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 چکیده
 ،21 ،1 لظتغ پنج در گلوتامين و آسپاراژین آمونيوم، نيترات شامل مختلف نيتروژنی منابعتأثير  بررسی منظور به تحقيق این     

 در (.Rosmarinus officinalis L) رزماري گياه بيوشيميایی و فيزیولوژیکی هاي ویژگی برخی بر ليتر بر گرم ميلی 511 و ،021،011

 مقدار نکروزه، برگ ميزان برگ، تعداد، زایی شاخه ميزان گياه، ارتفاع هاي شاخص شد. اجرا تکرار پنج با تصادفی کامالً طرح قالب

بر تمامی  بر يتروژنین منابع تأثير که داد نشان یجنتا .گيري شدند اندازه فالونوئيد و فنول تنوئيد،وکارو مقدار  کل، و a، bهاي  کلروفيل

 ها داده يانگينم یسهمقا از حاصل یجنتا .شد دار یمعن %0 احتمال سطح در استثناي ميزان برگ نکروزه هاي مورد بررسی به شاخص

 و شد حاصل يترل بر گرم ميلی 011 غلظت با آسپاراژین و ينگلوتام يمارت در برگ تعداد و زایی شاخه انيزم يشترینب داد نشان

 در فتوسنتزي هاي رنگيزه ميزان بيشترینهمچنين،  .آمد بدست يومآمون يتراتن يترل بر گرم ميلی 511 غلظت در ياهگ ارتفاع يشترینب

 يترگرم بر ل ميلی 511غلظت  با ينگلوتام يمارت در يدفالونوئ و فنول يزانم يشترینب و ليتر در گرم ميلی 21 غلظت با آسپاراژین تيمار

هاي  داري سبب بهبود شاخص طور مثبت و معنی به توانستنددر کل، نتایج نشان داد که منابع نتيروژنی مختلف مورد بررسی  .بدست آمد

 وند.اي ش مورفولوژیکی و فيزیولوژیکی رزماري در شرایط درون شيشه

 

 .آمونيوم نيترات ثانویه، هاي متابوليت فنول، گلوتامين، ،آسپاراژین :کلیديهايواژه

 

 مقدمه
 که هستند ودار توليد مهم منابع از یکی دارویی گياهان

 بر روز به روز و نموده استفاده هاآن از دراز ساليان بشر
 %01 حداقل حاضر حال در گردد. می افزوده آنها اهميت

 و درمان براي توسعه حال در کشورهاي جمعيت از
 استفاده دارویی گياهان از شان اوليه بهداشتی هاي مراقبت

 سازمان گزارش طبق (.Gedif & Hahn, 2002) کنند می
 سال تا دارویی گياهان تجارت ميزان بهداشت جهانی
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 در .بود خواهد دالر تریليون پنج بر بالغ ميالدي 5121
 دارویی گياهان طبيعی مواد از استفاده اخير هاي سال

 جانبی هاياثر داراي که مصنوعی هاي افزودنی جاي هب
 Paradiso) است گرفته قرار زیادي توجه مورد باشد می

et al., 2008.) تيره گياهان مهم، دارویی گياهان ازجمله 
 و جنس 061 داراي که است (Lamiaceae) يانعنعنا

 نواحی بيشتر در گياهان این باشد. می گونه 7111 از بيش
 نواحی در آنها انتشار بيشينه ولی ،هستند پراکنده زمين

 گونه 731 حدود و جنس 43 ایران در باشد. می مدیترانه
 مهمترین از یکی دارد. وجود خانواده این گياهان از

 Rosmarinus officinalis گونه خانواده، این هاي هگون

L. (رزماري) گياه کوهی( )اکليل رزماري. باشد می 
 چوبی هاي ساقه داراي و معطر بسيار پایا، زینتی-دارویی

 یدانتياکس یآنت تيفعال و یفنل يمحتوا ليدل به و باشد می
 ردگي یم قرار استفاده مورد شدت به آن يباال

(2016 .,al et Bellumori.) طریق از رزماري گياه تکثير 
 قلمه روش که شود می انجام قلمه و خوابانيدن بذر، کشت

 تعداد روش، این از استفاده با البته. است تر معمول
 خواهد دسترس در خزانه حجم به توجه با گياه محدودي

 شود، می توليد اوليه مادري هاي پایه کمی تعداد و بود
 شده کشت گياهان همؤثر مواد کيفيت و يتکمّ اینکه ضمن

 حاصل هاي تنش معرض در گرفتن قرار دليل به مزرعه در
 ,Saltan & Ozaydin) تنيس یکنواخت فصلی اتتغيير از

 توجه مورد زیاد نيز بذر طریق از رزماري ازدیاد (.2013
 ها روش این با تکثير حالت در اینکه به توجه با باشد. نمی

بنابراین  شود، می توليد اوليه مادري هاي پایه کمی تعداد
 حل راه تواند می بافت کشت هاي تکنيک از استفاده
 گياه این تکثير مشکالت بر غلبه براي مفيدي و کارآمد

 گياهی بافت کشت (.Dellacassa et al., 1999) باشد
 گياهان سریع تکثير و حفاظت براي ابزاري عنوان به

 توليد براي منبعی نمودن فراهم همچنين و دارویی
 (.Nagesh et al., 2010)است  ثانویه هاي متابوليت

 گياهان براي ضروري اصرعن مهمترین از یکی تروژنين
 ها، نيپروتئ ديتول ،ليکلروف ساخت در که آید می شمار به

Barker ) دارد یاساس نقش ها میکوآنز و دهاياس کينوکلئ

2015 Pilbeam, &.) و ژیناآسپار نهيآم دهايياس 
 که آیند می حساب به نيتروژنی منابع بهترین از گلوتامين

 انجام بدون و شوند یم جذب برگ سطح و شهیر قیطر از
 یکربن اسکلت و ها نيپروتئ ساختار وارد ءاياح عمل

 آمينه اسيد .(Tsouvaltzis et al., 2014) گردند یم
 هاي بافت تشکيل کنندهءالقا گلوتامين و آسپاراژین

 کيفيت بهبود و افشانی گرده ندیارف کلروفيل، سنتز ،گياهی
 ویژگی داراي گلوتاميک اسيد باشند. می گياهان رویش

 انتقال و جذب و بوده ریزمغذي عناصر کنندگی التک
 نيترات و کند می تر آسان گياه بهرا  ریزمغذي عناصر

 دده می افزایش را شاخه انشعابات نميزا آمونيوم
(2004 .,al et Vasudevan). Liu (5104) همکاران و 

 نيترات و گلوتامين ،آسپاراژین ترکيب سه که کردند بيان
 آسيميالسيون در مؤثر هاي آنزیم فعاليت بر آمونيوم
 در نيترات تجمع کاهش به منجر و تأثير گياه در نيتروژن

 گلوتامين و آسپاراژین تأثير آزمایشی در شوند. می گياه
 Phaseolus) لوبيا گياه متابوليسم و رشد ميزان بر

volgaris)  رارق بررسی مورد اي شيشه درون شرایطدر 
 هاي رنگيزه ،رشدي هايامترپارکه  داد نشان نتایج .گرفت

 در پپتيدي نيتروژن و آمينواسيدها جذب ميزان فتوسنتزي،
 افزایش گلوتامين و آسپاراژین موالر، ميلی 5 و 0 غلظت

 تأثير بررسی نتایج (.al et Haroun,. 2010) کردند پيدا
 خيار گياه زایی شاخه افزایش بر مختلف نيتروژنی منابع
 موالر( ميلی 160/1) تامينگلو در ترتيب به داد، نشان
 در همچنين ،(موالر ميلی 166/1) آسپاراژین در سپس

  آمونيوم نيترات آلی نيتروژن منابع بين

 هر در زایی شاخه تعداد بيشترین موالر( ميلی 054/1)
 در .(al et Vasudevan,. 2004) آمد بدست ریزنمونه

 که ندداد نشان Chaturvedi (0550)و  Misra یقيتحق
 حد تا رزماري گياه ساقه جوانه تمایز در سيتوکنين اثر

 گرفته قرار تأثير  تحت معدنی هاي نمک توسط زیادي
 لحداق غلظت ،ساقه جوانه مطلوب تمایز براي است.

 ليتر بر گرم ميلی 0/1 و BAP ليتر بر گرم ميلی 52/1
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IAA، 0111 ليتر بر گرم ميلی NH4NO3 و  

 .شد منجر نتيجه بهترین به KNO3 ليتر بر گرم ميلی 0211
 و رزماري گياه باالي دارویی ارزش به توجه با رو ازاین

 زیاد بسيار مشکالت ليلد به امروزه اینکه به توجه با نيز
 آبی، منابع کمبود قبيل از گياهان اي مزرعه توليد در

 دليل به خاک و آب تيکيف کاهش خاک، فرسایش
 تمشکال و زمين گرمایش محيطی، زیست مشکالت

 توليدات جایگزین هاي روش از استفاده دیگر، متعدد
 و دردا قرار پيشرفته کشورهاي اول اولویت در اي مزرعه

 اي شيشه درون توليد و باززایی افزایش دیگرسوي  از
 توليد ميزان بردن باالبراي  اوليه نيازهاي از یکی گياهان

 نيز نيتروژنی مختلف منابع و بوده ثانویه هاي متابوليت
 گياهان باززایی افزایشبراي  منابع مهمترین از کیی

 این در تحقيق انجام که رسد می ظرن  به رود. می شمار به
 درون کشت با رابطه در کم تحقيقات علت به زمينه
 هنوز نيز ایران در اینکه و دنيا در گياه این اي شيشه
 .ستضروری ،نشده انجام زمينه این در جامعی تحقيق

 

 هاروش و مواد

 استان در واقع اردبيلی محقق دانشگاه در پژوهشاین 
 پژوهش .شد انجام 0756 و 0752 هاي سال طی اردبيل
 کامالً طرح قالب در ساده آزمایش صورت به نظر مورد

 شامل آزمایشی هايتيمار شد. اجرا تکرار پنج با تصادفی
 چهار در که بود گلوتامين و آسپاراژین ،آمونيوم نيترات
 مورد ليتر بر گرم ميلی 511 و 021، 011 ،21 سطح

 همه براي کنترل عنوان به صفر غلظت .گرفتند قرار بررسی
 از منظور این براي شد. گرفته نظر در تيمارها

 رزماري گياه انتهایی جوان و سرسبز هاي سرشاخه
 ،گندزدایی منظور به شد. استفاده نمونه ریز عنوان به

 ظرفشویی مایع حاوي آب در دقيقه 2 مدت به ها ریزنمونه
 جاري آب زیر دقيقه 51 مدت بهبعد  و گردیده ور غوطه
 ایرفلو، المينار زیر در ها نمونه آن از پس و شدند شسته
 ضدعفونی حجمی %31 الکل با دقيقه 0 مدت به ابتدا

 %2/0 محلول در مقطر آب با آبکشی از بعد وگردیدند 
 و گرفته قرار دقيقه 51 مدت به سدیم هيپوکلریت حجمی

 مقطر آب با دقيقه 01 و 2 ،5 مدت به بار سهپایان  در
 با ها نمونه ریز تکثير ابتدا در .شدند ضدعفونی استریل

 کشت محيط در سالم، هاي گياهچه تعداد افزایش هدف
MS پرآوري براي سپس ،شد انجام هورمون فاقد 
 و ليتر بر گرم ميلی 5 غلظت با BA هورمون از ها نمونه ریز

IAA شد استفاده ليتر بر گرم ميلی 5/1 غلظت با.  
 پرآوري طریق از کافی گياهچه شدن فراهم از پس

 MS هاي محيط در آزمایش اصلی هاي تيمار ها، ریزنمونه
 BA هورمون همچنين .گردید انجام (0 )جدول یافته تغيير

 غلظت با IAA هورمون و ليتر بر گرم ميلی یک غلظت با
 سپس گردید. اضافه محلول به ليتر بر گرم ميلی 52/1

 و آسپاراژین آمونيوم، نيترات شامل آزمایشی تيمارهاي
 گرم ميلی 511 و 021 ،011 ،21 هاي غلظت در گلوتامين

 ظروف و مواد کليه سپس .شد اضافه محيط هر به ليتر بر
 گراد سانتی درجه 051 دماي در کشت هاي محيط و
 يدما در ها کشتآنگاه  گردید. اتوکالو دقيقه 51 مدت به

  و روشنایی ساعت 06 در و گراد سانتی درجه 52
 مدت به نتایج ثبت و بررسی گرفت. قرار تاریکی ساعت 0
 اه،يگ ارتفاع شامل نظر مورد صفات وشد  انجام ماه 6
 ميزان نکروزه، برگ زانيم ،برگ تعداد ،زایی شاخه زانيم

 ديفالونوئ و فنول ،کاروتنوئيد ،کل و a، b ليکلروف
 از برگ کلروفيل ميزان گيري اندازه براي شد. گيري اندازه
 هر از گرم ميلی 211 .شد استفاده Arnon (0545) روش
 ،گردید هموژن (%01) استون ليتر ميلی 2 در تر برگ نمونه
 کردن اضافه با آن حجم و صاف حاصل عصاره آنگاه

 استخراج از پس شد. رسانده ليتر ميلی 01 به نواست
 توسط نور جذب ميزان ذکرشده روش به آن عصاره
 اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با عصاره

(Shimadzu UV 180) کلروفيل 667 موج طول در( a) 
 b و a کلروفيل غلظت گردید. تعيين (b )کلروفيل 642 و
 نمونه نهایی حجم V روابط این )در آنها مجموع و

 روابط طریق از است( نمونه تر وزن W و شده استخراج
 .آمد بدست زیر
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 (W×0111/)V({×642 در جذب )کلروفيل گرم ميلی {=3/05 نانومتر( 667 در )جذب-65/5 نانومتر a تر وزن گرم هر در 
 

(W×0111/)V({×667 در جذب )کلروفيل گرم ميلی {=5/55 نانومتر( 642 در )جذب-65/4 نانومتر b تر وزن گرم هر در 
 

(W×0111/)V({×نانو 667 در جذب)کلروفيل گرم ميلی {=5/51نانومتر( 642 در )جذب-15/0 متر a و b تر وزن گرم هر در 
 

(W×0111/)V({×667 در جذب )تر وزن گرم هر در کاروتنوئيد گرم ميلی {=3/3نانومتر( 401 در )جذب-5/04 نانومتر 
 

 همکاران و Krizek روش از فالونوئيدها سنجش براي
 دستگاه با وئيدهافالون سنجش شد. استفاده (0550)

 نانومتر 711 موج طول در (Jenwey )مدل اسپکتروفتومتر
 طول هر در ها فالونوئيد غلظت محاسبه براي گردید. قرائت
 شد. استفاده خاموشی ضریب فرمول از جداگانه صورت به موج

 

A= Ɛbc 

 موج طول در شده قرائت جذب ميزان :A آن در که
 غلظت :c (،cm M 77111) خاموشی ضریب :Ɛ شده، تعيين

 )یک کووت عرض :b و موالر( حسب )بر فالونوئيد
 در موجود یفنل هاي بيترک زانيم باشد. می متر( سانتی
 Singleton (0533)و  Slinkard روش براساس اهيگ عصاره

 طول در (Jenway )مدل اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با
 .شد قرائت نانومتر 362 موج

 افزار نرم از استفاده با طرح این يآمار وتحليل تجزیه
SAS 9.4 آزمون براساس ها ميانگين مقایسه و LSD در 

 افزار نرم از نمودارها رسم براي .شد انجام% 2 احتمال سطح
Excel شد. استفاده 

 

 نتایج

 شدهپرآوريشاخهتعداد

داري  نشان از معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس 
عداد شاخه پرآوري شده رزماري تأثير منابع نيتروژنی بر ت

مقایسه ميانگين (. 5% داشت )جدول 0در سطح احتمال 
شاخه د تأثير تيمار منابع نيتروژنی بر شاخص تعدا

بيشترین تعداد شاخه پرآوري که پرآوري شده نشان داد 
 گلوتامين در غلظت ( مربوط به تيمار پنج عددشده )

و  011ت در غلظآسپاراژین  گرم در ليتر و ميلی 011
باشد. کمترین ميزان تعداد شاخه  گرم در ليتر می ميلی 511

پرآوري شده در تيمار کنترل )بدون مصرف منابع 
(.0نيتروژنی( بدست آمد )شکل 


برگتعداد

داري  نشان از معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس 
تأثير منابع نيتروژنی بر تعداد برگ گياه رزماري در سطح 

مقایسه ميانگين تأثير تيمار (. 5ت )جدول % داش0احتمال 
بيشترین تعداد که نشان داد د برگ منابع نيتروژنی بر تعدا

و  021، 011گلوتامين در غلظت  مربوط به تيمار برگ
گرم در ليتر بود و کمترین ميزان آن در تيمار  ميلی 511

 کنترل )بدون مصرف منابع نيتروژنی( بدست آمد 
(.5)شکل 
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 استفادهموردهايکشتمحیطعناصرترکیب-1جدول

MSیافتهتغییر MS ماده 

(mg/L)پرمصرفعناصر  

1 0621 NH4NO3 

- - Ca(NO3)4.4H2O 

705 15/775 CaCl2.2H2O 

3/7 24/001 MgSO4.7H2O 

05 0511 KNO3 

3/0 031 KH2.PO4 

- - K2SO4 

61/771 - NaH2PO4 

(mg/L)مصرفکمعناصر  

51/6 165/1 H3BO3 

152/1 1152/1 CuSO4.5H2O 

51/06 557/1 Mn SO4.H2O 

52/1 152/1 Na2MoO4.2H2O 

61/0 106/1 Zn SO4. 7H2O 

41/37 530/1 FeNa. EDTA 

71/1 107/1 KI 

152/1 1152/1 CoCl2. 6H2O 

(mg/L)آلیمواد  

41/1 110/1 Thiamine (B1) 

- 112/1 Nicotinic (B3) 

- 112/1 Pyrodoxine (B6) 

- 15/1 Glycine 

011 0 Myo - inositol 

01 - Adninsulfat 

71 71 Sucrose(gl-1) 

3 3 Agar(gl-1) 

 

 



 

 رزماريصفاتبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمنابعتأثیرواریانستجزیه-2جدول

 (MSمیانگینمربعات)

(dfدرجهآزادي) منابعتغییرات
 گیاهارتفاع aکلروفیل bکلروفیل کلکلروفیل نوئیدکاروت فنول فالونوئید

شاخهتعداد

 شدهپرآوري

میزان

نکروزه
برگتعداد

3/2×01-01
** 0/50** 0/72** 70/26** 50/5 ** 57/36** 14/0 ** 40/6 ** 23/7 ** 012/20 تیمار 05 **

0/5×01-00
زمایشآخطاي 25 07/73 0/01 0/01 1/044 0/56 1/750 0/30 1/510 1/161   

 )%(تغییراتضریب  54/53 70/47 53/30 03/55 04/26 51/22 05/21 07/10 00/25 05/47

 %0 احتمال سطح در داري معنی: **
 

 
رزماريشدهپرآوريشاخهتعدادبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-1شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون
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رزماريبرگتعدادبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-2شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون

 

 

 

 
رزمارينکروزهبرگتعدادبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-3شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD ونآزم براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون
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برگنکروزگیمیزان

 بر مختلف هاي غلظت در نيتروژنی مختلف منابعتأثير 
  بود دار معنی% 0 احتمال سطح در نکروزه برگ تعداد

 به مربوط (عدد 2) نکروزه برگ ميزان کمترین (.5 جدول)
 بود ليتر بر گرم ميلی 011 و 21 غلظت در آسپاراژین تيمار

 در داشت. دار معنی اختالف شاهد تيمار با مقایسه در که
 در آمونيوم نيترات در نکروزه برگ تعداد بيشترین که حالی

 (.7 شکل) شد مشاهده ليتر بر گرم ميلی 21 غلظت

گیاهارتفاع

 در نيتروژنی مختلف منابع تأثير  تحت گياه ارتفاع ميزان
 ميانگين مقایسه (.5 دول)ج گرفت قرار %0 احتمال سطح
 بيشترین که داد نشان گياه ارتفاع بر نيتروژنی منابع تأثير
 ليتر بر گرم ميلی 511 غلظت در متر( سانتی 7) ارتفاع ميزان

 شاهد تيمار با مقایسه در که شد مشاهده آمونيوم نيترات
 عدم تيمار در آن ميزان کمترین و داشت دار معنی اختالف
 (.4 کل)ش آمد بدست نيتروژنی منابع مصرف

 

 
رزماريگیاهارتفاعبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-4شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون



 
رزماريگیاهaکلروفیلبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-5شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون
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فتوسنتزيهايرنگیزه

 فتوسنتزي هاي هرنگيز ميزان بر آزمایش تيمارهايتأثير 
 %0 احتمال سطح درکاروتنوئيد  و کل و a، b يلکلروف شامل
 ميانگين مقایسه نتایج براساس (.5 )جدول بود دار معنی

  تيمار درکاروتنوئيد  و کل و a يلکلروف ميزان بيشترین

 در آنها ميزان کمترین و آسپاراژین ليتر در گرم ميلی 21
 ،2 )شکل شد حاصل اژینآسپار ليتر در گرم ميلی 021 تيمار

 کمترین و کنترل تيمار در b کلروفيل ميزان بيشترین (.0 و 3
 بدست ليتر در گرم ميلی 021 گلوتامين تيمار در آن ميزان

 (.6 )شکل آمد
 
 

 
رزماريگیاهbکلروفیلبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-6شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون

 
 

 
رزماريگیاهکلکلروفیلبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-7شکل

.ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي لحداق که هایی ستون
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رزماريگیاهکاروتنوئیدبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-8شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون

 



فالونوئیدمیزان

 بر %0 احتمال سطح در نيتروژنی مختلف منابع تأثير
 ميانگين مقایسه (.5 ل)جدو بود دار معنی فالونوئيد ميزان
 که داد نشان گياه فالونوئيد ميزان بر نيتروژنی منابع تأثير

 در گلوتامين تيمار به مربوط الونوئيدف ميزان بيشترین

 تيمار با مقایسه در کهاست  ليتر بر گرم ميلی 511 غلظت
 در آن ميزان کمترین و داشت دار معنی اختالف شاهد
 آمونيوم تيمار و )کنترل( نيتروژنی منبع مصرف عدم تيمار

 بدست ليتر در گرم ميلی 021 و 011 غلظت در نيترات
  (.5 )شکل آمد

 
 

 
 رزماريگیاهفالونوئیدبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینسهمقای-9شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون
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فنول

 منابع تأثير واریانس تجزیه از حاصل نتایج براساس
 گياه فنول ميزان بر %0 احتمال طحس در نيتروژنی مختلف

 در فنول ميزان بيشترین (.5 ل)جدو بود دار معنی رزماري
 ليتر در گرم ميلی 511 و 021 غلظت دو در گلوتامين تيمار

 داري معنی اختالف تيمار دو این بين که طوري به ،شد حاصل

 نيترات تيمار و تيمار دو این بين همچنين .نداشت وجود
 داري معنی تفاوت ليتر در گرم ميلی 021 تغلظ در آمونيوم

 کنترل تيمارهاي در نيز فنول ميزان کمترین نداشت. وجود
 021 و 011 ،21 هاي غلظت با آسپاراژین و مصرف( )عدم
 (.01 )شکل آمد بدست ليتر در گرم ميلی

 

 
رزماريگیاهفنولبرمختلفهايغلظتدرنیتروژنیمختلفبعامنتأثیرمیانگینمقایسه-11شکل

 .ندارند %0 احتمال سطح در LSD آزمون براساس داري معنی اختالف هستند مشترک حرف یک داراي حداقل که هایی ستون

 

 بحث
 و بيشتر تحرک علت به معدنی نيتروژنی منابع طورکلی به

 منابع به نسبت پروتئين، بيوسنتز براي کمتر انرژي مصرف
 تشکيل زایی، ریشه در و شوند می واقع ثرترؤم آلی ژنینيترو

 هستند کارآمدتر گياهان براي سوماتيکی زایی جنين و شاخه
(Kim & Moon, 2007.) ترکيب عنوان به آمينه اسيدهاي 

 در ها ترکيب این .کنند می فعاليت گياه کيفی و یکمّ رشد محرک
 .دارند مهمی نقش هورمونی و ثانویه هاي متابوليت بيوسنتز

 تحریک باعث که هستند موادي آمينه اسيدهاي کلی طور به
 .شوند می گياهان کارآیی افزایش براي متابوليکی و متابوليسمی

 تواند می زیستی هاي محرک عنوان به مواد این کاربرد بنابراین
 چون باشد، گياه یک موفق کشت در عوامل مهمترین از یکی

 اثر نيز گياه کيفی هاي صشاخ بر ی،کمّ هاي شاخص بر عالوه
 فرموالسيون دليل به آمينه اسيدهاي تأثير این و گذارد می

 تا mRNA برداري نسخه افزایش با که است زیستی هاي محرک

 رشد در مؤثر هاي ن  هورمو سازي فعال با برابر، 2/5 ميزان
 افزایش ها، کربوهيدرات تشکيل یندافر سازي فعال زایشی،
 گياهان در پروتئين ميزان افزایش و عناصر انتقال و جذب

 تر کوتاه زمان مدت در کيفی و یکمّ هاي ویژگی بهبود موجب
 نتيجه در و کلروفيل غلظت افزایش با آمينه اسيدهاي .شوند می

 .گذارند اثر می گياهان عملکرد و رشد بر فتوسنتز، بر تأثير
 بر مستقيم غير و مستقيم صورت به آمينه هاي اسيد بنابراین

 .گذارند اثر می گياه نمو و رشد و فيزیولوژیک هاي عاليتف
 غلظت با گلوتامين تيمار در شده پرآوري شاخه تعداد بيشترین

 است نيتروژنی منبع گلوتامين آمد. بدست ليتر در گرم ميلی 011
 سلول است یسمّ غير که آنجا از و شود می جذب سهولت به که
 طوالنی زمان مدت رد را خود رشد سرعت تا کند می قادر را

 ميزان حداکثر به دستيابی سبب گلوتامين همچنين بکند. حفظ
al et Vasudevan,. ) است شده خيار گياه در زایی شاخه

 گلوتامين ،آسپاراژین) آمينه هاي اسيد هاي  کاربرد تأثير (.2004



 اثرمنابعمختلفمنابعنیتروژنیبربرخی...261

 قرار بررسی مورد مختلفی پژوهشگران توسط گياهان در ...( و
 از قادرند گياهان که است شده شخصم اکنون است. گرفته

 اسيدهاي کنند؛ استفاده نيتروژن منبع عنوان به آمينه اسيدهاي
 انجام بدون و شوند می جذب برگ سطح و ریشه طریق از  آمينه
 Tsouvaltzis et) ندشو می ها پروتئين ساختار وارد ياءاح عمل

al., 2014.) تشکيل کنندهءالقا گلوتامين و آسپاراژین آمينه اسيد 
 بهبود و افشانی گرده یندافر کلروفيل، سنتز و گياهی هاي بافت

 انتقال و جذب گلوتاميک اسيد .باشند می گياهان رویش کيفيت
 بيشتر در و دکن می تر آسان گياه بهرا  ریزمغذي عناصر

 کشت در مهمی نقش آمينه هاي اسيد کردن اضافه ،ها رشگزا
 ندرت به استفاده مورد کشت هاي محيط اما دارد گياهان بافت

 .(et al., 2009 Asad) شدند تکميل آمينه هاي اسيد با
 خشک  ماده افزایش در را اثر بيشترین دار نيتروژن هاي ترکيب

 و فتوسنتز با مستقيم رابطه روند این که دارند ریشه و ها برگ در
 در کل نيتروژن آنها افزایش با که دارد نيتروژن جذب غلظت

 نتيجه در ،کند می پيدا افزایش برگ تعداد و یابد می افزایش گياه
 در (.al et Vasuki,. 1980) شود می بيشتر آلکالوئيدها عملکرد

 هنگامی ،نمودند گزارش (5100) همکاران و Shirdel پژوهشی
 بيشتر نسترن گل ریزازدیادي کشت محيط در نيترات ميزان که
 شود می توليد گره تعداد و ساقه طول بيشترین باشد، آمونيوم از
 Rainaو  Khanna دارد. مطابقت پژوهشاین  نتایج با که
 آمونيوم و نيترات اتتأثير بررسی منظور به پژوهشی در (0553)

 و آمونيوم حضور که یافتند دست نتيجه این به برنج روي بر
 که طوري به ،نيست کارآمد ساقه رشد براي تنهایی به نيترات
 شود می نکروزگی ميزان افزایش ثباع آمونيوم غلظت افزایش

 شدن اسيدي افزایش باعث آمونيوم باالي تجمع همچنين و
 این از حاصل نتایج با آنان نتایج که شود می گياه رشد محيط
 در زیاد احتمال به آمينه هاي اسيد داشت. مطابقت تحقيق

 گياه در رشد محرک هاي آنزیم برخی فعاليت و توليد افزایش
 به توان می آمينه هاي اسيد مؤثر نقش از اند. داشته مثبت نقش

 ها، روزنه شدن باز تنظيم ها، یون انتقال تنظيم مانند مواردي
 Hausler) سيگنالينگ عمل انجام سنگين، فلزات يتسمّ کاهش

et al., 2014) کرد اشاره اسموليت عنوان به عمل و (Anjum et 

al., 2014.) گرم ميلی 511 ارتيم در ساقه ارتفاع ميزان بيشترین 

و  Ivanova نتایج با که آمد بدست آمونيوم نيترات ليتر در
Staden (5100) گياه در polyphylla Aloe دارد. همخوانی 

 در و است گياهی هاي سلول براي ضروري تغذیه منبع وژننيتر
 اساسی نقش ها کوآنزیم و اسيدها نوکلئيک ها، پروتئين توليد
 بنابراین ،بوده کلروفيل هاي مولکول سازنده جزء همچنين .دارد
Pilbeam, & Barker ) کند می ءایفا فتوسنتز در مهمی نقش

 در نيتروژنی منابع تأثير بيشترین پژوهشاین  در (.2015
 در آسپاراژین تيمار به مربوط کاروتنوئيد و کل کلروفيل

 شاهد تيمار با که شد حاصل ليتر بر گرم ميلی 21 غلظت
 گلوتامين و آسپاراژین اسيدآمينه .داشت يدار معنی اختالف

 یندافر کلروفيل، سنتز و گياهی هاي بافت تشکيل کننده ءالقا
et Jan ) باشند می گياهان رویش کيفيت بهبود و افشانی گرده

2010 .,al.) آزمایشی در Haroun (5101) همکاران و 
 گياه متابوليسم و رشد ميزان بر گلوتامين و آسپاراژین تأثير

 .دادند قرار بررسی مورد اي شيشه درون شرایط را در يالوب
  و 0 غلظت در رشدي هاي پارامتر همه کلی طور به
 در ،کردند پيدا افزایش گلوتامين و آسپاراژین موالر ميلی 5

 موالر ميلی 2 و 4 ،7 هاي غلظت به پاسخ در که حالی
 .شد مشاهده کاهش رشدي هاي پارامتر سایر و کربوهيدرات

 با کاروتنوئيد و b کلروفيل ،a کلروفيل در تغيير روند
 که بود مشابه مختلف هاي غلظت در ها اترکربوهيد تغييرات

 پژوهشاین  در داشت. مطابقت پژوهش این هاي یافته با
 تيمار به مربوط فالونوئيد و کل فنول ميزان بيشترین

 بيشتر بود. ليتر بر گرم ميلی 511 غلظت در گلوتامين
 اسيدآمينه صورت به آمونياک جذب به قادر دهزن موجودات
 هاي بلوک براي نيتروژن مستقيم منبع که هستند گلوتامين
 بيولوژیکی هاي ترکيب سایر و ها ماکرومولکول ساختاري

 که است نيتروژنی منبع گلوتامين (.Sungdae, 2002) است
 است یسمّ غير نسبتاً که آنجا از و شود می جذب سهولت به

 زمان مدت در را خود رشد سرعت تا کند می ادرق را سلول
  گلوتامين هاي گزارش براساس و کند حفظ طوالنی

 کشت در را شاخساره ییابازز حداکثر موالر( ميلی 160/1)
  (.al. et Vasudevan, 2004) شود می منجر بافت
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Abstract 
    To investigate the effects of different nitrogen sources including ammonium nitrate, 

asparagine, and glutamine in five concentrations of 0, 50, 100, 150, and 200 mg l
-1

 on some 

physiological and biochemical characteristics of rosemary (Rosmarinus officinalis L.), an 

experiment was conducted in a completely randomized design with five repliacations. The 

indices including plant height, shooting rate, number of leaves, necrotic leaf size, chlorophylls 

a, b, and total chlorophyll content, and the content of carotenoids, phenols, and flavonoids were 

measured. The results showed that the nitrogen sources significantly (P≤0.01) affected the all 

measured indices except the necrotic leaf size. The results of means comparison showed that the 

highest shooting rate and number of leaves were obtained at 100 mg l
-1

 of glutamine and 

asparagine and the highest plant height was obtained at 200 mg l
-1

 of ammonium nitrate. Also, 

the highest amount of photosynthetic pigments was obtained at 50 mg l
-1

 of asparagine and the 

highest amount of phenols and flavonoids was related to 200 mg l
-1

 of glutamine. In general, the 

results showed that the various nitrogen sources studied could positively and significantly 

improve the morphological and physiological characteristics of rosemary under in vitro 

conditions. 

 

Keywords: Asparagine, glutamine, phenol, secondary metabolites, ammonium nitrate. 

 

 

mailto:echamani@uma.ac.ir

