفان وزن خشک مسبت بره غلظرت

شاه کاهش یافته بود در حاوي که مسبت بره

هم ت ييا معنيداري را مشان م اد.

شکل  -2اثر تيمار اسيدآمينه تريپتوفاان بار وزن تار و خشاک .دادههاا مياانگين  3تکارار  SD±و حارو
نامشابه نشان دهنده اختال

معنيدار ( )P≤ 0.05بر اساس آزمون دانکن ميباشد.

اثر تيمار اسيدآمينه تريپتوفاان بار ميازان
رنگيزهها فتوسنتزي

متایج ب ست آمر ه در شر ل  3مشران داد کره
تيوار اسي آمينه تایپتوفران کراهش معنريدار
مييان کلاوفيل  aو  bرا در باگهراي راسري
موجب ش ه است .ها دو رمگييه با اثا تيوار

 0/05و  0/025موالر تایپتوفان در مقایسه با
شاه کاهش یافته بوم  .اما از طاف دیگا بين

غلظتهاي  0/05و  0/025از تيوار تایپتوفران

تفرراوت معنرريداري مشرراه ه مش ر  .هوچن رين
مشابه هوين روم در کلاوفيل کل ام ازگيراي

ش ر ه اتف راق افترراد .بررين غلظررتهرراي  0/05و

 0/025مرروالر از تيوررار تایپتوفرران تفرراوت
معنيداري مشاه ه مش در حاويکه در غلظت
شاه مسربت بره تيورارهراي  0/05و 0/025

مييان کاروفيل افريایش یافتره برود .در ادامره
محتواي امر ازهگيراي شر ه کاروتنوئير یرک

روم کاهشي را از خرود مشران داد .گياهرامي

کرره تحررت تيوررار غلظررتهرراي  0/05و 0/025

موالر تایپتوفران قراار گافتره بودمر  ،ميريان

کاروتنوئي ر مسرربت برره شرراه کرراهش یافررت.

هوچنين غلظت  0/05موالر اثا معنريداري را
مسرررربت برررره  0/025مرررروالر در محتررررواي

کاروتنوئي موجب مش .
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شکل -3اثر تيمار تريپتوفان بر رنگيزههاي کلروفيل  ،b ،aکلروفيل کل و کاروتنوئياد در بارگهااي راساي
شکل -3اثر تيمار تريپتوفان بر رنگيزههاي کلروفيل  ،b ،aکلروفيل کل و کاروتنوئياد در بارگهااي راساي
گياه تنباکو .دادهها ميانگين  3تکرار  SD±و حرو نامشاابه نشاان دهناده اخاتال معنايدار ()P≤ 0.05
گياه تنباکو .دادهها ميانگين  3تکرار  SD±و حرو نامشاابه نشاان دهناده اخاتال معنايدار ()P≤ 0.05
براساس آزمون دانکن ميباشد
براساس آزمون دانکن ميباشد

تاثير تيمار تريپتوفان بر محتواي پروتئين
تاثير تيمار تريپتوفان بر محتواي پروتئين
کل و الگوي الکتروفورزي پروتئينها
کل و الگوي الکتروفورزي پروتئينها
ام ازهگياي راوتئين محلرول کرل براگهراي
ام ازهگياي راوتئين محلرول کرل براگهراي
راسرري مشرران داد کرره تيوررار تایپتوفرران در
راسرري مشرران داد کرره تيوررار تایپتوفرران در
غلظتهاي  0/05و  0/025مروالر در مقایسره
غلظتهاي  0/05و  0/025مروالر در مقایسره
بررا غلظ رت صررفا افرريایش معن ريداري یافررت.
بررا غلظ رت صررفا افرريایش معن ريداري یافررت.
هوچنررين غلظررت  0/05مرروالر تایپتوفرران اثررا
هوچنررين غلظررت  0/05مرروالر تایپتوفرران اثررا
معنرريداري را مسرربت برره  0/025مرروالر در
معنرريداري را مسرربت برره  0/025مرروالر در
محتواي اوتئين مشران داد (شر ل  .)4تيورار
محتواي اوتئين مشران داد (شر ل  .)4تيورار

تایپتوفان عووه با این ه برا مقر ار راوتئين
تایپتوفان عووه با این ه برا مقر ار راوتئين
محلرررول گيررراه کرررل اثرررا گشاشرررت ،اوگررروي
محلرررول گيررراه کرررل اثرررا گشاشرررت ،اوگررروي
او تاوفورز اوتئينهاي براگهراي راسري را
او تاوفورز اوتئينهاي براگهراي راسري را
ميرري در گيرراه ت ييررا داد (شر ل  .)5در اوگرروي
ميرري در گيرراه ت ييررا داد (شر ل  .)5در اوگرروي
اوتئيني باگهاي راسي یرک بامر اوتئينري
اوتئيني باگهاي راسي یرک بامر اوتئينري
شرراخص (شررواره  )1مشرراه ه گادی ر  .بام ر
شرراخص (شررواره  )1مشرراه ه گادی ر  .بام ر
شواره  1در غلظتهاي  0/05و  0/025موالر
شواره  1در غلظتهاي  0/05و  0/025موالر
تایپتوفان باعث افيایش بيان بام ها مسبت بره
تایپتوفان باعث افيایش بيان بام ها مسبت بره
شاه ( )Mش ه بود (ش ل .)5
شاه ( )Mش ه بود (ش ل .)5

 68بکارگيري در شيشه تريپتوفان بر تجمع ايندول  -3-استيک اسيد ...
-3

محمد امين طغياني و دیگران

شکل -4اثر تيماراسيدآمينه تريپتوفان بر پروتئين کل محلاول .دادههاا مياانگين  3تکارار  SD±و حارو
نامشابه نشان دهنده اختال

معنيدار ( )P≤ 0.05بر اساس آزمون دانکن ميباشد.

شکل -5الگوي الکتروفورزي پروتئينهاي برگ گياه تنباکو در غلظتهاي مختلف تريپتوفان ( :Mمارکر:1 ،
غلظت صفر تريپتوفان :2 ،غلظت  0/025موالر تريپتوفان  :3 ،غلظت  0/05ميلي موالرتريپتوفان

بحث و نتيجهگيري

هوامگومه که متایج به دسرت آمر ه مشران داد

به مظا ميرس این فرار منطقري باشر کره

تيوار تایپتوفان باعث کاهش محترواي مقر ار

کاتابوويسررم  Trpامجررام مرريگيرراد ،زیرراا در

آنجررا کرره گيرراه خررود توامررایي بيرروسررنتي

بيوسرررنتي  IAAهواهنرررگ برررا بيوسرررنتي و

بيوسرررنتي  IAAاز اسررري آمينررره  Trpیرررا
ح واسطهاي مسيا متابوويسم تایپتوفان ،بره

عنوان سوبستاا استفاده ميشود ( Ishihara
.)et al. 2006

اکسين در گياهان تحرت تيورار شر ه برود .از

تایپتوفان را دارد ،احتواال" تيورار تایپتوفران

بياومرري باعررث اوقررا یررک م اميسررم فيرر بک
(بررازخور) منفرري در تووير  IAAشر ه اسررت

( .)Ishihara et al. 2006در هورررين رابطرررره
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مشخص ش سنتي فيتوهورمرون اینر ول-3-

غلظررت مررازاد تایپتوفرران ترراثياي بررا سررنتي

طایرررو توويررر حررر واسرررط اینررر ول-3-

که  IAOXح واسط کلي ي در تنظيم مسريا

تشرررر يل  IAOXاز طایررررو آمرررريیمهرررراي

 .)2012با این وجود گيارشراتي وجرود دارد

 )CYP79B2کاتاويي مريشرود ( Hull et al.

شرر ه کرره در امهررا بيرران کن محرر ود کننرر ه

استيک اسي ( )IAAاز تایپتوفران ( )Trpو از
استاو وکسامين ( ،)IAOxصرورت مريگيراد.
سرررررررررررريتوکاومي  CYP79B3( P450و

اکسين م ارد و ميتوان این طور متيجه گافرت

سنتي  IAAوابسته بره  Trpاسرت ( Zhao,

که مشان ميده در کراوويهراي تااریخرت

 .)2000, Mikkelsen et al. 2000از طافري

بيوسنتي  Trpافيایش یافته بود ،سطوح IAA

ثامویه به مام این ول گلوکوزینوالت مريباشر

احتورراالً متيجرره افرريایش تایپتوفرران در ایررن

دیگررا  Trpرريش سرراز تاکيبرري از متابوويررت
که بيوسرنتي تاکيرب اخيرا ميري از ح واسرط

 IAOXصورت مي رشیاد ( Wittstock and

 .)Halkier, 2002با اساي این یافتههرا ایرن
برراور وجررود دارد کرره ماحلرره محر ود کننر ه

بيوسنتي  IAAدر ایين دست تووي  Trpقاار

دارد .زیرراا مشررخص ش ر ه اسررت کرره تيوررار

آرابي و سيس با  Trpمنجرا بره تووير IAA
بيشتا و ایجاد فنوتيپهایي کره  IAAاضرافي

تووي ميکنن  ،مويگادد .این گيارش با مترایج
تحقيو حاضا مطابقت دارد و مشان مريدهر

ب ررارگياي  Trpخررارجي اثرراي در افرريایش

 IAAم ارد .هوچنين اثبات ش ه است که بيان
بيشتا کنهراي  CYP79B2منجرا بره تووير

بيشررتا  IAAمرريشررود کرره در ایررن صررورت

احتورررراال" تبرررر یل  Trpبرررره  IAOXبررررا

کاترراوييورري  ،CYP79B2ماحلرره محرر ود

کنن ه بيوسنتي  IAAميباش  .این ماحلره در
ایين دست  Trpقاار دارد و مشران مريدهر

مسبت بره گياهران غيرا تراامس کن ،براالتا و

تاامسرفامهرا بروده اسرت ( Matsuda et al.

2005, Morino et al. 2005, Wakasa et
 )al. 2006هوچنررين سررطوح امرروا اکسررين
يوسته ميي با افيایش رو به رو ش  .این یافته

با متایج ب ست آم ه در تحقيو حاضا مطابقت
م اشت اما علياغم این افريایش ميريان ،IAA

هيچگومه ت ييا مشهودي در مييان ماخ رشر

و یررا مورفوورروکي گيرراه مشرراه ه مش ر  .ایررن

یافتهها در تقابل با فنوتيرپهراي غيرا طبيعري

ميباش که به عنوان فنوتيپ با افيایش IAA
شرررناخته مررريشرررود ( Barlier et al. 2000,

 .)Boerjan et al. 1995, Zhao et al. 2001برا
توجه به متفاوت بودن متایج بره دسرت آمر ه

در رهوهشهراي ککرا شر ه ،امجرام تحقيقررات
بيشتا ت ويلري جهرت درک صرحي ترا مقرش

تایپتوفامن ضاوري به مظا ميرس .

در تحقيو حاضا با اسراي مترایج بره دسرت

آم ه ،تيوار تایپتوفان منجا به کاهش وزن تا
و خشک گياهان تحرت تيورار ،گادیر ه اسرت.
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بهطوري که غلظتهاي باالي تيوار تایپتوفان

تایپتوفان باعرث کراهش ميريان رمگيريههراي

ش ه است .کاهش ایجاد شر ه در گياهران در

و هوچنين مق ار کاروتنوئير شر  .ایرن مترایج

سبب بيشتاین کراهش در وزن ترا و خشرک

فتوسنتيي کلاوفيل  b ،aو مييان کلاوفيل کل

اثا تيوار اسي آمينه تایپتوفران احتوراال" بره

مريتوامر بره دالیرل متفراوتي رخ داده باشر .

تایپتوفان اثراي سروي و یرا مهرار کننر ه برا

تایپتوفرران اثررا بازدارم ر گي منفرري در تووي ر

این دويل است که غلظتهاي مورد استفاده از
سنتي و فعاوسازي تنظيم کنن گان رش گياهي

(به ویهه اکسين) داشته و به طور مشخص از
تجورررن محترررواي ررراوتئين و کابوهير ر رات
موامعت کاده اسرت .ایرن تنظريمکننر گران در

اوررف -مو ررن اسررت غلظررتهرراي خررارجي
 IAAداشررته و بررا توجرره این رره  ،Taslimaو
هو اران ( )2011گيارش کادم که غلظتهاي

ویرررههاي از  IAAمررريتوامررر در افررريایش
رمگييههاي کلاوفيل  aو  bمفي باش  ،از ایرن

تووي ر مرراده خشررک در فرراز رویشرري بيشررتا

رو ت اخل يشآم ه در تووي یرا فعرالسرازي

تيوار تایپتوفان و اثرا آن برا اکسرين مو رن

شرر ه اسررت .ب -هوچنررين اثرراات احتورراوي

فعاون  .کاهش تجون کابوهي راتهرا بره علرت
است برا کرارایي دسرتگاه فتوسرنتيي مراتبط
باش که منجا بره کراهش تووير ات گيراهي و

کاهش تووير مراده خشرک گيراهي مريشرود

 IAAباعث کراهش رمگيريههراي فتوسرنتيي

تایپتوفان با اکسرين ،خرود مريتوامر باعرث
ترر اخل ایررن تنظرريم کننرر ه رشرر بررا دیگررا

هورمررونهرراي تنظيورري از جولرره سرريتوکينين

( .)Azooz, 2004از طرراف دیگررا مشررخص

گادد تحقيقرات مشران داده اسرت کره اکسرين

سيتوکينين تاثيا گشار بوده به طروري کره برا

تعرادل برين اکسرين و سريتوکينين در فاآینر

شرر ه اسرررت کرره اکسرررين بررا روي سرررنتي

کاهش مق ار اکسين ،احتواال" سرنتي یرا فعرال
سازي سيتوکينين ميي تحت تاثيا قاار گافتره

و در متيجه با اثاات رش و مووي سيتوکينين
در کل ي راي گيراه تراثيا گرشار شر ه اسرت

(.)Nordström et al. 2004

ميتوام سطوح سيتوکينين را تنظيم کنر  .ج-
ياي  Senescenceمهم ميباش  .از آنجایي

که سيتوکينين در حفظ و مگهر اري کلاوفيرل
دخيل است ،این ت اخل هورمومي بوجود آم ه

در هوهش حاضا ميتوامر برا سرازمام هي

رمگيرريههرراي فتوسررنتيي و در متيجرره مق ر ار

مسبت رمگييههاي کلاوفيل و کاروتنوئي  ،هرم

فتوسنتي و در مهایرت ميريان رشر اثرا گرشار

مستقيم برا فتوسرنتي مراتبط اسرت بااسراي

تایپتوفان به عنوان یک اسي آمينه ضراوري

از وحاظ کوي و هم از وحراظ کيفري ،بره طرور

متایج ب سرت آمر ه در تحقيرو حاضرا تيورار

باش .

عووه با يش ماده سنتي  ،IAAدر ساختوان
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اوتئينهرا ميري مشرارکت داشرته و یرا این ره

آمينه مازاد و اضافي بياومي را به عنوان یک

گسررتادهاي از متابوويررتهرراي ثامویرره مررورد

( )Guyer et al. 1995, Zhao et al. 1998و

ميتوام به عنروان یرک ريش مراده در طيرف

استفاده قاار بگياد و باعث اوقرا آمريیمهرا و

منبررن ميترراوکن مررورد اسررتفاده قرراار داده

یررا مو ررن اسررت تایپتوفرران مسررتقيواً بررااي

اوتئينهاي مسياهاي بيوسنتيي آنها شود

ساخت اوتئينهاي ج ی در اختيرار ماشرين

 .)Zhao et al. 2002در مطاوعررره حاضرررا

مهایت باعث افريایش مقر ار راوتئين محلرول

(Hull et al. 2000, Mikkelsen et al. 2000,
مشخص شر کره تيورار تایپتوفران خرارجي

محتواي اوتئيني باگهاي راسي را در گيراه

تنباکو افيایش داده و بيان و تااکم بامر هراي

سنتي اوتئين سلول قراار داده باشر کره در

شر ه اسرت ( Sugiharto and Sugiyama,

 .)1992به ها حال تفسيا دقيترا و واقعريترا

ایررن موضررو ميرراز برره بارسرري و مطاوعرره

اوتئيني خاصري را در گياهران تحرت تيورار

اوتئينهاي گياه تحت تيوار تا توفان بطرور

تنظيم کنن گان رش گياهي مثرل اکسرينهرا و

به طور کلي با توجره بره مشراه ات صرورت

مسبت به شاه افيوده است .با وجرود این ره

دقيقتا دارد.

سيتوکينينها افيایش محتواي اوتئيني گيراه

گافته در هوهش حاضا و با توجه به این ره

متع ر د مرراتبط بررا رش ر ومتابوويسررم گيرراه،

دارد ،احتواالً تيوار تایپتوفران بياومري باعرث

را احتواالً از طایو فعال سازي م اميسمهراي
موجب ميشوم اما به دويل متایج مشاه ه در
تحقيررو حاضررا و اسررتنباط این رره  Trpترراثيا

معنرريداري در افرريایش محتررواي هورمررون

که گياه خود توامایي بيروسرنتي تایپتوفران را
اوقا یک م اميسم في بک منفي در تووي IAA

و یا هويوغ ش ن  IAAش ه است.

 IAAبررا جرراي مگشاشررته اسررت ،احتورراال ایررن

سپاسگزاري

مسررتقيم برره تنظرريم کننر گان رشر گيرراهي از

تحصيوت ت ويلي دامشگاه اصرفهان بواسرطه

افيایش در بيان اوتئين را مويتوان به طرور

مویسررن گان مقاورره از معاومررت هوهشرري و

جوله اکسين مسبت داد .و احتواال" با توجه به

حوایت از امجام این هوهش تش ا ميمواینر .

این رره مقر ار اسرري آمينرره تایپتوفرران در گيرراه
بسيار مح ود و کنتال ش ه است ،گياه اسري
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