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تاثیر نانوذره اکسید روی بر رشد سلول و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی 

 (Azadirachta indicaگیاه چریش )
 

 رضا فرجامینژاد1، قاسمعلی گروسی1و*

 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران -1

 

 خالصه

-کش طبیعی استفاده میباشد که به عنوان آفتهای ثانویه گیاه چریش میزادیراختین یکی از مهمترین متابولیتآ

 درگرم میلی 80و  60، 40، 20های مختلف نانوذره اکسید روی )صفر، تاثیر غلظتبرای اولین بار شود. در این مطالعه، 

ها بر رشد سوسپانسیو سلولی و تجمع و تولید ز( و اثر متقابل آنرو 6و  4، 2های مختلف نمونه برداری )لیتر( و زمان

داری روی وزن های مختلف نانوذره اکسید روی تاثیر معنینتایج نشان داد که غلظت مورد بررسی قرار گرفت.آزادیراختین 

ها، داری بر وزن تر سلولبرداری نیز تاثیر معنیهای مختلف نمونهها، تجمع و تولید آزادیراختین دارد. زمانخشک سلول

-های مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانتجمع و تولید آزادیراختین داشت. همچنین اثر متقابل غلظت

در این مطالعه، بیشترین . نشان دادها و تجمع و تولید آزادیراختین بر وزن تر و خشک سلولرا داری برداری نیز تاثیر معنی

گرم در لیتر در تیمار شاهد در روز ششم بدست آمد، بیشترین مقدار وزن خشک  73/540ها با میانگین سلولمقدار وزن تر 

گرم در لیتر نانوذره اکسید روی حاصل شد. میلی 80گرم در لیتر شش روز پس از اعمال  93/15ها نیز با میانگین سلول

گرم در میلی 40رم بر گرم وزن خشک شش روز پس از اعمال گمیلی 15/5باالترین مقدار تجمع آزادیراختین با میانگین 

گرم در لیتر( نیز در تیمار شاهد در روز میلی 27/68لیتر نانوذره اکسید روی تولید شد. باالترین مقدار تولید آزادیراختین )

 ششم حاصل شد.

 

 آزادیراختین، چریش، کشت سوسپانسیون سلولی، نانوذره اکسید رویکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

. [1]کنند ها، آلکالوئیدها و لیمونوئیدها را تولید میهای گیاهی مختلف ترکیباب بیوشیمایی مختلفی نظیر اسانسگونه

شوند شوند که در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، دارویی و کشاورزی استفاده میهای ثانویه نامیده میاین ترکیبات متابولیت

شود، اما کشت گیاه کامل در مزرعه از نظر تکینکی و های مختلف گیاه تولید میه در بخشهای ثانویمتابولیت. [2]

گیاه چریش . [3] های زیادی استها، دارای محدودیتاکولوژیکی، نظیر تغییرات فصلی، تغییرات آب و هوایی و بیماری

شود. روغن چریش جهان استفاده میباشد که به عنوان طب سنتی در کشورهای مختلف یکی از اعضای تیره ملیاسه می

های بیولوژیکی و دارویی مختلف، نظیر فعالیت ضد سرطانی، ضد پالسمودیا، ضد باکتریایی، الرو کش، قارچ دارای فعالیت

های این گیاه آزادیراختین یکی از مهمترین متابولیت. [4] باشدکش، اسپرم کش، ضد درد، ضد انعقاد، ضد آفت و غیره می

-شوند و دارای مشکالت عملیاتی و ذخیرهاین بذرها یک بار در سال تولید می. [5] شودز هسته بذر استخراج میبوده و ا

  .[6] شودهای برای استخراج آزادیراختین استفاده میاز دانه اندکی، تنها مقدار سازی هستند. بنابراین
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ای از ای ثانویه بوده و برای تولید طیف گستردههآل برای تولید متابولیتکشت سوسپانسیون سلولی یک سیستم ایده

برای تواند مقادیر کافی از ترکیبات را تولید کند. عوامل مختلفی شود، اما این سیستم نمیهای ثانویه استفاده میمتابولیت

های ظیم کنندهتواند به ترکیبات محیط کشت، تنهای ثانویه در نظر گرفته شده که از آن جمله میافزایش تولید متابولیت

 . [7] ماده و استفاده از مواد محرک اشاره کردرشد گیاهی، تغذیه با پیش

اند. نانوذرات برای محیط زیست بندی شدهنانومتر است، طبقه 100ها کمتر از نانوذرات به عنوان موادی که قطر آن

به عنوان یک ماده رنگ آمیزی برای فلزات  هاو بطور طبیعی بصورت مواد معدنی وجود دارند. در قدیم از آن نبودهجدید 

های مختلف تنها در چند دهه گذشته آغاز استفاده شده است، اما طراحی و مهندسی سیستماتیک نانوذرات برای استفاده

ها را ندارند. نانوذرات مهندسی شده از هایی هستند که مواد مشابه آننانوذرات مهندسی شده دارای ویژگی. [8] شده است

نانوذرات فلزی و اکسیدهای فلزی دارای خواص فیزیکی و . [9] اندادی با اندازه مختلف و شکل متنوع تشکیل شدهمو

شیمیایی متفاوت بوده و از نظر خواص سطحی، اپتیکی، حرارتی و الکتریکی نسبت به ترکیبات مشابه متفاوتند. نانوذرات 

شوند. عوامل متعددی نظیر سید کننده در طول سنتز حاصل میاک فلزی و اکسید فلزی از طریق افزودن عناصر کاهنده یا

ها، روی برهمکنش نانوذرات با اندازه نانوذرات، ترکیب هسته، شکل، خواص سطحی، خلوص، پایداری و روش تهیه آن

ند، بنابراین، های اصلی مواد جامد خام را داشته باشنانوذرات ممکن است ویژگی. [11و  10] های زیستی تاثیر داردمولکول

دهد که برخی از الزم است که تاثیر مواد خام نیز در نظر گرفته شود. بررسی برهمکنش نانوذرات و محیط زیست نشان می

 نانوذرات، مانند فلزات سنگین برای گیاهان سمی است، در حالی که سیلیکون به عنوان متالوئید برای گیاهان مفید است

 . [13و  12]

انسیل باالیی را در فناوری نانو داشته و طیف وسیعی از کاربردها را در مهندسی و علوم زیستی نانوذرات فلزی پت

های مختلفی وجود دارد باشد. راهپزشکی دارند. از این رو، مطالعه اثرات بلند مدت این نانوذرات در محیط زیست مهم می

توانند بصورت مستقیم وارد گیاه شوند و انوذرات فلزی میتوانند توسط گیاهان استفاده شوند. نتوسط آن نانوذرات فلزی می

-افزایش استفاده از نانوذرات مهندسی شده در زمینه. [14] توانند در محلول خاک اکسید شده و به گیاه وارد شوندیا می

م همه های خاکی، آبی و اتمسفر شده است. گیاهان از اجزاء مهها در محیطهای مختلف باعث رهاسازی تصادفی آن

نانوذرات در سطوح . [15] شودها در زیست توده میها باعث جذب و تجمع آنها بوده و تعامل نانوذرات با آناکوسیستم

ها به اندازه، توانند از طریق مسیرهای مختلف به گیاه نفوذ کنند و میزان جذب آنمی هاآنشوند. مختلف گیاه جذب می

  .[16] شکل، غلظت و بار سطحی بستگی دارد

تواند تحت تاثیر کمبود روی قرار گیرد. محققان اهمیت و نقش روی در رشد، عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی می

زنی بذر مورد مطالعه قرار گرفته و مشاهده شده که اند. تاثیر نانوذره اکسید روی بر جوانهتولید و عملکرد گیاه را نشان داده

نانوذرات اکسید روی دارای خواص فیزیکی و ضد میکروبی بوده و پتانسیل قابل  شود.باعث افزایش رشد و عملکرد می

توجهی را در بهبود کشت دارد. در بسیاری از مطالعات، پشنهاد شده که نانوذرات اکسید روی باعث افزایش رشد و نمو گیاه 

های باالی نانوذرات اکسید دارد. غلظتزنی بذر داری بر جوانههای پایین نانوذرات اکسید روی تاثیر معنیشود. غلظتمی

زنی به غلظت آن بستگی دارد. نانوذرات اکسید شود. بنابراین، تاثیر نانوذرات بر جوانهزنی بذر میروی باعث اختالل در جوانه

 Cyamopsisروی باعث بهبود بیوماس، رشد ساقه و ریشه، سطح ریشه، سنتر کلروفیل و پروتئین در گیاه گوآر )

tetragonoloba[17]شود ( می . 

-در مطالعات اخیر از نانوذرات مختلف، نظیر نانوذره اکسید روی، به عنوان مواد محرک برای افزایش تولید متابولیت

-های مختلف نانوذره اکسید روی و زمانهای ثانویه استفاده شده است. بنابراین، در این مطالعه برای اولین بار تاثیر غلظت
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ها، تولید بیوماس سلولی و تجمع و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون برداری بر رشد سلولهای مختلف نمونه

 سلولی گیاه چریش مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

 ها. مواد و روش2

 

 مواد گیاهی. 2-1

ها گردید. برگآوری شده و به عنوان ریزنمونه برای تولید کالوس استفاده های درخت چریش از بندرعباس جمعبرگ

 5/2ثانیه و هیپوکلریت سدیم  45درصد به مدت  70ساعت در آب جاری شسته شده و سپس توسط اتانول  3به مدت 

 بار با آب مقطر استریل آبکشی شدند.  3دقیقه ضد عفونی شده و  13درصد به مدت 

 

 القاء کالوس. 2-2

لیتر  درگرم میلی 1حاوی  MSشده و در محیط کشت سانتیمتر مربع برش داده  1های استریل شده به اندازه برگ

در تاریکی  25 ± 2ها در اتاقک رشد با دمای لیتر کینتین قرار داده شدند. برای القاء کالوس کشت درگرم میلی 2پیکلرام و 

 هفته نگهداری شدند. 3به مدت 

 

 استقرار کشت سوسپانسیون سلولی. 2-3

مایع  MSلیتری دارای محیط کشت میلی 250گرم به ارلن مایر میلی 175-180های نرم و شکننده با وزن کالوس

 rpmهای مایع روی شیکر دوار با دور گرم در لیتر کینتین منتقل شدند. کشتمیلی 2گرم در لیتر پیکلرام و میلی 1حاوی 

روز یکبار  12ها هر در تاریکی نگهداری شدند. پس از استقرار کشت سوسپانسیون سلولی، کشت 26 ± 2و دمای  110

 زیرکشت شدند. 

 

 های مختلف نانوذره اکسید روی در کشت سوسپانسیون سلولیاعمال غلظت. 2-4

 25لیتری دارای میلی 100به ارلن مایرهای  لیترسلول در میلی 6/2 × 510با تراکم اولیه  کشت سوسپانسیون سلولی

لیتر کینتین منتقل شده و منحنی  درگرم میلی 2پیکلرام و  لیتر درگرم میلی 1مایع حاوی  MSلیتر محیط کشت میلی

روز پس  15(. بر اساس منحنی رشد، 1جهت اعمال تیمار تهیه گردید )شکل ( SCVهای ساکن )بر اساس حجم سلولرشد 

روز پس  6و  4، 2گرم در لیتر نانوذره اکسید روی به محیط اضافه شده و میلی 80و  60، 40، 20های صفر، از کشت غلظت

، مقدار تجمع آزادیراختین و مقدار هاسلولو خشک برداری وزن تر برداری صورت گرفت. پس از نمونهاز اعمال تیمار نمونه

 گیری شد.تولید آزادیراختین اندازه
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 2گرم در لیتر پیکلرام و میلی 1حاوی  MSرشد کشت سوسپانسیون سلولی چریش در محیط کشت  -1شکل 

 لیتر کینتین.گرم در میلی

 

 

 HPLCاستخراج آزادیراختین و آنالیز توسط . 2-5

کلرومتان به لیتر دیبا اندکی تغییر استخراج شد. یک میلی [6]آزادیراختین درون سلولی به روش رفیق و همکاران 

اصل با دور دقیقه در دمای اتاق سونیکه شد. سپس، عصاره ح 25گرم سلول خشک و پودر شده اضافه و به مدت میلی 100

rpm 7000 کلرومتان حذف درجه سانتیگراد بنماری دی 50آوری گردید. در دمای سانتریفوژ شده و محلول رویی جمع

درجه  -20لیتر آب مقطر حل شده و در دمای میلی 5/1های خشک شده مجددا در شده و نمونه خشک شد. نمونه

 C-18برآورد گردید. ستون  Knauer HPLCه با استفاده از سیستم سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آزادیراختین هر نمون

(TSKgel-ODS C-18, 5μm, 4.6 × 250 mm, Japan به ) درصد  10عنوان فاز ثابت استفاده شد. فاز متحرک نیز

تر نانوم 214لیتر در دقیقه بود. جذب آزادیراختین در طول موج میلی 9/0درصد آب با سرعت جریان  90استونیتریل و 

گیری شده و مقدار تجمع آزادیراختین توسط منحنی استاندارد بدست آمد. با توجه به اینکه میزان تولید آزادیراختین اندازه

 : [5] به مقدار بیوماس و تجمع آزادیراختین بستگی دارد، از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده شد

 گرم در گرم وزن خشک(تجمع آزادیراختین )میلی ×رم در لیتر( گرم در لیتر( = بیوماس )گتولید آزادیراختین )میلی

 

 آنالیز آماری. 2-6

 SPSSهای با استفاده از نرم افزار آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. داده

 درصد انجام شد. 5دانکن در سطح احتمال  ایمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین به روش چند دامنه 24.0

 

 . نتایج و بحث3

 

 هاوزن تر سلول. 3-1

های مختلف نمونه برداری و اثر داری تحت تاثیر زمانها بطور معنینتایج آنالیز واریانس نشان داد که وزن تر سلول

 درگرم میلی 40و  20های زودن غلظت(. با اف1گیرد )جدول های مختلف نانوذره اکسید روی قرار میمتقابل آن با غلظت
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داری با شاهد نداشت.  ها تا حدودی افزایش یافت ولی این افزایش اختالف معنیلیتر نانوذره اکسید روی مقدار وزن تر سلول

روز پس از اعمال تیمار  6ها افزایش یافته و بیشترین مقدار آن نتایج نشان داد که با گذشت زمان مقدار وزن تر سلول

برداری مشاهده شد های مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانشود. با بررسی اثر ترکیبی غلظتاصل میح

شود که نسبت به گرم در لیتر در روز ششم تیمار شاهد حاصل می 73/540که باالترین مقدار وزن تر سلول با میانگین 

برابر بیشتر  01/1و  25/1، 23/1، 43/1ذره اکسید روی در روز ششم لیتر نانو درگرم میلی 80و  60، 40، 20تیمارهای 

های گیاهی بصورت انتقال فعال بوده و شامل چندین فرآیند سلولی مانند مکانیسم جذب نانوذرات در سلول (.2است )شکل 

کسید روی باعث القاء تنش دهد که نانوذره امطالعات نشان می. [18] باشدرسانی، بازیابی و تنظیم غشاء پالسمایی میپیام

گرم در میلی 10-2000های مطالعه تاثیر نانوذره اکسید روی در غلظت. [19] کنداکسیداتیو شده و رشد گیاه را مهار می

های سطح ریشه و القاء سیستم دفاع غیر لیتر بر گندم سیاه نشان داد که این نانوذره باعث کاهش بیوماس، آسیب به سلول

مطالعه اثرات سمی نانوذره اکسید روی در گیاه چچم نشان داد که . [20] شودهای فعال اکسیژن میگونه طبیعی در برابر

بونیانیتیپوگ و . [21] شود که با مطالعه فوق مطابقت داردوجود نانوذره اکسید روی باعث کاهش مقدار زیست توده می

شود، در های برنج میها و طول گیاهچهتعداد ریشه مشاهده کردند که نانوذره اکسید روی باعث کاهش [22] همکاران

دریافتند که نانوذره اکسید روی باعث  مهار بیوسنتز کلروفیل و بخصوص کارآیی فتوسنتز در  [23]حالی که راسکار و الوار 

-و رشد اندامزنی نانوذره اکسید روی جوانهشان دادند که ن [24]شود. در مطالعه دیگر، ظفر و همکاران آرابیدوپسیس می

دهد که نانوذره اکسید روی باعث کاهش دهد. مطالعه انجام گرفته در پیاز نشان میهوایی خردل سیاه را تحت تاثیر قرار می

و توقف چرخه سلولی در وقفه  DNAهای کوچک، شکستن رشته ثبات غشاء، افزایش انحرافات کروموزومی، تشکیل هسته

 . [25] شودو میتوز می 2

 

  

 

برداری بر وزن تر و های نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانتجزیه واریانس تاثیر غلظت -1 جدول

 خشک و تجمع و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه چریش

 درجه آزادی منابع تغییر

 میانگین مربعات

 هاوزن تر سلول
وزن خشک 

 هاسلول

تجمع 

 آزادیراختین

تولید 

 دیراختینآزا

 ns 201/7031 * 406/8 ** 115/9 ** 174/1847 4 نانوذره اکسید روی

 ns 816/4  **260/3  **206/741 431/42265**  2 برداریزمان نمونه

 483/272**  119/0**  274/18**  839/16326**  8 برداریزمان نمونه ×نانوذره اکسید روی 

 386/49 370/0 728/2 208/4341 30 خطا

 53/14 19/16 98/12 21/16  ریب تغییرات )%(ض
 دار.غیر معنی nsدرصد،  5دار در سطح احتمال معنی *درصد،  1دار در سطح احتمال معنی **
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در  هاوزن تر سلول برهای مختلف نمونه برداری های مختلف نانوذره اکسید روی و زمانتاثیر غلظت -2شکل 

 : روز پس از اعمال تیمارDAT. سوسپانسیون سلولی گیاه چریشکشت 

 

 هاوزن خشک سلول. 3-2

برداری تاثیر های مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و اثر متقابل آن با زماننتایج نشان داد که غلظت

ر نانوذره اکسید روی موجب افزایش گرم در لیتمیلی 80و  40(. افزودن 1ها دارد )جدول داری روی وزن خشک سلولمعنی

ها شد. بین باعث کاهش وزن خشک سلول 60و  20های ها نسبت به شاهد گردید، اما افزودن غلظتوزن خشک سلول

 53/13ها با میانگین های مختلف نانوذره اکسید روی بکار رفته در این مطالعه، بیشترین مقدار وزن خشک سلولغلظت

 40لیتر نانوذره اکسید روی بدست آمد که نسبت به شاهد و غلظت  درگرم میلی 80شت حاوی گرم در لیتر در محیط ک

های مختلف نانوذره اکسید روی و در نظر داری نداشت. بطورکلی، با اعمال غلظتلیتر اختالف آماری معنی درگرم میلی

گرم در لیتر شش روز پس از  93/15میانگین  ها بابرداری، باالترین مقدار وزن خشک سلولهای مختلف نمونهگرفتن زمان

برابر و  01/1لیتر نانوذره اکسید روی به محیط کشت حاصل شد که نسبت به شاهد در همان روز  درگرم میلی 80افزودن 

 (.3برابر افزایش یافته بود )شکل  31/1و  31/1، 46/1گرم در همان روز به ترتیب میلی 60و  40، 20های نسبت به غلظت

های پایین نانوذره اکسید روی افزایش یافته و در زنی بذر گیاه پیاز در غلظتر مطالعات دیگر، رشد گیاهچه و جوانهد

در گیاه کنجد رشد اندام هوایی و ریشه، وزن تر و . [23] یابد که با این مطالعه مطابقت نداردهای پایین کاهش میغلظت

گیرد. نانوذره اکسید روی در غلظت پایین باعث های مختلف نانوذره روی قرار میها تحت تاثیر کاربرد غلظتخشک گیاهچه

. مطالعه انجام گرفته در [26]گردد های باال باعث کاهش بیوماس میشود، در حالی که غلظتافزایش وزن خشک و تر می

درصدی  80و  20وی باعث کاهش گرم در لیتر نانوذره اکسید رمیلی 300و  200آرابیدوپسیس نشان داد که استفاده از 

 . [27]شود رشد می
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 هاهای مختلف نمونه برداری بر وزن خشک سلولهای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانتاثیر غلظت -3شکل 

 : روز پس از اعمال تیمارDAT. در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه چریش
 

 تجمع آزادیراختین. 3-3

گیری شد. تاثیر اندازه HPLCهای سوسپانسیون سلولی با استفاده از ادیراختین استاندارد و استخراج شده از کشتآز

دار ها بر تجمع آزادیراختین معنیبرداری و اثر متقابل آنهای مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانغلظت

ها یتر نانوذره اکسید روی موجب افزایش تجمع آزادیراختین در سلولل درگرم میلی 40و  20(. افزودن 1بود )جدول 

از بین لیتر اثر مهاری داشته و باعث کاهش تجمع آزادیراختین شد.  درگرم میلی 80و  60های گردید، اما کاربرد غلظت

 25/4داشته و باعث تجمع  لیتر بیشترین اثر تحریکی را درگرم میلی 40های مختلف نانوذره اکسید روی، استفاده از غلظت

برداری نیست با گذشت زمان مقدار تجمع گرم در گرم وزن خشک آزادیراختین شده بود. از نظر زمان نمونهمیلی

-میلی 40گرم بر گرم وزن خشک( در میلی 15/5آزادیراختین افزایش یافته بود. بطورکلی، بیشترین تجمع آزادیراختین )

گرم میلی 80و  60، 20وی شش روز پس از اعمال تیمار حاصل شده بود که نسبت به شاهد، گرم در لیتر نانوذره اکسید ر

در مطالعات مختلف گزارش  (.4برابر افزایش یافته بود )شکل  24/1و  87/1، 07/1، 17/1در لیتر در همان روز به ترتیب  

دهد. برای مثال، در کشت ریشه گیاه گندواش یشده که استفاده از نانوذرات متابولیسم ثانویه گیاه را تحت تاثیر قرار م

در این مطالعه نیز . [28] شودبرابر مقدار آرتمیزینین می 9/3گرم در لیتر نانوذره نقره باعث افزایش میلی 900تیمار با 

اکسیداتیو گرم در لیتر نانوذره اکسید روی باعث افزایش تجمع آزادیراختین شده بود. این افزایش با تنش میلی 40کاربرد 

های اولیه گیاه عقیده بر این است که پاسخ. [29] (، پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم کاتاالز مرتبط است2O2H)تولید 

است که در سایر  MAPKهای فعال اکسیژن، کلسیم سیتوپالسمی و افزایش آبشار به نانوذرات شامل افزایش سطوح گونه

دهد که در گیاه آرابیدوپسیس نانوذرات به گیرنده موجود در غشاء العات نشان میدهد. مطهای زیستی نیز رخ میتنش

پیشنهاد شده که . [30] دهدهای فعال اکسیژن را مورد هدف قرار میپالسمایی متصل شده و انفجار کلسیم و القاء گونه

های کلسیم/سدیم، ATPaseم و های کلسیهای کلسیم، کانالها و اتصال به گیرندهنانوذرات از طریق رهاسازی یون

های متصل شونده به کلسیم و یا سایر با اتصال نانوذرات به پروتئین. [31] گیرندمتابولیسم سلول را تحت تاثیر قرار می

. [32] کنندرسان موجود در سیتوزول عمل میهای پیامپروتئین مختص نانوذرات، نانوذرات همانند کلسیم یا مولکول
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ریزی مجدد رونویسی متابولیسم و فعال شدن فاکتورهای رونویسی پایین دست نیز منجر به برنامه MAPKفسفریالسیون 

های گیاهی تحت های ثانویه را در سلولتوانند تولید متابولیتبه این ترتیب نانوذرات می .[33] شودثانویه در گیاهان می

 تاثیر قرار دهند. 
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های مختلف نمونه برداری بر تجمع آزادیراختین های مختلف نانوذره اکسید روی و زمانثیر غلظتتا -4شکل 

 : روز پس از اعمال تیمارDAT در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه چریش هادر سلول
 

 تولید آزادیراختین. 3-4

داری ها تاثیر معنیی و اثر متقابل آنهای نمونه بردارهای مختلف نانوذره اکسید روی و زماننتایج نشان داد که غلظت

گرم در لیتر نانوذره اکسید روی میزان تولید آزادیراختین میلی 40(. با کاربرد 1روی تولید آزادیراختین دارند )جدول 

االی های بلیتر تولید آن کاهش پیدا کرد. بنابراین، غلظت درگرم میلی 80و  60، 20های افزایش یافت، اما با کاربرد غلظت

گرم در لیتر( اثر منفی و مهاری روی تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی میلی 80و  60نانوذره اکسید روی )

برابر  21/1گرم در لیتر نانوذره اکسید روی میزان تولید آزادیراختین نسبت به شاهد میلی 40گیاه چریش دارد. با کاربرد 

ای قبلی، مقدار این شاخص نیز با گذشت زمان افزایش یافته و باالترین مقدار تولید هافزایش یافته بود. همانند شاخص

-های مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانآزادیراختین در روز ششم حاصل شد. مطالعه اثر ترکیبی غلظت

گرم در لیتر در تیمار شاهد در روز ششم میلی 27/68برداری نشان داد که بیشترین میزان تولید آزادیراختین با میانگین 

و  07/2، 09/1، 31/1گرم در لیتر در همان روز به ترتیب میلی 80و  60، 40، 20های شود که نسبت به غلظتحاصل می

برداری اثر مهاری های مختلف نمونههای مختلف نانوذره اکسید روی و زمانبرابر بیشتر است. بنابراین، ترکیب غلظت 04/1

 (.5تولید آزادیراختین دارند )شکل بر 
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های مختلف نمونه برداری بر تولید آزادیراختین های مختلف نانوذره اکسید روی و زمانتاثیر غلظت -5شکل 

 : روز پس از اعمال تیمارDAT. ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه چریشدر سلول

 

 گیرینتیجه  .4

برداری بر رشد سوسپانسیون زمان نمونه 3غلظت مختلف نانوذره اکسید روی و  5در این مطالعه تاثیر  بطورکلی،

تیمار شاهد در روز ششم حداکثر مقدار سلولی و تجمع و تولید آزادیراختین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

گرم در  93/15) بیشترین مقدار وزن خشک سلولن مطالعه، کند. در ای( را تولید میگرم در لیتر 73/540) وزن تر سلول

باالترین مقدار بهترین شرایط برای تولید . بدست آمدگرم در لیتر نانوذره اکسید روی میلی 80شش روز پس از اعمال  (لیتر

و برداشت آن پس گرم در لیتر نانوذره اکسید روی میلی 40 ( اعمالگرم بر گرم وزن خشکمیلی 15/5)تجمع آزادیراختین 

مشاهده گرم در لیتر( نیز در تیمار شاهد در روز ششم میلی 27/68مقدار تولید آزادیراختین ) از شش روز بود. حداکثر

 .گردید
 

 قدردانی  .5

نویسندگان مقاله کمال تشکر را از دانشگاه بین المللی امام خمینی برای حمایت مالی و دکتر جعفر احمدی برای 

 دارند. حمایت تکنیکی
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