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 چکیده 

( يک علف Lepidium drabaشود. گیاه ازمک )رافانین توسط میروزيناز تولید میرافان يک ايزوتیوسیانات طبیعی است که از هیدرولیز گلوکووسولف 

مک تحت از روزه  5ای هچهاهرافان گیوباشد. در اين مطالعه، محتوای سولفهرز از خانواده براسیکا است که حاوی مقدار قابل توجهی گلوکورافانین می

ده های تیمار شیاهچهرافان در گوورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس نتايج، محتوای سولفساعت م 72و  48تیمار با غلظت مختلف جاسمونات به مدت 

شاهد  سبت به نمونهنهای باالتر اين تیمار به صورت جزئی میکروموالر جاسمونات به صورت جزئی افزايش و در غلظت 50ساعت با غلظت  48بمدت 

های اين ر تمامی غلظتدرافان وساعت، محتوای سولف 72نبودند. با افزايش زمان تیمار به دار با نمونه شاهد معنی %5که در سطح  نشان دادکاهش 

نین تیمار و همچ ايش زمانشود که در شرايط آزمايش با افزداری نسبت به نمونه شاهد کاهش يافت. درمجموع، چنین استنباط میالیسیتور بطور معنی

 های ازمک دارد.در گیاهچه ولفورافان سغلظت الیسیتور، جاسمونات اثر منفی بر تولید 

 

 یستيازمک، جاسمونات، سولفورافان، محرک ز: كلیدی گانواژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Fa_re959@um.ac.ir


 

2 

 

 

Alteration of Sulforaphane content in Lepidium draba (L.)  
 

 
Abstract  

Sulforaphane (SFN) is a native isothiocyanate, produced from glucoraphanin through myrosinase hydrolysis. Lepidium 

draba (L.) is a weed plant of the Brassicaceae family  contains high level of glucoraphanin. In the present study, SFN 

content was analyzed in L. draba seedlings under treatment with different concentration of Jasmonate (JA) after 48 and 72 

hours. According to the results, increasing of SFN content in presence of 50 µM JA and decreasing of its content at higher 

concentration was not significant at the level of 5% in compared to control after 48 h treatment. The SFN content decreased 

at this treatment at higher JA concentration that also was not significant at the level of 5% in comparison with the control. 

The SFN content drastically decreased in treated seedlings with all JA concentrations as the treatment time increased up to 

72 h. Overall, it deduced that in the experimental conditions, by increasing elicitation time as well as elicitor 

concentrations, Jasmonat has negative effect on SFN content in L. draba seedlings. 

 

Keywords: Elicitor; Jasmonate; Lepidium draba (L.); Sulforaphane.  

 

 

 مقدمه  -1

 Elbarbry) است شياز دوهزار سال قدمت دارد و همچنان در حال افزا شیب هایماریدرمان  ب یبرا يیدارو اهانیموجود در گ هيثانو یهاتیاستفاده از متابول       

and Elrody, 2011) .دارند و  یبهتر یازگارها، با بدن سدر آن يیهمولوگ دارو باتیترکو وجود  یعیطب تیتوأم بودن ماه لیبه دل يیدارو اهانیگ قتیدر حق

 ,Mulabagal and Tsay)ترند مناسب اریمزمن بس یهایماریو در ب یهستند، بخصوص در موارد مصرف طوالن يیایمیش یمعموالً فاقد عوارض ناخواسته داروها

کلم، بروسل، گل کلم، شلغم و ...( هستند،  ،ی)بروکل جيرا جاتيشب بو که معموال شامل سبز هریت ینشان داد که اغلب اعضا ریاخ قاتیبعنوان مثال تحق (.2004

  نمهمتري جمله از – ها نوالتيگلوکوز ریحضور چشمگ قتی. در حقشوندیها ماز جمله سرطان یالتهاب یهایماریاز ب یاریانداختن بس ریبه تاخ اي یریسبب جلوگ

. (Fahey et al., 1997) را به خود جلب نموده است یاديعامل بالقوه ضد سرطان مطرح بوده و توجه ز کيبعنوان  رهیت نير اد - یعیطب هيثانو یهاتیمتابول

 افتي یشب بو به فراوان رهیاند و در تشده لیتشک دینواسیهستند که از گلوکز و آم تروژنیگوگرد و ن یحاو يیدارو هيثانو باتیترک هاديوگلوکوزیت اي هانوالتيگلوکوز

   (Shaine Tyson et al., 2005; Mithen, 2006). شوندیم

 ,.Powell et al) باشدیم نیمهم گلوکورافان نوالتيگلوکوز ین خانواده است که دارايمتعلق به ا يیدارو اهانیز جمله گا (Lepidium draba (L.)) ازمک        

دارند. از  يیباال اریبس یدرمان تیفعال بوده و اهم اریبس هااناتیوسیزوتيا ناز،يروزیم ميبواسطه آنز هانوالتيگلوکوز زیدرولیحاصل از ه باتیترک نیاز ب. (2005

از  اهانیکند. گیها  عمل ماز سرطان یاریبس هیقدرتمند عل یضد سرطان بیترک کيکه بعنوان  شودیسولفورافان حاصل م اناتیوسیزوتيا زین نیگلوکورافان زیدرولیه

 Samuni-Blank)کنندیاستفاده م يیايو باکتر یقارچ یهاخواران و پاتوژندر برابر حشرات، علف یعیطب یدفاع ستمیها به عنوان سو مشتقات آن هاتنواليگلوکوز

et al., 2012)  .شوندیمحسوب م هانوالتيمهم گلوکوز یژگيدو و یدانیاکسیو عملکرد آنت يیزداسم تیقابل  .(Fahey et al., 2001) گفت  توانیم قتیدر حق

  (Ishida et al., 2014). باشندیم تیموجودات حائز اهم ريسا یو هم برا اهیگ یهستند، هم برا هااناتیوسیزوتيا سازشیکه پ لیدل نيبه ا هانوالتيگلوکوز

 گرددی( محسوب م%2/69 یراوانموجود )با ف اناتیوسیزوتيا نيتریازمک، سولفورافان اصل اهیگ یهانوالتيگلوکوز زیدرولیحاصل از ه بیدوازده ترک انیم از

(Radonic et al., 2011). از  یکي. رفته استگد نظر قرار م تورهایسیبا ال ماریسولفورافان بواسطه ت یمحتوا شيافزا یبرا یمناسب اریمنبع بس اهیگ نيا نيبنابرا

 نيرو پرکاربردت نيمله مهمترجیاه به افزايش سنتز ماده شیمیايی مؤثر و مدنظر است. از وادار کردن گ ،يیدارو باتیاستخراج ترک لیتسه یموجود برا یهاراه

ه و ... هموار نیفلزات سنگ همچون یستيزریغ یهامحرکبا  سهيدر مقا ستيزطیبا مح یسازگار لیهستند که بدل یاهیرشد گ یهاکننده میتنظ یستيز یتورهایسیال

ز ا یاریشرکت نموده و بس نگیگنالیس یرهایها هستند که در مسکننده میتنظ ني( و مشتقات آن از جمله اJA) دیاس کیجاسمون اياند. جاسمونات مورد توجه بوده

 ايها توسط تنش هاوالتنيگلوکوز دیدر مطالعات مختلف القا تول .(Ku et al., 2013) کندیم میتنظ اهانیرا در گ میمستقریغ اي میمستق یدفاع یهاپاسخ

ث تواند باعیم یاهیگ یهاوندهند که استفاده از هورمیاست. مطالعات نشان م دهی( به اثبات رسDoughty et al., 1995ها )مانند پاتوژن یستيز یتورهایسیال

تر اس یعنيجاسمونات،  لیمت مثبت ری(. بعنوان مثال برادر و همکاران در مطالعه خود به تاثYan and Chen, 2007شود ) زیها ننوالتيگلوکوز سمیمتابول میتنظ

 شيمثبت جاسمونات بر افزا ریدر موارد متعدد تاث (.Brader et al., 2001ها در کلزا اشاره کردند  )نوالتيگلوکوز یمحتوا شيبر افزا د،یاس کیجاسمون یلیمت

-گیاهچه سولفورافان حتوای در اين مطالعه، م. (Berger, 2007; Baenas et al., 2014) است دهیبه اثبات رس یندوليا اي کیارومات یهانوالتيگلوکوز یمحتوا

 .های مختلف مورد آنالیز قرار گرفتهای ازمک تحت تیمار با غلظت مختلف جاسمونات در زمان
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 مواد و روش ها

 

 وآگار کشت شدند  حاوی طیحمدر  یر جوانه زن. بذرها بمنظوديگرد یضد عفون ليدرصد و آب مقطر استر 70اتانول  م،يسد تيپوکلریازمک با محلول ه یبذرها      

به بمدت  هااهچهی. سپس گدمطلق قرار گرفتن یکيتار طيشرا درصد در 60-65 یگراد و رطوبت نسب یدرجه سانت 2 25±2 با دمای ناتوریروز داخل ژرم 3به مدت 

 یهااهچهیگشدند. منتقل  ( 25±-2)در دمای    (Hoagland and Arnon, 1950)  هوگلند يیمحلول غذا یبه ظروف کشت حاو یمنظور سازگاربساعت  48

انحالل  یذکر است که برا ( قرار گرفتند. الزم بهکروموالریم 150و  100،  50، 0مختلف جاسمونات ) یهامعرض غلظتساعت در  72و  48پنج روزه ازمک بمدت  

جام شد. ان HPLC تگاهستفاده از دسو همکاران و با ا انگیبه روش ل راتییتغ یان با اعمال کمسولفوراف یمحتوا یریگاز اتانول استفاده شد. اندازه (JA) جاسمونات

ون مشخص نمونه در ست یه داراستاندارد و زمان نگ کیشد تا پ قيبه دستگاه تزر فورافانابتدا استاندارد سول،  C18(25 × 0.46 cm) بعد از آماده نمودن ستون

  دد.گر

توسط آزمون دانکن  SPSS-Release 16.0.0 ها با استفاده از نرم افزارکرار مستقل و در قالب طرح کاماًل تصادفی انجام شدند. میانگین دادهت 3با  آزمايشات       

 .مورد تجزيه واريانس يک عاملی قرار گرفت %5با در نظر گرفتن سطح اطمینان 

 

 نتایج

 یدار یمعن شيمونه شاهد افزابا ن سهيساعت در مقا 48جاسمونات با گذشت  کروموالریم 50شده با غلظت  ماریپنج روزه ت یهااهچهیسولفورفان در گ یمحتوا      

سولفورافان در  یحال محتوا نیعشد. در نه موالر( مشاهد کرویم 150و  100باالتر جاسمونات ) یهاو غلظت ماریت نیهم نیب یداریتفاوت معن کهیدر حال نکرد؛ دایپ

 . (1)شکل  نداشت یداریشاهد تفاوت معن زیو ن گريکديبا  سهيدر مقا کروموالریم 150و  100 یغلظت ها
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 .ساعت 48غلظت های مختلف جاسمونات بمدت  های ازمک تیمار شده باگیاهچه سولفورافان . محتوای1شکل 

داری معنی بصورتمونه شاهد نبا  سهيسه غلظت مورد استفاده در مقا سولفورافان در هر یمحتوا ،ناتجاسمو ماریاز اعمال ت ساعت( 72) پس از گذشت سه روز      

 (.2)شکل  افتي کاهش
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 ساعت. 72های مختلف جاسمونات بمدت غلظت های ازمک تیمار شده باگیاهچه سولفورافان . محتوای2شکل 

 بحث 

نسبت به  ریدامثبت معنی تغییر سولفورافان تولید قرار گرفته  تیمارهای تحت در گیاهچه ،آزمايش شود که در شرايطاز نتايج حاصله چنین استنباط می

مطالعات انجام شده  باشد.یتر مساعت تیمار محسوس 72نداشته بلکه در مقابل با افزايش زمان و غلظت الیسیتور محتوان آن کاهش يافته است که در زمان  شاهد

 یهانوالتيوکوزگل زیکل و ن یهانوالتيگلوکوز یمحتوا افزايشسبب  Brassica nigra گیاه دراعمال جاسمونات نشان داد که  و همکاران Van Damتوسط 

-در جوانه هانوالتيوزگلوک ندوليا %51جاسمونات باعث القا  لیمت تریکرولیم 25غلظت همچنین  . (Van Dam et al., 2003) ه استشد کیو آرومات کیفاتیآل

 یهاخشب، یالزم به ذکر است که بر حسب مراحل نموين مطالعه مغايرت دارد. اين نتايج با نتايج حاصله در ا .(Pérez-Balibrea et al., 2011شد ) یوکلبر یها

 . (Pauwels et al., 2009) داشتخواهد  جاديا یمتفاوت هایها پاسخبا هورمون ماریمورد نظر، ت نوالتينوع گلوکوز زیو ن اهیمختلف گ

 

 یریگ جهینت

سولفورافان  یمحتوا زايشافساعت در  24جاسمونات در مدت زمان  کروموالریم 50اعمال غلظت  دادیکه نشان م نياز ا شیبا توجه به مطالعه انجام شده پ

 شيافزا یبرا ایالقوهب توریسهورمون ال نيو ا ستیسولفورافان  مثبت ن یبر محتوا یستيز ماریت نيغلظت ا زیمدت زمان و ن شيافزا ریگفت تاث توانیموثر است، م

  شود. یمحسوب نمتحت اين شرايط ازمک  اهیسولفورافان در گ يیدارو تیمتابول یمحتوا
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