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 رزماریگیاه در  شرایط درون شیشه ای تحت منابع نیتروژنی بر صفات مورفولوژیکی تأثیر بررسی

Rosmarinus officinalis L. ) (  

 

 حمیدرضا حیدری و یونس پوربیرامی هیر ،*اسماعیل چمنیفرحناز نریمانیان، 

 اردبیلی محقق دانشگاه ی کشاورزی و منابع طبیعی،باغبانی،دانشکده علوم گروه

 

 echamani@uma.ac.ir نویسنده مسئول:

 

  چکیده

این گیاه باشد.ای میبوده و به صورت درختچهمعطر  گیاهی چند ساله همیشه سبز،( .Rosmarinus officinalis L) رزماری 

به دلیل رزماری  .استآن در ساخت داروهای گیاهی شده  از دهمنبع بسیار غنی از فنول فعال زیستی است و این امر منجر به استفا

این  .گیردتهیه محصوالت غذایی مورد استفاده قرار می ها و مواد معدنی ارزش غذایی باالیی دارد و درداشتن مقدار زیادی ویتامین

 باشد.فنولی موجود در آن مییبات پلیبه دلیل کمیت و کیفیت ترکاین خاصیت بوده که اکسیدانتی باالیی گیاه دارای خاصیت آنتی

آزمایش حاضر  .کافئیک اسید،تیمول و کارنوسول اشاره نمود ،کارنوسیک اسید رزماریک اسید، از مهمترین این ترکیبات می توان به

 هایریزنمونه. صورت پذیرفت صفات مورفولوژیکی گیاه رزماریبر های مختلف منابع نیتروژنی ثیر انواع و غلظتأبه منظور بررسی ت

 011و  1،1،،11،،1،،امین،آسپارژین و آمونیوم نیترات)های مختلف گلوتگیاه در محیط کشت حاوی غلظت شاخه انتهاییسر

زایی و تعداد برگ میزان شاخهها نشان داد بیشترین مقایسه میانگین داده ماه کشت شدند.0تکرار به مدت 1،با  (میلی گرم بر لیتر

درحالی که بیشترین میزان ریشه زایی در  ؛گرم بر لیتر مشاهده گردیدمیلی011با غلظت  گلوتامین و آسپارژین به ترتیب در تیمار

 غلظت صفر از گلوتامین و آسپاراژین به دست آمد.

 

 گلوتامین شاخه زایی ،،  آمونیوم نیترات، آسپارژین:  کلمات کلیدی

 

 مقدمه

گیـاه رزماری )اکلیل کوهی( باشدمی شناسی متعلق به خانواده نعناعیانگیاه از نظر( .Rosmarinus officinalis L) رزماری

 علـت دارابودن برگهـای سـبز دایمـی و زیبـایی خـاص و بـوی بـه های چوبی اسـت کـهساقه دارویـی پایـا، بسـیارمعطر و دارای

ل، کاربردهـای زیادی در داروسازی دارد از جمله مسه ایـن گیـاهمی یابد.  صـورت تزئینـی پـرورش مطبوع آن، در اغلب نواحی  به

عنوان ادویه )چاشنی( در غذاها  به مشکالت عصبی کاربرد دارد و معــرق، محرك و مقوی معده بـوده و در رفـع قـابض، ضـدنفــخ،

بیعی در سواحل مدیترانه رشد ای است که به طور طای دیگر رزماری تنها گونههدر بین گونهاین گونه (. 1)نیز استفاده مـی شـود 

 (.8) گیردآن به شدت مورد استفاده قرار می کند و به دلیل محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانتی باالیمی
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نمودن منبعی برای  تکثیر سریع گیاهان دارویـی و همچنـین بـرای فـراهم کشت بافت گیاهی به عنوان ابزاری برای حفاظـت و   

راه حل کارآمد و مفیدی برای غلبه بر  تکنیکهای کشت بافـت مـی توانـد(. 11های ثانویـه بـه کـاربرده می شود )تولید متابولیت 

 افزایش تعداد انبوه وباعث  تکثیر این گیاه از طریق تکنیک کشت بافت و دستکاری ژنتیکی(. 2 (ن گیاه باشد ای مشکالت تکثیـر

در گیاهان توسط  آسپارژین و...( )گلوتامین، تأثیر کاربرد اسیدهای آمینه. (5) است های ثانویه گردیدهمیزان تولید متابولیت

عنوان منبع  پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اکنون مشخص شده است که گیاهان قادرند از اسیدهای آمینه به

وند و بدون انجام عمل احیا وارد ساختار پروتئینها شاسیدهای آمینه از طریق ریشه و سطح برگ جذب می ؛نیتروژن استفاده کنند

نوکلئیک اسیدها و کوآنزیم ها  ،هادر تولید پروتئین ه ضروری برای سلول های گیاهی است ومنبع تغذی وژننیتر  .(10) میگردند

منابع  .(3) می کند نقش مهمی در فتوسنتز ایفابنابراین  همچنین جزء سازنده مولکول های کلروفیل بوده و نقش اساسی دارد

شوند. محیط کشت برای رشد کالوس مناسب نیستند اما برای رشد ساقه یک منبع مهم و کارآمد محسوب می نیتروژنی در

شود سهولت جذب می که  به گلوتامین منبع نیتروژنی است  .دهندهمچنین نیترات و آمونیوم میزان انشعابات شاخه را افزایش می

کند تا سرعت رشد خود را در مدت زمان طوالنی حفظ بکند. همچنین گلوتامین است سلول را قادر می سمیغیر و از آنجا که

دار بیشترین اثر را در افزایش ماده خشک در ترکیبات نیتروژن.  (12)د شوخساره را در کشت بافت منجر میحداکثر باززایی شا

سنتز و غلظت جذب نیتروژن دارد که با افزایش آنها نیتروژن کل در گیاه ها و ریشه داشته، که این روند رابطه مستقیم با فتوبرگ

-بررسی اثرات غلظت آمونیوم و نیترات در کشت سلولی ریشه (.13)شود یابد و در نتیجه عملکرد آلکالوئیدها بیشتر میافزایش می

قرار گرفت. افزایش غلظت آمونیوم میزان رشد  بر میزان غلظت آلکالوئیدها  مورد مطالعه(  Atropa belladonna)های گیاه شابیزك

ها کاهش نیترات ها و کاربرد گلوتامین، درصد بر طبق گزارش (.4)ها را کاهش داد اما میزان آلکالوئیدها افزایش یافت ریشه

 .)6)زایی و رشد کالوس را افزایش می دهدوس کال

       

 مواد وروش ها   

های برای این منظور از سرشاخه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی صورت پذیرفت.در  931،پژوهش حاضر در سال        

به  .برای ایجاد ریزنمونه استفاده شدهای انتهایی سبز و جوان گیاه سرشاخه برای ایجاد ریزنمونه استفاده شد. گیاه رزماری انتهایی

دقیقه زیر آب  01ور گردیده و سپس به مدت ع ظرفشویی غوطهآب حاوی مایدقیقه در ،ها به مدت نمونهریزمنظور گندزدایی 

ابتدا به  ها در زیر المینار ایرفلو،و سپس نمونه جاری شهری شسته شدند تا گردوغبار و مایع ظرفشویی از سطح آنها شسته شود.

جمی هیپوکلریت سدیم درصد ح،.،درصد حجمی ضدعفونی شدند وپس از آبکشی با آب مقطر در محلول 01دقیقه با الکل ،مدت 

ها در محیط ریز نمونه دقیقه با آب مقطر استریل ضدعفونی شدند. 1،و0،5 در انتها سه بار به مدت دقیقه قرار گرفته و01به مدت 

 01درجه سانتی گراد به مدت  01،های کشت در دمای ظروف و محیط کشت شدند.کلیه مواد و ساکارزگرم 91حاوی  MSکشت 

روز  01بعد از ساعت تاریکی قرار گرفت. 8ساعت روشنایی و1،  درجه سانتی گراد ودر،0ها در دمایکشتدید. دقیقه اتوکالو گر

غلظت  ،آسپارژین و آمونیوم نیترات در  برای انجام آزمایش از سه تیمار نیتروژنی گلوتامین، های رشد یافتهریزنمونه

 های رشد یافته را بررسیبعد از دو ماه ریزنمونهستفاده گردید. ا MSدر محیط کشت میلی گرم بر لیتر  011و  1،1،،11،،1،،

آزمون اثرات منابع  رتفاع گیاه اندازه گیری شدند.و ا میزان ریشه زایی ، تعداد شاخه، تعداد برگ شامل کرده و صفات مورد نظر

بهترین تیمار محیط کشت ریزازدیادی بر و  انجام شد.SAS تکرار با نرم افزار 1،نیتروژنی مختلف در قالب طرح کامال تصادفی در 

 گردید. تعییناندازه گیری شده اساس اندازه گیری صفات 
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 نتیجه و بحث:

 تعداد برگ 

های مختلف بر تعداد برگ گیاه رزماری در حاصل از تجزیه واریانس مربوط به اثر منابع مختلف نیتروژنی در غلظت نتایج        

 دار نبوداین در حالی است که اثر غلظت و اثر متقابل منابع نیتروژنی در غلظت معنی و ود دار بمعنیسطح احتمال یک درصد 

عدد(  8/0،ثیر منابع مختلف نیتروژنی بر تعداد برگ گیاه رزماری نشان داد که بیشترین تعداد برگ )أ(. مقایسه میانگین ت،)جدول 

 (.،)شکل عدد( به دست آمد  0/4،نیترات )وم در تیمار آسپارژین و کمترین تعداد برگ در تیمار آمونی

 
 

 
 

 ندارند( 50/5داری بر اساس آزمون دانکن هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند. از نظر آماری اختالف معنیستون)

 ثیر منابع مختلف نیتروژنی بر تعداد برگ گیاه رزماریأمقایسه میانگین ت -1شکل 
                                                                                                                                              

          ارتفاع بوته  

 های مختلف بر ارتفاع گیاه رزماری نشان از عدمحاصل از تجزیه واریانس مربوط به اثر منابع مختلف نیتروژنی در غلظت جنتای       

 (.،داشت )جدول لظت و اثر متقابل منابع نیتروژنی دار بودن اثر منابع نیتروژنی، غمعنی

 

 تعداد شاخه  

دار بودن های مختلف بر تعداد شاخه گیاه رزماری نشان از معنیتجزیه واریانس مربوط به اثر منابع مختلف نیتروژنی در غلظت       

دار بود معنیو اثر متقابل منابع نیتروژنی در غلظت در سطح احتمال پنج درصد  و اثر غلظت داشته در سطح احتمال یک درصد

(. مقایسه میانگین اثرات متقابل منابع مختلف نیتروژنی در غلظت بر تعداد شاخه گیاه رزماری نشان داد که بیشترین ،)جدول 

دست آمد البته بین این تیمار و تیمار گلوتامین با  گرم در لیتر بهمیلی 011عدد( در تیمار گلوتامین در غلظت  0/،تعداد شاخه )
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عدد( در تیمار آمونیوم نیترات در غلظت  ،داری وجود نداشت. کمترین تعداد شاخه )گرم در لیتر اختالف معنیمیلی 1،،غلظت 

 (.0گرم در لیتر به دست آمد )شکل میلی 1،

 
 

 
 ندارند(  1/،1داری بر اساس آزمون دانکن هایی که حداقل دارای یک حرف مشترك هستند. از نظر آماری اختالف معنی)ستون

 مقایسه میانگین اثر متقابل منابع مختلف نیتروژنی در غلظت بر تعداد شاخه گیاه رزماری -0شکل 

 

 تعداد ریشه

دار بودن های مختلف بر تعداد ریشه گیاه رزماری نشان از معنیی در غلظتتجزیه واریانس مربوط به اثر منابع مختلف نیتروژن      

بر تعداد ریشه گیاه رزماری در سطح احتمال پنج درصد و اثر متقابل منابع نیتروژنی در غلظت در سطح احتمال  آن غلظتو تأثیر 

تروژنی در غلظت بر تعداد ریشه گیاه رزماری (. مقایسه میانگین اثرات متقابل منابع مختلف نی،)جدول دار بود معنییک درصد 

نشان داد که بیشترین تعداد ریشه در تیمار گلوتامین و آسپارژین در غلظت صفر به دست آمد به طوری که بین این دو تیمار 

گرم در لیمی 011عدد( در تیمار آسپارژین و آمونیوم نیترات در غلظت  ،داری وجود نداشت. کمترین تعداد ریشه )اختالف معنی

 (.9لیتر به دست آمد )شکل 
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 مقایسه میانگین اثر متقابل منابع مختلف نیتروژنی در غلظت بر تعداد ریشه گیاه رزماری -3شکل 

 ندارند 1/،1داری بر اساس آزمون دانکن هایی که حداقل دارای یک حرف مشترك هستند. از نظر آماری اختالف معنی)ستون

های مختلف برصفات رزمارییر منابع نیتروژنی در غلظتتجزیه واریانس تاث-1جدول  

 

 باشدداری میو عدم اختالف معنی %،، %،داری در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشان: بهns*، ** و 

 

  نتیجه گیری کلی  

نسبت به منابع  نیتروژنی معدنی به علت تحرك بیشتر و مصرف انرژی کمتر برای بیوسنتز پروتئین، کلی منابع به طور       

(. 0کارآمدتر هستند )زایی سوماتیکی برای گیاهان جنین تشکیل شاخه و ،شوند و در ریشه زایینیتروژنی آلی  موثرتر واقع می

کند تا سرعت رشد خود سمی است سلول را قادر میغیر از آنجا کهشود و سهولت جذب می گلوتامین منبع نیتروژنی است  که  به

تمامی منابع . (12)شودرا در مدت زمان طوالنی حفظ بکند. همچنین گلوتامین حداکثر باززایی شاخساره را در کشت بافت منجر می

نتایج حاصل از مقایسه میانگین  (.9)اندک در گیاه پروانش ثابت کردهتر و خشنیتروژن را روی عملکرد و وزنتأثیر دار بودن معنی

روی صفات مورفولوژیکی ریزنمونه های حاصل تأثیر معنی داری دارد. گلوتامین بر  د که نوع نیتروژون مورد استفادهها نشان داداده

 (dfدرجه آزادی ) منابع تغییرات
 (MSمیانگین مربعات )

 تعداد ریشه تعداد شاخه ارتفاع گیاه تعداد برگ

 منابع نیتروژنی

(A) 
0 ،/0،0** 1/،0،، ns 1/0،90** 1/0909* 

 **،4 1/0،،ns 1/،110 ns 1/13،4* 1/883  (Bغلظت )

A*B 8 1/0،4 ns 1/،194 ns 1/18،3* 1/،،01* 

 1،،1/1 1/1998 1/10،8  30،/1 ،9، خطا

 ضریب تغییرات

)%( 
 ،8/،3 04/90 ،1/،0 ،3/00 



 

6 
 

تروژنی مورد استفاده تأثیر زایی گیاه رزماری و آسپارژین بر تعداد برگ و میزان رشد تأثیر دارد و بر میزان  ریشه زایی منابع نیشاخه

 Cucumisدر پژوهشی که به منظور مقایسه تأثیر منابع نیتروژنی مختلف برای افزایش شاخه زایی در گیاه خیار  بسزایی ندارند..

sativus م، ز منابع نیتروژنی آلی و معدنی که شامل؛ گلوتامین، نیترات آمونیواای  مورد مطالعه قرار گرفت در شرایط درون شیشه

آمونیوم، نیترات پتاسیم، نیترات سدیم استفاده شد. با توجه به نتایج ، در بین منابع نیتروژن  آدنین سولفات، آسپارژین، سوکسینات

زایی را در موالر( بیشترین میزان شاخهمیلی 111/1آسپارژین ) و سپسموالر( میلی 118/1معدنی باالترین پاسخ رشد در گلوتامین )

موالر(  با بیشترین میلی 04/1،نیترات آمونیوم ) ابع دیگر داشت، در بین منابع نیتروژن آلی باالترین پاسخ رشد در مقایسه با  من

 نتایج به دست آمده در این تحقیق با گزارشات فوق مطابقت دارد. .(0،) نمونه مشاهده گردیدزایی در هر ریزتعداد شاخه

 منابع

  888 صفحهانتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم. جلـد سـوم. موسسـه ی،(. گیاهان داروی1390زرگری، ع. )-1

  0،،صفحه تالیف. انتشارات نوروزی، گرگان. - (. راهنمای عملی کشت بافت گیاهی1391قاســمی بــزدی، ك . و رمضــانی مقــدم، م .ر. )-0
3. Barker, A. V. and Pilbeam, D. J. (Eds.).  2015.  Handbook of plant nutrition. CRC press. 

4. Bensaddek, L., Gillet, F., Saucedo, J. E. N. and Fliniaux, M. A. 2001. The effect of nitrate and ammonium concentrations on 

growth and alkaloid accumulation of Atropa belladonna hairy roots. Journal of biotechnology, 85(1): 35-40. 
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ABSTRACT 
The present experiment was conducted to investigate the effects of va es and concentrations rious typ of nitrogen 

sources on morphological traits of Rosmarinus officinalis. For doing this experiment the explants were collected and 

cultured in a media with different concentrations of Glutamine, Asparagine and Ammonium nitrate (0, 50, 100, 150 

and 200 mg /L) with 10 replicates for 2 months. The comparison of means showed that the highest number of leaves 

and shoots was observed in a medium with 200 mg/L of Asparagine and Glutamine respectively, while the highest 

rooting rate was obtained from 0 mg/L of Glutamine and Asparagine. 

 

Keywords: Asparagine, Ammonium nitrate, Glutamine, Explant 

mailto:echamani@uma.ac.ir

