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 خالصه

های ثانویه با ارزشی است که در صنعت دارویی، دارای متابولیتهای بومی ایران سوسن چلچراغ از گل

های ثانویه و مواد دارویی از برای تولید سریع و انبوه متابولیتو  گیردبهداشتی و غذایی مورد استفاده قرار می

های مختلف نیتروژن بر تولید منظور بررسی اثر نسبت. این پژوهش بهودشمیروش کشت بافت گیاهی استفاده 

در آزمایشگاه تکرار  8تیمار و  11بصورت طرح کامالًق  تصادفی با های ثانویه در گل سوسن چلچراغ متابولیت

ج حاصل نتای کشت بافت و بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.

، اعمال شده در شاخص محتوای فنل کل ها نشان داد که بین تیمارهای مختلفداده از مقایسه میانگین

 %5داری در سطح احتمال معنی ثیرتأباززایی شده سوسن چلچراغ،  هایکل گیاهچه و a ،bآنتوسیانین، کلروفیل 

 01:01تروژنی با نسبت نیترات به آمونیوم ر نیآنتوسیانین مربوط به تیمافنل و غلظت  ترینبیشوجود داشت و 

 بود. 51:25ط به تیمار نیتروژنی نسبت نیترات به آمونیم مربو بهترین تیمارو کل  a ،b و در مورد کلروفیلبود 
 

 سوسن چلچراغ، متابولیت ثانویه، کشت بافت، نیتروژن: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 

تیره بیش  باشد. اینای از تیره سوسن سانان میلپهگیاهی تک Lilium ledebourii Bioss سوسن چلچراغ با نام علمی

های ثانویه با ارزشی است که در صنعت گل سوسن یک گیاه زینتی نادر و دارای متابولیت .]1[ داردجنس و گونه  251-211از 

شود لذا تکثیر آن بصورت انقراض آن می برداشت این گیاه از محیط باعث .گیرددارویی، بهداشتی و غذایی مورد استفاده قرار می

 .]8و3[ کاربردهای تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد چنینهمهای ثانویه و ای جهت مطالعه و تولید متابولیتدرون شیشه

ها برای تولید انبوه در سطح توانایی باالی این روش دلیلبههای کشت بافت برای ازدیاد گیاهان پیازی استفاده از روش

عالوه بر این کشت بافت گیاهی یکی از  .]0[باشند عنوان یک روش کارآمد مطرح میای بوده و بهجاری دارای اهمیت ویژهت

با توجه به اینکه در طبیعت سرعت تولید و  ]11[ باشدمی ثانویههای متابولیت ها در راستای تولید صنعتیمهمترین تکنیک

رسد ن الزم است لذا میزان تولید اقتصادی نبوده و ضروری به نظر میآطوالنی برای تولید های ثانویه کند بوده و زمان متابولیت

تولید . ]11[ های ثانویه و مواد دارویی از روش کشت بافت گیاهی استفاده شودکه برای تولید سریع و انبوه متابولیت

های رشد سازی عناصر غذایی، تنظیم کنندهیل بهینهای به چندین فاکتور مهم از قبهای ثانویه در شرایط درون شیشهمتابولیت

های لذا استفاده از ترکیباتی که منجر به افزایش تولید متابولیت. ]12[ سازی شرایط محیط رشد وابسته استگیاهی و بهینه

زیادی با استفاده از  هایاستراتژی. ]5[ در صنعت تولید دارو ایفا کند تواند گام مهمیای شود میثانویه در شرایط درون شیشه
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 3های ثانویه بسته به مسیر بیوسنتزی خود به ای برای افزایش تولید این مواد توسعه یافته است. متابولیتروش درون شیشه

  .]9[ ها و آلکالوئیدها هستندها، ترپنکه شامل فنول ،شونددسته عمده تقسیم می

فیتوالکا های سلولی مانند نقش مهم نیتروژن در کشت .استهای گیاهی ای برای سلولنیتروژن منبع تغذیه عمده

برای غلظت شیکونین  3برای تشکیل آلکالوئید، لیتوسپرموم اریتروزون 2دسنتریکهوالرنئا آنتی سیانین،برای تولید بتا 1امریکانا

های ثانویه ل و تولید متابولیتبه خوبی ثابت شده است، با این وجود اطالعات کمی در مورد اثرات منابع نیتروژنی بر رشد سلو

های های مختلف منابع نیتروژنی نیترات و آمونیم بر متابولیتهدف از این آزمایش بررسی تأثیر نسبت .]7[در دسترس است 

 ثانویه گل سوسن چلچراغ در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد.

 
 

 هامواد و روش .2

 

در  95گل سوسن چلچراغ سال  صفات مورفولوژیکیلف نیتروژن بر های مختمنظور بررسی اثر نسبتاین پژوهش به

آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. برای پژوهش 

شد. مواد شیمیایی کشت شده بودند به تعداد زیادی تکثیر  MSهای سوسن چلچراغ که قبالً در محیط حاضر ریز نمونه پیاز

ها، آهن و آگار که های پر مصرف و کم مصرف، ویتامیناین آزمایش شامل نمک های پایه درتهیه محیط کشت مورد استفاده در

طور عادی در به عنوان منبع کربوهیدرات یا ساکارز استفاده شد.هاز شکر معمولی ب چنینهماز نمایندگی شرکت مرک تهیه شد. 

 است(. 5/1میلی موالر است )نسبت نیترات به آمونیوم  01میلی موالر و نیترات  25 آمونیوم حدوداًمقدار  MSمحیط 

عنوان تیمارهای آزمایشی دست آمده و به شرح جدول یک بهبه 3NOو  4NHهای های تیماری نیز بر اساس غلظت یونترکیب

 اعمال گردیدند.

 
 های نیترات به آمونیومنسبت -1جدول

 تیمار 1 2 3 0 5 5 7 8 9 11

01 1 01 01 01 01 111 81 51 01 mg/l 3NO 

01 25 1 121 81 51 25 25 25 25 mg/l 4NH 

1   33/1 5/1 55/1 0 2/3 0/2 5/1 ratio 4:NH3NO 

 

ها در هر ظرف یک پیاز سالم رشد تکثیر ریز نمونه منظوربهها در زیر هود المینار انجام شد. مراحل کشت ریز نمونه

بود.  8/5الی  7/5محیط کشت نیز  pHگرم آگار در لیتر بود کشت گردید.  8گرم ساکارز،  31که حاوی  MSفته در محیط یا

 2111های فلورسنت با شدت نور درجه سانتی گراد مجهز به المپ 23±2های انجام شده در اتاقک رشد با دمای سپس کشت

بررسی تغییرات رشد و نمو،  منظوربهها فتند. کنترل روزانه نمونهساعت تاریکی( قرار گر 8ساعت روشنایی و  15لوکس )

صفات مورفولوژیکی تعداد برگ، تعداد ریشه،  0-3های آلوده انجام شد، بعد از گذشت حذف کشت چنینهمها و باززآیی نمونه

 افزارنرمپژوهش با صل از این حاهای وتحلیل دادهیهتجزاندازه گیری قرار گرفتند.  مورد هاگیاهچه ترتعداد پیاز، وزن

این  .انجام شددرصد  5در سطح احتمال  دانکنها با استفاده از آزمون چند دامنه ای و مقایسه میانگین SAS 9.1آماری

 اجرا گردید. تکرار 8و  تیمار 11تصادفی با  کامالًطرح پژوهش در قالب 

 

                                                 
1- Phytolacca americana 

2- Lithospermum erythrorhizon 

 Holarrhena antidysenterica 3- 
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 نتایج و بحث .۳

های محتوای فنل کل، آنتوسیانین، نشان داد که تیمارهای مختلف اعمال شده بر شاخصها نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

داشت  %5داری در سطح احتمال معنی تأثیرهای باززایی شده سوسن چلچراغ، و کلروفیل کل گیاهچه b، کلروفیل aکلروفیل 

حاصل شد که با  01:01بت نیترات به آمونیم از تیمار نس ترین محتوای فنلبیشها (. بر اساس مقایسه میانگین داده2)جدول 

 داری داشتداری نداشت با سایر تیمارها و تیمار شاهد از این لحاظ اختالف معنینیترات به آمونیم اختالف معنی 01:1نسبت 

 نسبت حاصل گردید که با 01:01میزان از تیمار نسبت نیترات به آمونیم  ترینبیش میزان آنتوساینین(. در مورد 2)جدول 

در میزان این  تأثیرنیز نتایج نشان داد که بیتشرین  aکلروفیل در مورد داری نداشت. ه آمونیم اختالف معنینیترات ب 81:25

نیترات به آمونیم اختالف  81:25 باشد که با نسبتمی 51:25مربوط به تیمار نیتروژنی نسبت نیترات به آمونیم  شاخص

ها مربوط به تیمار در میزان این شاخص ترین تأثیرنتایج نشان داد که بیشو کل نیز  bروفیل در مورد کل .داری نداشتمعنی

 .نمایدهای پزوهش حاضر را تایید مییافته های زیرنتایج حاصل از پژوهش. باشدمی 51:25نیتروژنی نسبت نیترات به آمونیم 

های های مختلف بر روی تجمع توده سلولی و متابولیتنتایج بررسی اثر منابع نیتروژنی آمونیوم و نیترات در غلظت

نشان داد که نیتروژن باعث تجمع بهینه توده  Hypericum perforatumثانویه در کشت سوسپانسیونی ریشه های جانبی گل 

لون دی دهد که ارزیابی پراکسید هیدروژن و محتوی مانشان می چنینهمسلولی و فنل کل و فالونوئید گردید. این مطالعه 

های ریشه های ثانویه درآلدئید از عصاره ریشه همراه با سطوح باالتری از نیتروژن تحت تنش اکسیداتیو باعث افزایش متابولیت

آمد. وقتی از آمونیوم ونیترات  دستبه 5:25نسبت آمونیوم به نیترات  جانبی گردید و باالترین میزان غلظت فنل و فالونوئید در

ستفاده شود ریشه رشد و عملکرد بهتری خواهد داشت در مقایسه با شرایطی که فقط یکی از آنها بعنوان صورت همزمان ابه

 های نیترات و آمونیوم در کشت ریشه مویی گیاهغلظت تأثیر نتایج حاصل از بررسی .]5[ منبع نیتروژنی ترجیح داده شود

Atropa belladonna   های مویی تولید آلکالوئیدها نشان داد که افزایش غلظت آمونیوم باعث کاهش ریشهبر روی رشد و

تغییر نسبت آمونیوم و نیترات بر روی  تأثیر بررسی .]2[ها داشت گردید، در حالی که نیترات اثر ثابتی بر روی غلظت آلکالوئید

غلظت آمونیوم باال رشد سلول را  ینگ نشان داد کهساکارید و ماده موثره جنسینگ در کشت سوسپانسیونی گیاه جنستولید پلی

بخشد. رشد سلول را بهبود می تربیشدهد. نیترات بصورت ترکیبی نسبت به نیترات تنها مهار و جرم توده سلولی را کاهش می

آمد  دستبه چنین این نتیجهترات و آمونیوم مشاهده گردید. هماز نی 51:1میزان وزن خشک سلول و رشد در غلظت  ترینبیش

آمونیوم ممکن است در فعالیت گلوتامین سنتتاز و  چنینهمو  که غلظت نیترات کم در افزایش تولید ماده موثره سودمند است

های این گزارش با نتایج حاصل از پژوهش حاضر در تضاد بگذارد یافته تأثیرگلوتامات که در طول مسیر جذب آمونیوم هستند 

 .]7[ است
 

 های ثانویههای مختلف نیتروژن بر متابولیتنسبت تأثیرسه میانگین مقای -2جدول 

 شدهتیمارهای اعمال  فنل آنتوسیانین aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل
ba 8120/1 c-a8591/1 ba 1298/1 e9029/1 b 1837/0 1 

a 0798/1 a1595/1 a7920/1 b2051/1 b 3821/0 2 
ba 3815/1 ba9557/1 a2051/1 a1135/1 b2852/0 3 
ba 3057/1 ba9712/1 ba 1717/1 cb2302/1 b7580/0 0 

b1850/1 ba9277/1 b5123/1 d-b1227/1 b1709/0 5 
c9283/1 cb9081/1 c8358/1 de1321/1 d9507/2 5 
c7171/1 c7171/1 c7171/1 f7171/1 e7171/1 7 

ba 2985/1 c-a9183/1 ab1581/1 d-b1385/1 a7091/5 8 
c7171/1 c7171/1 c7171/1 f-c1518/1 c8555/3 9 

ba 3131/1 c-a9159/1 ab1555/1 a1290/1 a1035/5 11 

 (%5داری با یکدیگر ندارند )در سطح دارای حروف مشترک در هر ستون، از لحاظ آماری اختالف معنی
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 گیرینتیجه .4

از منابع ای انجام گرفت و ط درون شیشهشرای حتسوسن چلچراغ ت های ثانویهتولید متابولیتپژوهش حاضر در راستای 

 دلیلبهنسبت باالی نیترات  های ثانویه در سوسن چلچراغ بهره جست.عنوان محرک برای افزایش تولید متابولیتنیتروژنی به

سیدانی اکشود و آن نیز باعث افزایش خاصیت آنتیهای آزاد اکسیژن میافزایش غلظت فنل و فالونوئید منجر به کاهش رادیکال

در میزان  ین تأثیرتربیشبا توجه به تیمارهای اعمال شده محتوای فنل کل و آنتوسیانین افزایش یافت و . ]5[ شودمطلوب می

نیز نتایج نشان و کل  a، bکلروفیل در مورد  حاصل شد. 01:01ها مربوط به تیمار نیتروژنی نسبت نیترات به آمونیم این شاخص

 .باشدمی 51:25مربوط به تیمار نیتروژنی نسبت نیترات به آمونیم  هادر میزان این شاخص تأثیررین تشداد که بی

نسبت های ثانویه سوسن چلچراغ بر متابولیت 51:25و  01:01طور کلی نتایج نشان داد که نسبت نیترات به آمونیوم به 

و نسبت باال از نیترات یک روند کلی برای رشد مناسب و نسبت پایین از آمونیوم  تری داشته استبه سایر تیمارها تأثیر مثبت

 (.1باشد )شکل گیاه می
 

 
 تیمارهای مختلف بر روی سوسن چلچراغ تأثیر -1شکل
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ABSTRACT 
Lilium ledebourii is one of the native flowers of Iran, which has valuable secondary metabolites that is used in the 

pharmaceutical, health and food industry. Plant tissue culture is is used to fast and massive production of 

secondary metabolites in medicinal plants through. In order to study the effects of different nitrogen ratios on 

secondary metabolite production in Lilium ledebourii a completely randomized design with 10 treatments and 8 

replications conducted in tissue culture and biotechnology laboratory of Horticulture Department of, Agriculture 

Faculty of Mohaghegh Ardabili University of. The results of the mean comparison of data showed that different 

applied treatments  have significant effect (p≤0.05) on  traits such as total phenol content, anthocyanin, 

chlorophyll a, b, and total chlorophyll , regenerated seedlings in Lilium ledebourii. The highest value for total 

phenol content and anthocyanin was obtained in ammonium to nitrate of 40:40 ratio. the best treatment for 

chlorophyll a, b and total was of 60:25 ratio of nitrate to ammonium. 
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