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 خالصه

نژادی گیاهی، ریزازدیادی و برای بهبافت گیاهی  سلول و های فناوری کشتپتانسیلامروزه استفاده از 

 تولید 

ختلف م یهاغلظتدر مطالعه حاضر، تاثیر  .گرفته است قرارتوجه مورد  باارزش یاربس های ثانویه گیاهیمتابولیت

ار مورد بررسی قرسوسپانسیون سلولی زعفران  هایکشت ساکاروز بر روی رشدرشد گیاهی و  یهاکنندهمیتنظ

و  D (5/0 ،1-2,4یا   NAAمایع حاوی  یهاطیمحبه  های زعفران با تراکم یکسانبرای این منظور سلول. گرفت

درصد( منتقل شدند.  5یا  3به همراه ساکاروز ) BAPدر لیتر کاینتین یا  گرمیلیم 5/0و  (لیتر گرم درمیلی 2

 یشترینبداشتند.  یداریمعنبین تیمارها اختالف  هاسلول رشدتکثیر و  یهاشاخصبراساس نتایج تجزیه واریانس، 

 MS یطدرصد( در مح 27/6و  12/7 یب)به ترت PCVو  SCV(، تریلیلیمسلول در هر  6/3×510) یتراکم سلول

آمد. حداقل  به دستدرصد ساکاروز  5به همراه  BAP یتردر ل گرمیلیم 1و  NAA یتردر ل گرمیلیم 1 یحاو

 یتردر ل گرمیلیم 5/0 عالوهبه NAA یترگرم درلیلیم 5/0 یدارا یهاطیمحدر به ترتیب  یزن یرشد سلولتکثیر و 

درصد ساکاروز  3و  BAP یتردر ل گرمیلیم 5/0 عالوهبه NAA یتردر ل گرمیلیم 2درصد ساکاروز و  3و  ینتینکا

از روز سوم شروع به افزایش در تعداد )تعداد سلول  هاسلولآمد. عالوه براین طبق الگوی رشد سلولی،  به دست

بعد از کشت ام 22و این روند افزایشی تا روز  اندکرده (PCVو  SCVمحیط کشت( و حجم ) تریلیلیمدر هر 

  .یافتادامه 

 .Crocus sativus Lگیاهی،  هایهورمون ای،شیشهدرونکشت  ،غلظت کربوهیدراتکلمات کلیدی: 

 

 
 مقدمه .1

 مهم مثل ییخواص دارو یاست که دارا یو اقتصاد ییدارو یزراع یاهگ ( ارزشمندترینCrocus sativus Lزعفران )

کشت  خراسان، فارس و کرمان یهااستان درعمدتاً گیاه،  نی. ا[3]باشد یم یدانیاکسیوآنت یضداسپاسم، اشتهاآور ی،بخشآرام

این . [2] شودیمکشت  ایتالیو ا ایاسپان ونان،یمراکش، هند،  ران،یا ژهیاز کشورها به و یاریحاضر در بس حال. زعفران در شودمی

[. 10] شودیمرنگ و طعم آن استفاده به دلیل  میقد یهازماناز  یاگسترده طوربهاست که  ییغذاچاشنی  نیترگران گیاه

[. 6و  1] ندیآیمبه حساب  مانند زعفران یاهانیگ تکثیربهبود و  یبرا مفید یاندازچشم ،گیاهیکشت سلول و بافت  یهاکیتکن

 ه های ثانویه ارزشمند و دیگر مواد دارویی از جملبولیتتولید متا منظوربهکشت سوسپانسیون سلولی استفاده از  اخیر یهاسالدر 
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 یاهکنندهمیتنظبنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تیمارهای مختلف  [.12هترولوگ در سطح وسیع رایج است ] یهانیپروتئ

زعفران در شرایط کشت سوسپانسیون و به دست آوردن بهترین  یهاسلولرشد گیاهی و ساکاروز بر روی میزان تکثیر و رشد 

 در طی مدت انکوباسیون انجام شد. هاسلولمحیط و ترسیم الگوی رشدی 

 

 

 هاروشمواد و  .2

 

 مواد گیاهی و استریل  .2.1

به عنوان ریزنمونه مورد استفاده  متریسانت 1-2با ابعاد تقریبی  هابنهاز شهرستان قائن تهیه شدند.  .C. sativus L یهابنه

 به صورت کامل در زیر آب هابنهقرار دارند حذف شدند.  هاآنبه فراوانی در  هاسمیکروارگانیمکه  هابنهقرار گرفتند. غالف خارجی 

نیه در اتانول ثا 00به مدت  هابنهبه طریقه ذیل انجام گرفت.  هابنهدقیقه شسته شدند و سپس ادامه استریل   30به مدت  جاری

محلول هیپوکلریت  تریلیلیم 100دقیقه در  15قرار گرفتند، سپس یک بار با آب استریل مورد شستشو قرار گرفته و به مدت  70%

 قرار گرفتند. 20( دارای یک قطره توئین%5سدیم )

 

 کالوس زایی. 2.2

که در مرحله قبل استریل شده بودند به دو قطعه  دارای  یمتریسانت 1دارای قطر حدود  یهابنهتولید کالوس،  منظوربه

ای حاصل هنیز بسته به اندازه اشان به قطعات بیشتری تقسیم شدند. ریزنمونه تربزرگ یهابنهجوانه جانبی بریده شد.  بهحداقل 

به مدت سه ماه در  اهکشتکشت شدند.  BAPگرم در لیتر میلی 1و  NAAدر لیتر  گرمیلیم 1[ حاوی 8] MSدر روی محیط 

 واکشتروز  20لوکس روشنایی نگهداری و هر  700-800ساعت فتوپریود و  16، گرادیسانتدرجه  25±1اتاقک رشد با دمای 

 یتریلیلیم 150های های موجود که حالت ترد و شکننده داشتند به ارلنگرم از کلوس 2شدند. برای شروع کشت سوسپانسیون، 

در لیتر کاینتین منتقل شدند. هر ده  گرمیلیم 5/0و  D-2,4در لیتر هورمون  گرمیلیم 1مایع و  MSمحیط  تریلیلیم 30حاوی 

ساعت  16، گرادیسانتدرجه  25±1ها در اتاقک رشد در دمای ها اضافه شد. این ارلنمحیط تازه به ارلن تریلیلیم 10روز یک بار 

تعیین ترکیب بهینه  منظوربهدور در دقیقه نگهداری شدند.  110ر با سرعت لوکس روشنایی و روی شیک 700-800فتوپریود و 

 250به ارلن های  افتهیاستقرار یهاکشترشد گیاهی و تاثیر میزان ساکاروز بر روی رشد سلولی زعفران،  یهاکنندهمیتنظ

 گرممیلی 2و  NAA (5/0 ،1یا  D-2,4 یهاهورمونمختلف از  یهاغلظتمایع و  MSمحیط  تریلیلیم 50حاوی  یتریلیلیم

سلول به ازای  5/0×510)وزنی/حجمی( با تراکم اولیه  %5و  3و ساکاروز  BAPدر لیتر کاینتین یا  گرمیلیم 5/0 عالوهبهدر لیتر( 

 در اتاقک رشد با شرایط گفته شده در باال نگهداری شدند. هاکشتمحیط کشت منتقل شدند. این  تریلیلیمهر 

 

 سوسپانسیون سلولی یهاکشتپارامترهای رشدی در  یریگاندازه .2.2

ول حجم سل یهاشاخصسوسپانسیون سلولی  یهاکشتاز جمله پارامترهای مورد استفاده در تعیین میزان رشد سلول در 

 اهشاخصمحیط کشت( است. این  تریلیلیم)تعداد سلول در هر  ( و تراکم سلولیSCV(، حجم سلول رسوب کرده )PCVمتراکم )

 یریگازهاندشدند. برای  یریگاندازهمتوقف شد،  هاسلولحاضر از تاریخ واکشت هر سه روز یک بار تا زمانی که رشد  یهاکشتبرای 

SCV ،2 دقیقه اجازه  30مدرج ریخته شد، سپس به مدت  یهاوبیتها برداشته و داخل سوسپانسیون سلولی از ارلن تریلیلیم

 ، PCV یریگاندازهشده به صورت درصد محاسبه و ثبت شد. برای  یریگاندازهشوند. مقدار  نینشتهرسوب و  هاسلولداده شد تا 
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های از ارلن تریلیلیم 1[. همچنین برای تعیین تراکم سلولی، 7سانتریفوژ شدند ] 200gدقیقه با سرعت  5قبلی به مدت  یهاوبیت

به مدت  گرادیسانتدرجه  70ماری با دمای درصد مخلوط و سپس در بن 8کرومیوم تری اکسید  تریلیلیم 2برداشته شده و با 

دقیقه انکوبه شدند. مخلوط حاصل به وسیله الم هموسایتومتری در زیر میکروسکوپ نوری مورد شمارش سلولی قرار گرفت.  15

 :[7] آمد به دست( به وسیله معادله ذیل dtهمچنین زمان دوبرابر شدگی )

Doubling time =
ln 2

μ
    μ =

Xt − X0

t
 

هم  μاز تراکم سلولی در زمان اولین و آخرین شمارش و زمان انکوباسیون )روز(.  عبارت است tو  tX ،0Xدر این معادله 

 نرخ رشد اختصاصی است.

 16ورژن  SPSS افزارنرمبه وسیله  LSDبه روش  هانیانگیمآنالیز و مقایسه  طرفهکی ANOVAبه روش  هادادههمه 

 ترسیم شد.  2010اکسل  افزارنرم با استفاده ازنمودار  انجام گرفت.

 

 

 نتایج و بحث .3
طح )س یداریمعنرشد گیاهی و ساکاروز تاثیر  یهاکنندهمیتنظطبق نتایج جدول تجزیه واریانس، ترکیبات مختلف 

. اما شاخص دوبرابر شدگی اندداشته PCVو  SCVشده شامل تراکم سلولی،  یریگاندازهدرصد( بر روی پارامترهای  1احتمال 

(dt تحت تاثیر )سلول در هر  6/3×510رشد گیاهی و غلظت ساکاروز قرار نگرفته بود. بیشترین تراکم سلولی ) یهاکنندهمیتنظ

در  گرمیلیم 1و  NAAدر لیتر  گرمیلیم 1حاوی  MSدرصد( در محیط  27/6و  12/7)به ترتیب  PCVو  SCV(، تریلیلیم

دارای  یهاطیمح، حداقل رشد سلولی نیز در PCVو  SCVآمد. براساس نتایج  به دستدرصد ساکاروز  5به همراه  BAPلیتر 

 NAAدر لیتر  گرمیلیم 2ارای ددرصد ساکاروز و محیط  3در لیتر کاینتین و  گرمیلیم 5/0 عالوهبه NAAلیتر  در گرممیلی 5/0

زعفران از زمان  یهاسلولالگوی رشدی  1(. شکل 1درصد ساکاروز گزارش شد )جدول  3و  BAPدر لیتر  گرمیلیم 5/0 عالوهبه

شروع به  هاسلولام( واکشت 3مشخص است از چند روز اول )روز  1که در شکل  طورهمان. دهدیمام  را نشان 27واکشت تا روز 

فاز رشدی را به وضوح  چهارام ادامه داشته است. در نمودار حاصل، 22کم سلولی تا روز رشد و تکثیر کرده و این افزایش ترا

 (، مرحله رشد فعال یا لگاریتمی lagمشاهده کرد. این چهار فاز شامل مرحله رشد خفته یا تاخیری ) توانیم

(logarithmic or exponential( مرحله خطی ،)linear و در نهایت فاز سکون یا تکثیر )( کندstationary.است ) 

. چون در این روش مواد غذایی شودیمدر مهندسی کشت سلول استفاده  یاگسترده طوربهکشت سوسپانسیون سلولی 

 ها و نرخ جذب مواددر دسترس سلول قرار گرفته و اجرای این سیستم هم راحت است. همچنین میزان انتقال متابولیت راحتیبه

رکیبات از جمله ت مختلفگیاهی در کشت سوسپانسیون به عوامل  یهاسلولیک باالست. میزان رشد توسط سلول هم در این تکن

محیط کشت،  pHرشد گیاهی و کربوهیدرات( و شرایط محیطی مثل  یهاکنندهمیتنظمحیط کشت )به ویژه نوع و غلظت 

در مطالعه حاضر، کشت سوسپانسیون سلولی  [.0روشنایی، میزان اکسیژن، سرعت چرخش شیکر، دما و مقدار سلول اولیه دارد ]

شماره  یهاطیمحدرصد ساکاروز و کاینتین ) 3، در تیمار حاوی شودیممشاهده  1که در جدول  طورهمانو  افتهیاستقرارزعفران 

د درص 3، اما در محیط حاوی شودیمرشد سلولی  یهاشاخص داریمعنمنجر به افزایش  NAA(، میزان باالی هورمون 2و  1

. در کل، به دهدینمقرار  داریمعننرخ رشد سلولی را تحت تاثیر  D-2,4( افزایش 6و  2شماره  یهاطیمحساکاروز و کاینتین )

است. همچنین در  D-2,4در بهبود رشد سلول بیشتر از  NAAدرصد ساکاروز، کارایی  3دارای  یهاطیمحکه در  رسدیمنظر 

، SCV، کندیمدر لیتر افزایش پیدا  گرمیلیم 2به  5/0از  NAAدرصد ساکاروز و کاینتین، زمانی که غلظت  5حاوی  یهاطیمح

PCV  درصد ساکاروز و  5نیست. در مورد تیمارهای دارای  داریمعناما این افزایش آن چنان  کندیمو تراکم سلولی افزایش پیدا 
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 یهاطیمحدر رشد سلولی تاثیر گذار است. در مقایسه با  یداریمعن طوربه D-2,4باالی در لیتر کاینتین، غلظت  گرمیلیم 5/0

 NAAدر لیتر  گرمیلیم 1درصد ساکاروز، کارایی محیط دارای  5دارای  یهاطیمحدرصد ساکاروز، و همچنین در بین  3دارای 

مشاهده کرد که میزان  توانیمباالست. عالوه بر این در یک مقایسه کلی  یداریمعن طوربه BAPدر لیتر  گرممیلی 1 عالوهبه

 (.1درصد ساکاروز است )جدول 3دارای  یهاطیمحدرصد ساکاروز بیشتر از  5دارای  یهاطیمحرشد 

 یهاطیمحدر بین  PCVو  SCV یهاشاخصدر  یداریمعنگروهی نشان داد که اختالف  یهانیانگیمآزمون مقایسه 

 یهاطیمحدرصد ساکاروز در مقایسه با  5دارای  یهاطیمحدرصد ساکاروز وجود دارد و میزان رشد و تکثیر سلولی در  5و  3حاوی 

 NAAدارای  یهاطیمحمقایسات گروهی نشان داد که  ایندرصد ساکاروز هستند بیشتر است. همچنین  3اشان که دارای مشابه

از رشد بهتری برخوردارند. منع کربن در کشت سوسپانسیون سلول گیاهی معموال از طریق  D-2,4دارای  یهاطیمحدر مقایسه با 

 .  شودیمساکاروز یا گلوکز تامین 

 
رشد  یاکنندهمیتنظمختلف  یهاغلظتشده در کشت سوسپانسیون زعفران، تحت تاثیر  یریگاندازه یهاشاخص. میانگین 1جدول 

 گیاهی و ساکاروز

 

شماره 

 تیمار
 ترکیب تیمار

محیط  لیتریلیمتعداد سلول در هر 

 (×501) کشت

SCV 

(%) 

PCV 

(%) 

زمان دوبرابر شدگی 

 )روز(

1 MS + 0.5 mg/L NAA + 0.5 mg/L Kin + 3% Sucrose 2.49 3.40 2.97 15.26 

2 MS + 0.5 mg/L 2,4D + 0.5 mg/L Kin + 3% Sucrose 3.14 4.85 4.20 14.81 

3 MS + 1 mg/L NAA + 1 mg/L BAP + 3% Sucrose 3.45 5.68 5.08 12.56 

4 MS + 2 mg/L NAA + 0.5 mg/L Kin + 3% Sucrose 3.11 4.68 4.10 14.29 

5 MS + 2 mg/L NAA + 0.5 mg/L BAP + 3% Sucrose 3.05 4.38 3.83 14.01 

6 MS + 2 mg/L 2,4D + 0.5 mg/L Kin + 3% Sucrose 3.07 4.82 4.27 13.40 

7 MS + 0.5 mg/L NAA + 0.5 mg/L Kin + 5% Sucrose 2.83 4.98 4.42 14.22 

8 MS + 0.5 mg/L 2,4D + 0.5 mg/L Kin + 5% Sucrose 2.64 4.62 4.07 14.48 

9 MS + 1 mg/L NAA + 1 mg/L BAP + 5% Sucrose 3.6 7.12 6.27 12.80 

10 MS + 2 mg/L NAA + 0.5 mg/L BAP + 5% Sucrose 3.39 5.92 5.10 13.19 

11 MS + 2 mg/L NAA + 0.5 mg/L Kin + 5% Sucrose 3.04 5.45 4.60 13.56 

12 MS + 2 mg/L 2,4D + 0.5 mg/L Kin + 5% Sucrose 3.36 6.08 5.32 12.60 

LSD (α = 0.05)  0.245 0.86 0.80 3.93 
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 درصد ساکاروز 5و  2دارای  یهاطیمح. آزمون مقایسات میانگین گروهی بین 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در لیتر  گرمیلیم 1و  NAAدر لیتر  گرمیلیم 1مایع حاوی  MSکشت شده در محیط  ازهای مختلف رشد سلول در زعفران،. ف1شکل 

BAP  ساکاروز %5به همراه. 

 

نه تنها به عنوان پیش ماده یا سوبسترا برای تولید انرژی و رشد استفاده  هاسمیکروارگانیمدر گیاهان و  کربوهیدرات

 یاندازاهر، مسیرهای اختصاصی انتقال پیام را هم تحریک و کربوهیدراتانتقال پیام و تشخیص  یهاستمیس، بلکه از طریق شودیم

و در نهایت رشد سلول و فرایندهای توسعه و نمو را تحت تاثیر خود  هاژنالگوی بیان  کربوهیدرات. هم غلظت و هم نوع کندیم

است و برخی مستندات  رشد گیاهی هم توسط محققین گزارش شده یهاکنندهمیتنظو  کربوهیدرات. ارتباط بین دهدیمقرار 

تصاصی دارند اخ یاتوسعهرشد گیاهی پتانسیل باالیی در فرایندهای  یهاکنندهیمتنظ-کربوهیدراتکه تنظیم  کنندیمپیشنهاد 
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 کلی یریگجهینت .2

از موارد  یکی مورد توجه است. یاربساز گیاهان  ییمواد موثره دارو یدتول یبرا یکشت سلول یهالیپتانسامروزه استفاده از 

های ثانویه گیاهی است. کشت سوسپانسیون سلول گیاهی به گیاهی در کشاورزی تولید متابولیتاستفاده از فناوری کشت بافت 

. ودشیمهای ثانویه دارویی محسوب آوردن متابولیت به دستمفید و ارزشمند برای  یکارراهآسان این سیستم  یاندازراهدلیل 

درصد  5و  NAAدارای هورمون  یهاطیمحو تراکم سلولی نشان داد که در کل SCV، PCVرشدی  یهاشاخص یریگاندازه

 زعفران دارند. یهاسلولساکاروز نسبت به سایر تیمارهای موجود در این مطالعه کارایی و نقش بیشتری در رشد و تکثیر 
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ABSTRACT 
The employment of plant cell and tissue techniques in the plant breeding, micropropagation and production of 

plants high valuable secondary metabolites have been recently taken into account. In the present study, we 

investigated the effect of different concentrations of plant growth regulators (PGRs) and sucrose on saffron cell 

growth., For this, saffron cells were transferred to the liquid media supplemented with NAA or 2,4-D (0.5, 1 and 2 

mg/L) plus 0.5 mg/L Kinetin or BAP and sucrose (3 and 5% w/v). Based on the ANOVA analysis, the cell culture’s 

proliferation and growth were significantly different among the treatments. The highest cell density (3.6 × 105 

cells/ml), SCV (7.12%) and PCV (6.27%) were achieved in MS medium supplemented with 1 mg/l NAA, 1 mg/l 

BAP and 5% sucrose; and based on SCV and PCV indices, the lowest cell growth was seen in media supplemented 

with 0.5 mg/L NAA plus 0.5 mg/L Kin and 3% Sucrose and 2 mg/L NAA plus 0.5 mg/L BAP and 3% Sucrose, 

respectively. Furthermore, according to the cell growth pattern the cells started to increase in number (number of 

cells/mL) and volume (SCV and PCV) from day 3 to day 24.  
 

Keywords: Carbohydrate concentration, Crocus sativus L., In vitro culture, PGRs 


