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  چكيده
هاي جذب كننده در گياهان هستند، با توجه به انواع سرطان ناشي از مواد رنگ ها مسئول توليد رنگجا كه آنتوسيانيناز آن
و هاي صنعتي ي بخشاي، توجه ويژهها در شرايط درون شيشهي مصنوعي كه رو به افزايش هستند، توليد آنتوسيانيندهنده

) .Vitis vinifera L(هاي انگور ياقوتيدر اين پژوهش ميزان توليد آنتوسيانين از ريزنمونه. علمي را متوجه خود كرده است
هاي  مختلف نفتالين استيك هدف اين تحقيق تعيين نقش غلظت. اي مورد بررسي قرار گرفتدر شرايط كشت درون شيشه

براي توليد آنتوسيانين در پينه توليد شده ) گرم در ليتر 50و  30(و ساكارز) در ليتر گرمميلي 1و  75/0، 5/0، (. اسيد و كينتين
بر اساس نتايج بهترين غلظت جهت . هاي متفاوتي از خود نشان دادندها واكنشريزنمونه. هاي انگور بوداز ريزنمونه

گرم در  50گرم در ليتر كينتين و يك اسيد، يك ميليگرم در ليتر نفتالين استتوليدآنتوسيانين در پينه، در تيمار حاوي يك ميلي
   .گرم در گرم پينه به دست آمدميلي 594/0ليتر ساكارز به ميزان 

  انگور ياقوتي اي،درون شيشه آنتوسيانين، :كليدي واژگان
  

  مقدمه
 Vitis گور با اسم علمي ان. قديم مورد استفاده بشر بوده است هايي است كه از زمان بسيارترين ميوهانگور يكي از مهم

vinifera L.ست از خانواده گياهيVitaceae  كه به آنAmplidaceae  ياSamarantaceae ميوه  .گويندهم مي
در ارقام قرمز، بنفش و سياه . از جمله سبز، زرد، قرمز، بنفش و سياه. شودهاي مختلفي ديده ميانگور به رنگ

ها جزء آنتوسيانين .شوندمحسوب مي هاي ثانويهمتابوليت ها جزآنتوسيانين .ها مسئول توليد رنگ هستندآنتوسيانين
هاي آروماتيكي هستند كه از طريق مسير اسيد شيكيميك يا هاي فنوليكي تركيبتركيب .هاي فنوليكي هستندتركيب

هاي هاي فنولي نقشبها، تركيبا توجه به تنوع شيميايي آن. شوندهاي مختلف ساخته ميمسير اسيدمالونيك به روش
ها نقش دارند و مابقي در خواران و پاتوژنها در دفاع بر عليه گياهبسياري از آن. كنندمتفاوتي را در گياهان ايفا مي
. كندها و يا در كاهش رشد گياهان رقيب نقش ايفا ميافشان، پراكنده كردن ميوههاي گردهحمايت مكانيكي، جذب حشره

هاي ثانويه از در زمينه شيمي، مصنوعات ما هنوز به منابع بيولوژيكي براي توليد تعدادي از متابوليت هارغم پيشرفتعلي
هاي ثانويه پائين بوده و مدت زمان كه در طبيعت سرعت توليد متابوليتبا توجه به اين. جمله مواد دارويي نيازمنديم
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رسد كه براي توليد سريع و انبوه صادي نبوده و به نظر ميطوالني براي توليد الزم است، بنابراين ميزان توليد، اقت

هايي با حجم كم توليد تركيب. هاي ثانويه و مواد دارويي، از فنون كشت بافت گياهي به طور بهينه استفاده گرددمتابوليت
به طور اقتصادي توان با اين تكنيك هاي ضدسرطان و ضدايدز از جمله مواردي است كه ميو قيمت باال از قبيل تركيب

هاي ثانويه و همچنين توانايي ظهور اميد است كه با پيشرفت علم در اين زمينه، تنظيم مسير توليدي متابوليت .توليد نمود
در . هاي مطلوب به وسيله انتقال ژن، اين تكنولوژي به سمت توليد طيف وسيعي از مواد دارويي طبيعي پيش برودصفت
   .ست تا در اين زمينه گام مثبتي برداشته شودپژوهش هم هدف بر اين ا اين
  

  هامواد و روش
هاي سال جاري تهيه هاي گياهي از شاخهنمونه. انجام گرفت .Vitis vinifera Lاين پژوهش بر روي انگور ياقوتي 

  محيط كشت ازتهيه محيط  براي .متر همراه با يك جوانه جانبي تهيه گرديدندتا يك سانتي 5/0شده و به قطعاتي به طول 
 .شدند تيمار و ساكارزنفتالين استيك اسيد و كينتين  هاي رشدكنندهبا استفاده از تنظيم هامحيط .شد استفاده MS  پايه

و  30گرم در ليتر  و ساكارز با دو غلظت ميلي 1و  75/0، 5/0، 0نفتالين استيك اسيد و كينتين هر كدام با چهار غلظت 
ها را به اتاقك رشد با دما و نور آن ريز نمونه، حاوي هايمحيط كشتپس از آماده شدن . شد گرم در ليتر استفاده 50

 28پس از .  گراد تنظيم كرديمدرجه سانتي 25–27در طول دوره كشت دماي محيط را بر روي . كنترل شده منتقل كرديم
 پينه به حد روز 32پس از  .استفاده كرديمبراي زيركشت از همان تيمارهاي قبلي . ها آماده زيركشت شدندروز نمونه

گرم از بافت پينه را به هاون چيني  5/0گيري، براي اندازه .مطلوب و بهينه رسيدند و آماده استخراج آنتوسيانين شدند
سپس نمونه به مدت چند دقيقه . به آن اضافه گرديد) HClاتانول حاوي يك درصد (ليتر بالنكميلي 100منتقل كرده و 

دور در  5000دقيقه با  5محلول به دست آمده به مدت . ور كامل له گرديد كه محلولي به رنگ قرمز به دست آمدبه ط
گيري ميزان آنتوسيانين از دستگاه اسپكتوفتومتر استفاده شد و براي شاهد براي اندازه. دقيقه سانتريفيوژ گرديد

نانومتر قرائت  657و  530هاي ن آنتوسيانين در طول موجميزا. اسپكتوفتومتر هم از همان اتانول اسيدي استفاده شد
  . )3(گرديد و سپس با استفاده از فرمول زير ميزان آنتوسيانين محاسبه گرديد

AC = A530 – 0/25 A 657  
  

اي دانكن ها با استفاده از آزمون چند دامنهو مقايسه معدل MSTAT-Cتجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 
  .ر سطح يك درصد انجام گرفتد
  
  

  نتايج و بحث



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
داري تفاوت معني ،گيري شدهاندازه ها بين تيمارهاي مختلف در رابطه با شاخصبر اساس نتايج جدول مقايسه ميانگين

-باالترين ميزان آنتوسيانين در تيمار حاوي يك ميلي كينتين رابطه با در. در سطح يك درصد آزمون دانكن وجود داشت

باالترين ميزان  نفتالين استيك اسيد در رابطه با .در گرم پينه به دست آمدگرم ميلي 352/0به ميزان در ليتر كينتين گرم 
. گرم در گرم پينه به دست آمدميلي 477/0به ميزان  نفتالين استيك اسيدگرم در ليتر آنتوسيانين در تيمار حاوي يك ميلي

اين نتيجه با . داري وجود داشتدر اين رابطه بين همه تيمارها در سطح آماري يك درصد آزمون دانكن اختالف معني
به  ساكارزگرم در ليتر  50ساكارز باالترين ميزان آنتوسيانين در تيمار حاوي  در رابطه با .نتايج هونالت مطابقت دارد

در سطح يك درصد گرم در ليتر  50و  30در اين رابطه بين دو تيمار  .دگرم در گرم پينه به دست آمميلي 386/0ميزان 
پور و همكاران مطابقت ندارد، اما با نتايج نتايج حسن اين نتيجه با. آزمون دانكن اختالف معني داري وجود داشت
  .ميساوا، ننك، آستريد و هيپوليته مطابقت دارد

گيري شده تفاوت هاي اندازهكينتين و ساكارز با شاخص ين استيك اسيد،نفتالهاي مختلف در رابطه با اثر متقابل غلظت 
هاي كشت شده بر باالترين ميانگين توليد آنتوسيانين در پينه. داري در سطح يك درصد آزمون دانكن وجود داشتمعني

گرم در ليتر  50 و كينتينگرم در ليتر گرم در ليتر نفتالين استيك اسيد، يك ميليروي محيط كشت حاوي يك ميلي
   .به دست آمد پينهگرم در گرم ميلي 594/0ساكارز با ميانگين 

  
  ميزان آنتوسيانين پينههاي مختلف نفتالين استيك اسيد، كينتين و ساكارز بر روي اثر متقابل غلظت

 ميزان آنتوسيانين پينه
(mg/g) 

غلظت 
 (g) ساكارز

غلظت
NAA 

(mg/L) 

غلظت 
kin 

(mg/L) 

  تيمار

   o00/0 30 0 0  1  
   n220/0 30 5/0 0  2  

   klm293/0 30 75/0 0  3  
   J332/0 30 1 0  4  
   o000/0 30 0 5/0  5  
   hi375/0 30 5/0 5/0  6  
   fg409/0 30 75/0 5/0  7  
   e443./ 30 1 5/0  8  
   o000/0 30 0 75/0  9  
   m275/0 30 5/0 75/0  10  
   ghi387/0 30 75/0 75/0  11  

   i363/0 30 1 75/0  12  
   o000/0 30 0 1  13  
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   jkl310/0 30 5/0 1  14  
   j331/0 30 75/0 1  15  

   ghI385/0 30 1 1  16  
   o000/0 50 0 0  17  

   lm288/0 50 5/0 0  18  
   jk316/0 50 75/0 0  19  
   i370/0 50 1 0  20  
   o000/0 50 0 5/0  21  

   fgh396/0 50 5/0 5/0  22  
   c532/0 50 75/0 5/0  23  
   b569/0 50 1 5/0  24  
   o000/0 50 0 75/0  25  
   j318/0 50 5/0 75/0  26  
   f415/0 50 75/0 75/0  27  

   de461/0 50 1 75/0  28  
   o000/0 50 0 1  29  
   d475/0 50 5/0 1  30  
   bc550/0 50 75/0 1  31  
   a594/0 50 1 1  32  

  داري با هم ندارندراي حروف مشترك هستند در سطح آماري يك درصد آزمون دانكن اختالف معنيهايي كه داستون

  
  گيري كلينتيجه
اي كه بر روي محيط تواند در پينهجا كه انگور عالوه بر اهميت آن به عنوان يك گياه با ارزش جهت توليد انبوه، مياز آن

هـدف عمـده ايـن    . شـود زش تكثير و توليد اين گياه بيشـتر احسـاس مـي   كند آنتوسيانين توليد نمايد، اركشت توليد مي
هاي كشت كه از نظر ها در محيطدر اين پژوهش، ريزنمونه.  .باشدهاي ثانويه از پينه اين گياه ميپژوهش، توليد متابوليت

ر پينـه، بهتـرين نتـايج در    جهت توليد آنتوسيانين د .هاي مختلفي نشان دادندهاي رشد متفاوت بودند واكنشتنظيم كننده
گرم در ليتر سـاكارز بـه    50گرم در ليتر كينتين و گرم در ليتر نفتالين استيك اسيد، يك ميليمحيط كشت حاوي يك ميلي

هاي اين آزمايش به دست آمـده، توصـيه   كه بيشترين ميزان توليد آنتوسيانين در باالترين غلظتبا توجه به اين. دست آمد
. هاي رشد در مورد توليـد آنتوسـيانين اسـتفاده شـود    هاي باالتري از تنظيم كنندههاي بعدي از غلظتششود در آزمايمي

هاي رشد ديگر، اثرهاي متفاوتي بر روي توليد آنتوسيانين در پينه دارنـد،  كه گفته شد تنظيم كنندههمچنين با توجه به اين
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اميد است نتايج ايـن پـژوهش   . هاي مختلف استفاده شودر غلظتها دها و سيتوكنينشود از انواع ديگر اكسينتوصيه مي

هاي هاي رشد در غلظتهاي ثانويه و همچنين استفاده از انواع ديگر تنظيم كنندهراهكار موثري براي توليد انبوه متابوليت
  .  ديگر براي ريزازديادي گياهان مختلف باشد
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Abstract 
  

Anthocyanins, responsible for the various attractive colors in plants, are becoming 
important alternative to many synthetic colorants due to increase public cancers over 
safety of artificial food colors. Production of anthocyanin by plant cell culture has been 
suggested as a feasible technology that has attracted considerable industrial and academic 
interests in the two past decade. In this research, an approach was conducted to producing 
anthocyanin in plant cell culture of grape(Vitis vinifera L.) explants. The focus was to 
determine the role of different concenteration of plant growth regulators(NAA; 0, 0.5, 
0.75, 1 mgl⎯ & kinetin; 0, 0.5, 0.75, 1 mgl⎯) and sacrose(3% and 5%) for production of 
anthocyanin in callus produced by grape explant. Due to concentrations of plant growth 
regulators the explants showed different reaction and the results demonstrated that the 
best treatment for production of anthocyanin in callus was MS media contains 1 mgl⎯ 
NAA and 1 mgl⎯ kinetin with 5% sacrose.  

  
Key word: anthocyanin in vitro Vitis vinifera L. 


