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 نام پدیدآور: و عنوان
های گل سوسن/ نورالدین ایزدی های ثانویه در برخی گونهمطالعه امکان تغییرات کروموزومی و ارتباط آن با تولید متابولیت

 جلودار

 اسماعیل چمنیپروفسور  : راهنما استاد

 پروفسور رسول اصغری زکریا -دکتر علی اکبر شکوهیان ان مشاور:استاد

 1/11/1931  دفاع: تاریخ

 ص.  11 ات: صفح تعداد

 گروه علوم باغبانی و فضای سبز نامه:شماره پایان

 چکیده:

تنوع در  جادیا یبرا تریمناسببب وش ر ئیالقا یهاافتهیجهش  دیتولهدف:      

ها بخصوص موتاژن ی از طریقدیسطح پلوئ یورزشود. لذا دستیمحسوب م اهانیگ

 دیبه منظور تول ینژادامکان به یکیسومات یهادر سلول ییایمیش موتاژنهای

 یاهیگ یهااز گونه یاریدر بسجدید و با صباا  برتر و مطلوب  یهاتهیوار

بر همین اسبباپ پژوه ببی به منظور القای  نموده اسببت.موفقیت آمیزتر را 

 گونهای در سه شی هسین و اوریزالین بصور  درونپلوئیدی از طریق کل یپلی

 انجام گرفت.( L. ledebourriو  Lilium regale ،L. dandieسوسن )گل

 ،18/1)  نیسیمختلف کل  یهاغلظتای در شی هدرونسوخک  یفلسها شناسی پژوهش:روش     

و  110/1 ،118/1)و اوریزالین ساعت  12و  81، 6درصد( به مد   8/1و  10/1

 یو رشد عاد ییجهت باززاو  دیگرد ماریتساعت  1و  2، 1درصد( به مد   18/1

های باززایی شده از گیاهچه یدیسطح پلوئ .دیک ت گردوا MSک ت  طیدر مح

تعیین گردید.  ها هینوک رمریستمی  یهاتعداد کروموزومطریق شمارش مستقیم 

 برگروزنه محافظ  یهاسلولبرگ، تعداد کلروپالست  راکم روزنه، عرض و تطول

ها و همچنین و طول، عرض و تعداد برگ، طول و تعداد ری ه و وزن تر گیاهچه

 یهااهچهیگ نیبمقدار فنل، فالونوئید، آنتوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید 

 گیری و موردندازهاها در هر یک از گونه دیپلوئی( و پلدیپلوئیشاهد )د

 .فتگرقرار  سهیمقا

بررسی نتایج ن ان داد که در تیمارهای اوریزالین و سوسن چلچراغ  : هایافته

سین میزان با افزایش زمان تیمار و غلظت کل ی پلوئید تولید ن دگیاهچه پلی

سوسن کامالً کارآمد پلوئیدی گل سین در القای پلیمانی کاهش یافت. کل یزنده

ترین تیمار برای مناسب تتراپلوئیدی بود که L. regale  پلوئیدی درو موثر بود نوع پلی

-تری L. dandie  پلوئیدی نوع پلیساعت بود در حالی که  12سین در مدت زمان درصد کلشی 18/1القای آن 

 یهااهچهیگ درترین تیمار بود. ساعت مناسب 81سین در مدت زمان درصد کلشی 18/1 پلوئیدی بود که

 طول که حالی در یافت کاهش روزنه تراکم (دیپلوئی)د شاهد به نسبت دیپلوئیپل

 تر وزن و روزنه محافظ سلول در موجود هایکلروپالست تعداد و روزنه عرض و

طول و عرض برگ  داد. ن ان پلوئیدی سطح افزایش با مثبتی همبستگی هاگیاهچه

پلوئید افزایش یافت ولی تغییری در تعداد برگ وجود پلیهای در گیاهچه

تغییری نکرد L. dandie طول و تعداد ری ه در با افزایش سطح پلوئیدی نداشت. 

طول ری ه وجود تغییری در  در حالی کهتعداد ری ه کاهش یافت  L. regale در ولی

ل و تتراپلوئید میزان فنل و فالونوئید، کلروفی L. regaleدر نداشت. 

کاروتنوئید نسبت به دیپلوئید کاهش یافت ولی تغییری در مقدار آنتوسیانین 

پلوئید میزان فنل و فالونوئید، تری L. dandieم اهده نگردید در حالی که در 

کلروفیل و آنتوسیانین نسبت به دیپلوئیدها افزایش یافت ولی تغییری در 

 مقدار کاروتنوئید صور  نگرفت.

 

 متااوتی واکنش کروموزومی تغییرا  لحاظ از سوسن گل هایگونهگیری: نتیجه

 تعداد نیهمچن و روزنه اندازه ،تراکم دارند. سببینکل ببی به نسبببت

 یبرا خوبی شاخص ،دیپلوئید به نسبت دپلوئییپل هایاهچهیگ کلروپالسبت
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های میزان تغییرات متابولیتهای ثانویه در گیاهچه باشد.می دپلوئییپل هایاهچهیگ گریغربال

 ها کاملاً متفاوت است.پلوئید گونهپلی

 پلوئیدی، روزنه و متابولیتهای ثانویهسین، پلیگل سوسن، کلشیهای کلیدی: واژه

 فهرست مطالب
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 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه  -1-1

ترین و در عین حال گویاترین نشان قدرت و عظمت آفرینش در جهان هستی، گیاهان بوده و نه تنها شک یکی از خاموشبی

ر کند. گیاهان همواره دسرشار میهای متنوع است بلکه آن را با نیروی حیات طبیعت با اشکال بدیع و رنگ بخش سفرهزینت 

روهای با پایه گیاهی اساس و گاهی اوقات تنها روش درمان به ترین منبع غذایی و دارویی انسان بوده است داطول تاریخ مهم

های فراوان در علم شیمی و بخصوص کشف گیرد. پیشرفتآید و همچنین در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار میحساب می

 ت.بخشیده اس روشهای سنتز ترکیبات مختلف آلی آزمایشگاهی در اوایل قرن حاضر، به صنعت داروسازی توسعه

آور شده است. با وجود های صعب العلاج و حتی مرگدر دنیای امروزی علوم پزشکی مدرن قادر به درمان بسیاری از بیماری

 .Vanisree et al)گیرد جایگزین مورد استفاده قرار میاین، داروهای استحصال شده از گیاهان هنوز هم به عنوان مواد غیرقابل

های دارویی مورد مصرف در جوامع انسانی یا دارای منشأ گیاهی هستند و یا بر اساس آن، فرآورده تقریباً یک سوم کلیه .(2004

های مختلف، که در بعضی مواقع این عوارض از خود اند. اهمیت گیاهان دارویی را عواملی نظیر بروز آلرژیمدل سازی شده

شود، مجدداً مورد توجه قرار بیوتیکها ظاهر میدر آنتی های مقاومی کهشود و همچنین سویهتر ظاهر میبیماری هم خطرناک

داده است. به دلیل ماهیت طبیعی داروهای استحصالی از گیاهان، و پایین بودن و حتی نبود اثرات جانبی سبب برتری داروهای 

 (.8912خانیانی و همکاران، گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی شده است )حبیبی

 رایرا ب های جدیدتریگزینه مختلف آنها، هایویژگی در تنوع ایجاد گیاهان با پلوئیدی سطح در مصنوعی امکان دستورزی

 وبمطل غیره گیاهان دارای صفات و مقاومتی دارویی، اهداف مختلف کاربردهای زینتی، به بسته تا آوردبه وجود می گراناصلاح

می و الگوی ک بهبود به کمک جهت مؤثر روش راهبردی عنوان تواند بهمی پلوئیدیشوند بنابراین روش اصلاحی پلی گزینش

 .گرفته شود کار به در گیاهان داروئیکیفی 

 

 

 شناسي گل سوسنگیاه-2-6

های آن عمدتاً در مناطقی از ها و واریتهصد گونه بوده که زیرگونه شامل ، تقریبا2ًسانانه سوسنتیرمربوط به 1هاجنس سوسن

 گیاهان جزء ل محبوب و زیباگ این. (Liang and Tamura. 2000)نواحی معتدل و سرد آسیای میانه گسترش یافته است 

 محسوب هاسوسن جنس گونه ارزش بااز گلهای  و (1381 اصفهانی، هاشمیشود. )ی محسوب میدائم و ایلپهتک دار،سوخک

                                                             
1. Lilium L. 

2. Liliaceae 
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 وکروموزوم دارند  (2n=2x=24)جفت  81های خود ها در سلولها در جنس سوسناکثر گونه (.1351)اکرامی،  شودمی

 .(Salhjak et al. 2003)گ است بزر خیلیشان ژنوم اندازه و مشابه همه آنها کاریوتیپی خصوصیات

های نیزه مانند دائمی با فلسباشد، این گیاه علفی و می هاهای بسیار زیبای جنس سوسنیکی از گونه  3گل سوسن چلچراغ

ای و هر خوشه نیز های سوسن چلچراغ خوشهباشد. گلبلند، ضخیم و منشعب می دهندهمایل به زرد است که دارای ساقه گل

و اند به بیرون برگشته و فروتنانه به زمین چشم دوخته آن بزرگو  دهای سفیگل(. 8-8باشد )شکلعدد گل می 1-81دارای

 .(Azad and Khosh-khui. 2007)ها نمایان است گل یرو ایبرجسته هایدانهبوده و  بلند ایهپرچم یدارا

 

 
 گلدهی و سوخک سوسن چلچراغ -1-1شکل 

 

که  اندساکنان بومی در محل رشد این گل، به علت نور افشانی در طول شب، نام سوسن چلچراغ را به این گل انتخاب کرده

(. این 8917دانند )پاداشت دهکایی و همکاران، های این گیاه میمواد فلورسانس موجود در پرچمعلت بازتابش نور در شب را 

گل زیبا به صورت خودرو در محدوده کوچکی از شمال کشورمان در ارتفاعات داماش استان گیلان، خانقاه در استان اردبیل، 

 کند.کلاردشت استان مازندران رشد می

ها در فواصل برگ باشد کهدارای عمر طولانی می یی و زینتیدارو اهیگ Lilium regaleنام علمی  ها باسوسن ای از جنسگونه

 یبا گلو دیشکل، سفیفیمتر، قیسانت 14به طول  ی آنگلها. کنندیرشد می متر 2تا ارتفاع شود و ظاهر میساقه  ینامنظم رو

 و در معتدل استی آب و هوادارای  یی کههادر اکثر باغ هستند.در شب به شدت معطر بوده و برجسته و دارای پرچمهای  زرد

 یک منبعاین گونه گل سوسن (. 2-1کنند )شکلخوبی رشد میهستند به یکه مستعد آبگرفتگبجز خاکهایی اکثر خاکها 

 عمنب به عنوان و همچنین اصلاحمهم در فرآیند  به عنوان یکی از والدین بوده کهکشور چین  و بومینادر  پلاسم وحشیژرم

                                                             
3.Lilium ledebourii 
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 هاسوسن شاه به عنوان یاصخره مهیگل ن این گیردو صنایع غذایی مورد استفاده قرار می یزینت صنعت دارویی،در  یارزشبا

 .(Zhang et al. 2002)شناخته می شود 

 

    
 Lilium regaleو سوخک  لدهیگ -2-6شکل

 

های جدید هیبرید آسیایی و بومی چین بوده که یکی از گونه Lilium dandieسوسن نیز با نام علمی ای دیگر از گلگونه

آذین بلند و مقاوم با طول عمر روز بوده و گل 81رنگ هستند. دوره رشدی این گونه کوتاه و در حدود دارای گلهای پرتقالی قرمز

متر سانتی 11-16کرده از سوخی با محیط متر و به ازای هر گیاه رشد سانتی 61-71روزه دارد. ارتفاع این گیاه حدود  11حدود 

یی و ایدر برابر نمک و قل بالایی مقاومتبوده ولی دارای  حهیدون راکه ب (1-1شود )شکلهای گل تولید میعدد جوانه 1-5

، ستهنشا)حاوی  ها دارد بعلاوه سوخ آن خوراکی و دارای مزه شیرین بوده و علاوه بر اینکه دارای ارزش غذایی بالایییماریب

 .(Yuan and Ming. 2016)باشد بیشتر( است حاوی مواد بیواکتیو نیز می نیو ساپون C نیتامی، وساکاریدپلی
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 Lilium dandieگلدهی و سوخک  -3-1شکل

 

 مورفولوژي گل سوسن -3-6

 فعالیت، کردنکم  برای را غیره و ، ریزومسوخک مانند ایویژه هایاندام خود پراکنش و گسترش برای گیاهانبسیاری از 

زیرزمینی  ذخیره اندام یک گل سوسنسوخ  .Okubo. 1992)) اندآورده بوجود در زمان نامناسب بودن شرایط برای فعالیت

ت که محل بوجود اس یو متراکم شده فشرده ساقه یک ق سوخطباست.  شده تشکیل طبق و هافلس از که است بدون پوشش

 باشد اندازهمی کربوهیدرات و محل ذخیره یافته شکل تغییر و متورم برگنیز نوعی  فلسهاست هاریشه نوک ساقه و آمدن

 .(Hartman et al. 1997) دارد هافلس تراکم درجه و تعداد با زیادی همبستگی هاسوخ

گفته  فلس دختری که آیددر وسط سوخ بوجود می قبلی گل ساقه ته نزدیک انتهاییمریستم  ازد سوخها جدی هایفلس

بتواند  بنامطلو شرایط مواقع در که کندمی برای گیاه فراهم را شرایطی ،کردن مواد ذخیره با هاخ. سو(Roh. 1999)شود می

 مناسب زمان در و کرده رشدگیاه  جدید غذایی مواد با (رشد اوایل فصل درحمایت نشدن گیاه ) زماندر  و باشد داشته بقاء

 .(Rees. 1992) دهی نمایدگل سال در طول

را  غذایی و مواد آب و آیدسوخک بوجود می طبق از که افشان هایریشهیکی شود. یم تولید در گل سوسن ریشه نوع دو

در قسمت پایینی ساقه و  ساقه ظهور از بعد که ی استهایریشه دیگری و کندبلافاصله بعد از شروع رشد برای گیاه تامین می

 ،برداشت مرحله طول . درهای دختری نقش زیادی داردو در رشد و نمو سوخک آیدمی بوجود های دختریبالاتر از سوخک

 هاسوخ انبار طول در غذایی و مواد آب جذب در رود کهاز بین می طبق هایهریش از یتعدادها، سوخ بندیهبستو  بندیهدرج

 تشکیل شده که کاسبرگها پرچم 6و  کاسبرگ 3، گلبرگ 3 از سوسن گلهای .دارد ت زیادیاهمی آنها مراحل اولیه رشد و

آرایش  ایخوشه آذینگل شکل به و هستند خوشبو گلها از باشد بعضیمی تحتانیان نیز تخمد د. نوعهستن هارگگلب همرنگ

 (.1381 ،اصفهانی )هاشمی یابندمی

 

 سوسنگل  تكثیر-4-6
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 تلفات در نظر گرفتنبا  که باشد طوریمی تکثیر روش این کمتر بازده سوسنگل  سنتی تکثیر معایب بزرگترین از یکی

ر ه از شده تولید هاید سوخکتعدا رود،می بین از نیز مادری سوخ که این گرفتن نظر در با همچنین و شده تولید هایسوخ

بهار  در کندرشد می فلس محور رشد نقطه یک از دختری هایغیرجنسی در طبیعت سوختکثیر  باشد. درکمتر میبالغ  سوخ

 یدختر سوخکهای وزن و اندازهفقط  مادری سوخ گلدهی از پس د کهکنیم تولید را جدیدی فلسهای یدختر سوخکهای

 صورت غیرجنسی و جنسی روش دو به سوسن تکثیر گل (Erwin. 2002)د شو برابر مادریسوخ  وزن با تا یابدمی افزایش

 گیرد.می

 

 جنسي تكثیر -6-4-6

 در آن کشتفراهم بودن و تولید شده  گیاهان بودن ویروس از عاری، بذر وسیله به جنسی تکثیریکی از مزایای اصلی 

 ندزنمی جوانه 5خاکیبرون یاو  4خاکیدرون بصورت گونه نوع به توجه با سوسنی گلبذرها .باشدمی سال مختلف زمانهای

 شودمی کشت بذر که سالی همان در دیگر بعضیکه در حالی دارند طولانی نونهالی دوره بذر زنیجوانه دنبال به آنها از بعضی

فصل  اواخر در را بذور . معمولاً(Rees. 1992) باشدمی گلدهزوداز نوع  کهLilium formosanum  مانند کندلدهی میگ

 ترک و شدن ایزمان قهوهدر گل بنشیند.  به تا زمان لازم است سال 6الی  4کنند و می کشت تابستان ل فصلاوای تا بهار

 هایکنند. سوخکمیک خنجای  در آزاد و یا در هوای نشاء مخصوص هایجعبه در و یآورجمع، بذرها را هاکپسول دنخور

(. برای 1373 )خوشخوی،رسد می اندازه گلدهیبه  و درشت کافی اندازه به متوالی کشت سال 3 الی 2 از پس بذر از حاصله

 گیاهان د که در ای حالتشومی استفاده غیرجنسی تکثیرهای شرو از یبذر گیاهان گلهای بدست آمده از رفع تنوع ژنتیکی

 .بود خواهد مادری گیاه شبیه ژنتیکی نظر از حاصله

 

 جنسی غیر تكثیر -2-4-6

 

 6سوخک هوایيكشت  -6-2-4-6

 گلدهی از باید بعد هاسوخک این آید وجود به ساقه به هابرگ اتصال محل در یعنی باشد هوایی است ممکنسوخک 

می را 7مینیززیر هایسوخککارند. می شنی خاک در و سرد شاسی زیر در و کرده جدا پاییز در را آنها معمولاً  شوند، برداشته

 به گلدهی برسند و شده درشت مترسانتی 5-7قطر  به تا کاشت سال چندین و کرده جدای مادرسوخ از  بالا طریق به توان

 (.1373 )خوشخوی،

                                                             
1.Hypogeous 

2. Epigeous 

3.Bulbil 

4.Bulblets 
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 سوخک برش و تقسیم -2-2-4-6

کارند میسپس و  کنندمی تقسیم درشت چند قسمت به برش داده و عمودی جهت در را سوسندر این روش سوخک گل

 (.1373 )خوشخوی، کنندجدا کرده و کشت میها را های دختری رشد کرده در محل اتصال فلسبعد از مدتی سوخک

 

 8يبردارفلس -3-2-4-6

فلس  پاییزفصل  (. در1112 )ریس، دکر تولید جدید چه کامل وگیاه یک توانمی آن کشتو  سوسنفلس گل جداسازی با

 21 با دمای ایگلخانه در و کاشته ماسه و تورب درون و کنندمی جدا پایگاهی هفحص از کمی با همراه را درشت هایسوخ

 که آیدمی بوجود نابجاسوخک  1-4 آن پایین قسمت در ،کاشت فلس از هفته پس  5-6 .دهندمی قرار گرادسانتی درجه

 د بودخواهن لدهیگ به قادر سال 2 از پس هاسوخک این ه کاشت کهجداگان طور به توانمی کدام از آنها را هر مدتی از پس

 با را آنها ،ز سوخا هافلس از جداسازی بعد که است این فلس توسط هاتکثیر سوسن برای ساده روش (. یک1351 )اکرامی،

 با محیطی در هفته 6-8مدت  به دهند ومی قرار مرطوب کولایتورمی حاوی هایکیسه در و کرده آغشته کشقارچ پودر

 هایکیسه شدند، تشکیل فلس پایین در ی دختریهاسوخک کهآن از پس .کنندی مینگهدار گرادسانتی درجه 21 ثابت دمای

های ه سوخکآنگا و رفع های سوخخفتگ تا دهندمی قرار گرادسانتی هجدر 4 دمای در هفته  8 مدت به حداقل را فلسها حاوی

 .(Erwin. 2002) دارندمی نگه آزاد هوایدر  یا گلخانه در بیشتر رشد برای و هکاشت گلدان در را کوچک

 

 برگ جوانه هايقلمه -4-2-4-6

 استفاده قدیمی ساقه کمی و برگ یک حاوی برگ جوانه هایقلمه از توانسوسن می گل هایگونه از تکثیر تعدادی برای

 )خوشخوی، توان آنها را جدا و کشت کردآید که میبوجود می کوچکی سوخک ساقه، و برگ زاویه محل دردر این روش کرد. 

1373.) 

 

 

 

 

 ساقه قلمه -5-2-4-6

                                                             
1.Scaling 
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می انجام گلدهی از پس کمی معمولاً گیریقلمه .کرد تکثیر هم 9دهندهگل ساقه قلمهاستفاده از  با توانمی را سوسنگل

 قرار قلمه روی در حالی کهکوچک  شاخساره و ریشه و شده تشکیل و ساقه برگ زاویه در هاسوخک د که در این صورتشو

 (.1373 دهند )خوشخوی،یم تشکیل دارند

 

 10بافت كشت -1-2-4-6

 شود.حسوب میم ان گیاهانگراصلاح تکثیرکنندگان و برای دقدرتمن ابزار یک بافت کشتتکنیک  گذشته هایهده طول در

غیره باشد.  یا و یافته سلولهای امتزاج پروتوپلاست، ،انتهایی مریستم ریزنمونه، از است ممکن این تکنیک از حاصل گیاهانمنشأ 

 کشت واقع در بافت باشد. کشتمی پایه روشی د کلونهاازدیا تسریع روشهای سایر گسترش برای بافت کشتتکنیک  بنابراین

 ارقام برای تکثیر سریع تکنیکها این .باشدمی مصنوعی ه، عاری از پاتوژن وشد کشت کنترلمحیط یک در اندامهای گیاهی

 ازدیاد برای .اندکرده پیدا سازگاری ای روش برای ،زیادی دارسوخک هایگونهو  باشدمی ارزشمند گیاهان، تولیدو  جدید

 (.1373 خوشخوی،) نمایندبیشتر استفاده می سوخ هایفلس قطعات از بافت کشت طریق از سوسنگل

 

 گیاهان دارویی -5-1

جود های ثانویه مومتابولیتگیاهان دارویی گیاهانی هستند که اولاً کاشت، داشت و برداشت آنها صرفاً به منظور استفاده از 

گیرد که در صورت تغذیه در بدن گیرد ثانیاً در این گیاهان سنتز و ذخیره شدن ترکیبات خاصی صورت میها صورت در آن

د و در  شونگذارد ثالثاً این نوع گیاهان به صورت روزمره و عام استفاده نمیموجودات زنده تأثیر گسترده فیزیولوژیکی بجا می

 (.8912گیرند )امید بیگی، ه با گیاهان دیگر فقط در موارد خاصی مورد استفاده قرار میمقایس

 

 های گیاهیمتابولیت -6-1

های ششوند. این واکنافتد دارند متابولیسم گیاهی گفته میهای شیمیایی در گیاه زنده که توسط آنزیمها اتفاق میواکنش

خانیانی بیشود )حبیهای اولیه میکند که  در نهایت منجر به سنتز متابولیتاندازی میشیمیایی مسیرهای متابولیسم اولیه را راه

ها و اسیدهای چرب( با استفاده از آب، ها، اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدراتهای اولیه )پروتئین(. متابولیت8912و همکاران، 

اهان و های اولیه برای رشد و نمو گیترکیبات متابولیتشود. اکسیدکربن طی فرآیند فتوسنتز سنتز میبرخی موادمعدنی و دی

 (.8912خانیانی و همکاران، ادامه حیات آنها لازم و ضروری هستند )حبیبی

                                                             
1. Hamp 

2. Tissue culture 
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شود. در دهند و با طبیعت اطراف خود سازگار میهای محیطی خود واکنش نشان میگیاهان آگاهانه نسبت به محرک

و  توان نوع خاکباشند که از آن جمله میتطابق و سازگاری گیاهان با محیط مؤثر میهای مختلف عوامل گوناگونی در زیستگاه

(. گیاهان برای اینکه قادر به اتمام رساندن سیکل 8910الدینی، میمند و میرتاجشرایط اقلیمی آن منطقه را نام برد )مهدوی

ر ها از آستانه تحمل گیاه بیشتکه این تنشدر صورتی دهد ولی های وارد شده مقاومت نشان میشان باشند در برابر تنشزندگی

ود که تا شهایی میشود گیاه در برابر تسلیم تنش وارده تسلیم شده و از بین خواهد رفت. پدیده تنش منجر به فعال شدن آنزیم

تابولیسم کند که به آن ممی گذاریها مسیرهای متابولیسمی خاصی را در گیاه پایهقبل از تنش غیرفعال بودند. فعالیت این آنزیم

تز و تولید ماده برای سنهای درگیر در متابولیسم ثانویه محصولات متابولیسم اولیه  را به عنوان پیششود. آنزیمثانویه اطلاق می

-ای غیرهها، آللوپاتی و تنشهای مختلف زیستی از قبیل حشرات، پاتوژنبرد. در پاسخ به تنشهای ثانویه به کار میمتابولیت

ای هبود مواد غذایی، نوسانات شدید رطوبتی و دمایی، اشعه فرابنفش و غیره مقداری متابولیتبود و بیشزیستی از قبیل کم

. به (Bourgand et al. 2010)گردند شوند و سبب برتری و بقای گیاه در واکنش به تغییرات اکوسیستمی میثانویه سنتز می

نانومتر دارند و افزایش طیف نوری  201-071ئیدها در برگ گیاهان توانایی جذب نور را در محدوده عنوان مثال رنگدانه کاروتنو

فتوسنتز محسوب شده و  1کند و همچنین به عنوان محافظ نوری برای سیستم برای افزایش انجام فرآیند فتوسنتز را مهیا می

 .(Bartwal et al. 2013)د آوربه میزان بیشتری از تشکیل اکسیژن فعال ممانعت به عمل می

 

 های ثانویهاهمیت متابولیت -7-1

تراتژی های مختلف، اساین در مقابله با تنشباشند، بنابربدیهی است که گیاهان فاقد توانایی تغییر موقعیت محیطی می 

. این ترکیبات کنندوارده سنتز میهای ثانویه متنوعی را برای مقابله با تنشهای گیرند و بدین علت متابولیتدفاعی را در پیش می

 کند تا حیات و بقای خود را حفظ کند و همچنین گیاهان را در برابر آفات و بیماریدر شرایط اعمال تنش به گیاه کمک می

. با وجود (Bourgand et al. 2010)ها، جذب حشرات را سبب شود افشانی گلمحافظت کند و با ایجاد جاذبه، به منظور گرده

ای مهم هگیاهی را در مقایسه با مولکولهایهای ثانویه، فراوانی کمتر از یک درصد کل کربن تشکیل دهنده انداممتابولیت این

 .Bourgand et al)اما کاربرد این ترکیبات امروزه به سرعت گسترش یافته است  موجود در گیاهان به خود اختصاص داده

کنند جو میورا در گیاهان جست 18ای از اهمیت برخوردار شده که داروهای مورد نیاز قرن . امروزه این ترکیبات به اندازه(2010

آید که داروهایی از قبیل آسپرین تنها از منابع گیاهی به دست می دانند. به عنوان مثالحلال مشکلات پزشکی آینده میرا و آن

آید و باشد که از درخت سرخدار بدست میزار داروئی تاکسول میترین داروی ضد سرطان در باامروزه مهم مصرف زیادی دارد. 

 وبه دلیل داشتن ماهیت طبیعی شوند. همچنین داروهایی با منبع گیاهی ابزار مناسبی جهت درمان بیماری مالاریا استفاده می
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و معمولاً فاقد هر گونه عوارض  سازگاری خوبی نشان داده انسان وجود ترکیبات همولوگ دارویی، داروهای با منشأ گیاهی با بدن

 (.8912خانیانی و همکاران، )حبیبیهستند  ناخواسته

به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و  آوری آنبا توجه به محدود بودن رویشگگاههای طبیعی گیاهان داروئی، دشوار بودن جمع

های ثانویه را دو چندان کرده اسگگت. از محیطی محل رویش، اهمیت و ضگگرورت اسگگتفاده از تکنیکهای جدید در تولید متابولیت

های متنوع گیاهی، مشگکلات مربوط به اصلاح، های ثانویه موجود در گیاهان، از بین رفتن گونهسگوی دیگر غلظت کم متابولیت

نمودن و کشگت گیاهان دارویی، توجه پژوهشگگران زیادی را به اسگتفاده از راهکارهای فناوری زیستی در راستای افزایش اهلی 

های زیسگتی با استفاده از علوم مختلف وری و اسگتخراج مواد موثره از گیاهان دارویی جلب نموده اسگت. فناوریتولید و یا بهره

با اسگگتفاده از تکنیکهای کشگگت سگگلول، اندام و کشگگت بافت، مهندسگگی ژنتیک،  مانند ژنتیک، بیوشگگیمی و غیره و همچنین

های ثانویه قادر شگگده اسگگت تولید و عملکرد مارکرهای مولکولی، بررسگگی افزایش بیان ژن و مسگگیرهای مؤثر در تولید متابولیت

 .(Vanisree et al. 2004)گیاهان داروئی را بعنوان یکی از منابع تجدیدپذیر مطرح کند 

 

 های ثانویهانواع متابولیت -8-1

زیادی  اغلب آنها تفاوت از گیاهان استخراج شده است که از نظر ویژگی ترکیبی تابحال بیش از صدهزار نوع متابولیت ثانویه

با هم دارند. به عنوان مثال هستند. اسکلت کربنی متابولیتهای ثانویه آروماتیک، آلیفاتیک، هیدروآروماتیک و غیره متفاوت بوده  

ای هو تفاوت هر یک از این ترکیبات با یکدیگر باعث ایجاد تنوع در عملکرد این ترکیبات شده است. ترکیبات ثانویه عملکرد

توان فعالیت ضد میکروبی، پایدار کردن ساختارهای سلولی، حفاظت نوری و نیز تولید سیگنال تلفی دارند که از آن جمله  میمخ

 در مواقع وارد شدن تنش جهت محافظت از گیاهان را نام برد.

کالوئیدی و دار آلتروژنکه دارند به ترکیبات نی و مسیر سنتزی های ثانویه بر اساس ساختار شیمیاییبطور کلی متابولیت

ها، ا، تاننههای ثانویه شامل ترکیباتی مانند مواد تلخ، ویتامینها و سایر متابولیتگلیکوزیدی، ترپنی و استروئیدی، فنلیک

 .(Bourgand et al. 2010)شود بندی میموسیلاژها و اسیدسالیسیلیک تقسیم

 

 آلکالوئیدها -1-8-1

ند کهای فیزیولوژیکی قوی را همراه با اثرات خاص ایجاد میداری است که در بدن انسان واکنشنها ترکیباتی نیتروژآلکالوئید

ها، دباشد. دانشمندان معتقدند که به دلیل طعم تلخ آلکالوئیدهد دارای خاصیت قلیایی میکه سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می

باشد. مورفین و کدئین و کافئین از داروهای ای مقابله با آفات میاین ترکیبات در گیاهان نوعی ساز و کار دفاعی در راست

 (. 8913ی هستند که مصارف بیشتری دارند )قناتی و همکاران، آلکالوئید
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 گلیکوزیدها -2-8-1

های گوناگونی در مسیرهای متابولیکی مخصوص در ترکیبات گلیکوزیدی دارای ساختار پیچیده و خاصی هستند که به شکل

 یکونیآگل باتیک. ترشوندیم لی( تبدکونی)آگل یرقندی( و غکونی)گل یقند باتیبه ترک زیدرولیپس از هشوند و ن سنتز میگیاها

توان آمیگدالین، آنتراکینون و گلیکوزیدهای ترین ترکیبات گلیکوزیدی میاز مهم .دارند یداروسازصنعت در  یمصارف فراوان

 (.8913قلبی را نام برد )قناتی و همکاران، 

 

 هاترپن -3-8-1

باشد که چندین فعالیت در گیاهان از جمله فعالیت ها میهیدروکربن ترکیبات ترپنی جزء ترکیبات پنج کربنی و از خانواده

ها دارای خاصیت کننده رشد )جیبرلین( و غیره را بر عهده دارد. همچنین ترپنهای هرز، تنظیمدفاعی در برابر حشرات و علف

ها نقش مهمی را در تحمل نوسانات دمایی توسط دهد. ترپنبوده و رشد و نمو گیاهان مجاور را تحت تأثیر قرار می آللوپاتی

گردد. این های فعال میفتوسنتز در برابر اکسیژن 1 ها باعث حفاظت از فتوسیستمگیاهان دارد به این صورت که تولید ایزوپرن

ون توان هورمکند. از جمله ترکیبات ترپنی میها را غیرفعال میکسیژن فعال، آنهای اترکیبات با اتصال مستقیم به گونه

 (. 8913، شود )قناتی و همکارانماده کاروتنوئید حاصل میاسیدآبسایزیک را نام برد که ترپنی پانزده کربنه است و از تجزیه پیش

 

 هااسانس -4-8-1

ها باشند و وزن مخصوص آنشیمیایی ناهمگن بوده و دارای عطر و طعم تندی میهای فرار از نظر ساختار ها یا روغناسانس

ها و مجاری ها، میوههای مختلف مانند برگهای ترشحی، در اندامها و کرکها در سلولباشد. اسانستر میمعمولاً از آب پایین

های مختلف گیاهی پراکنده شده باشد ا اندامهای ترشحی ممکن است تنها در یک و یها و بافتشوند. سلولترشحی یافت می

ی، بخشها دارای اثر آرامهای مختلف یک گیاه از نظر کیفی و کمی شده است. اسانسهمین امر باعث متفاوت شدن اسانس اندام

ن نیز دماهای پاییباشد که در دماهای بالا به شکل مایع و در باشند. رزینها و صمغها نیز جز اسانسها میباکتریایی و غیره میضد

 (.8913)قناتی و همکاران،  باشندبه شکل جامد می
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Abstract 

Research Aim: Production of inducible mutations is a suitable method for making plant 
diversity. Therefore, manipulation of ploidy level by mutagens, especially chemical 
mutagens in somatic cells, has made a possibility to breed new species with superior 
and desirable traits in many plant species. Accordingly, a study was conducted to 
induce polyploidy by colchicine and oryzalin under in-vitro condition in three species 
of lily (Lilium regale, L. dandie and L. ledebourri). 
  

Research method: In-vitro originated bulb scales were treated with different concentrations 

of colchicine (0.01, 0.05 and 0.1%) for 6, 12 and 24 h and oryzalin (0.001, 0.005 and 0.01%) 

for 2, 4 and 8 h and in MS medium. Ploidy level of regenerated plantlets was determined by 

direct counting of meristemic chromosomes at the root tips. Some traits such as length, width 

and density of leaf stomata, and number of chloroplasts in guard cells, and length, width and 

number of leafs, and length and number of roots, and fresh weight of plantlets as well as the 

amount of phenol, flavonoid, anthocyanin, chlorophyll, carotenoid and soluble carbohydrate 

in control (diploid) and polyploidy plantlets were measured and compared in each species. 

 

Findings:  The results showed that polyploid plantlet was not produced in oryzalin treated 

plantlets and L. ledebourri. With increasing treatment time and colchicine concentration, the 

survival rate was decreased. Colchicine was highly effective in the polyploidy induction of 

lilium. The type of polyploidy was tetraploid in L. regale and the most appropriate treatment 

was 0.01% colchicine for 24 h. However, the type of polyploidy in L. dandie was triploidy 

and the most appropriate treatment was 0.01% colchicine treatment for 12 h. Stomatal 

density was decreased in polyploid plantlet compared to control (diploid). However, stomatal 

length, width and number of chloroplasts in stomatal guard cells as well as fresh weight of 

plantlets were positively correlated with increasing ploidy level. Length and leaf width 

increased with increasing ploidy level in polyploid plantlets. But no difference was found in 

leaf number. in L. dandie with increasing ploidy level, length and number of roots not 

changed but in L. regale the number of roots decreased while no difference was found in 

root length. In tetraploid L. regale phenol, flavonoid, chlorophyll and carotenoid contents 

decreased compared to diploid. But no difference was found in anthocyanin content. 

Whereas in triploid L. dandie phenol and flavonoid, chlorophyll and anthocyanin content 

were increased compared to diploid. But no difference was found in carotenoids contents.  
 

Keywords: Lilium, Colchicine, Polyploidy, Stomata and Secondary Metabolites 
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