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 های زیتون رقم دزفول در شیشهآهن و نانو آهن بر رشد ریز قلمه ثیرتأ

 3حسینی مزینانی، سید مهدی 2، هانیه حمزه زاده1مریم پیوندی

 شمال، تهران، ایران -دانشیار،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران .1

 شمال، تهران، ایران -کارشناس ارشد،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران .2

یستی، ایران، تهراندانشیار،پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و تکنولوژی ز .2

 

 چکیده

های سنتی روش. شودروغن و کنسرو میوه آن استفاده میزيتون گیاهی با ارزش اقتصادی باالئی است که از  :سابقه و هدف

هدف از . دست آوردهسرعت رشد بیشتر ب توان گیاهانی با کیفیت باال وبا استفاده از تکنیک کشت بافت می. باشدازدياد زمان بر می

 .های زيتون رقم دزفول بودو کالت آهن بر سرعت رشد ريز قلمهثیر نانو کالت آهن بررسی و مقايسه تأپژوهش حاضر، 

در محیط کشت  شده، ساله زيتون رقم دزفول سترون 5های جوان گیاه شاخه های سرهای تک گرهکشت جدا :هامواد و روش

Dkw  دارای هورمون ip( 4mgl 
-1

های های کشت دارای غلظتی سترون حاصل برای واکشت در محیطهاريز قلمه .شت شدک 3 (

 .های رشد بررسی شدروز پس از واکشت شاخص 55. اده شداستف( Mµ 081 ،031،21)مختلف نانو آهن و آهن 

. ها و طول ساقه شدها، تعداد برگها، شاخسارهشد نانو آهن باعث کاهش تعداد گرههای رها نشان داد که شاخصبررسی :هایافته

اکثر خود حدزائی در غلظت متوسط به شاخه. داری را نشان دادها افزايش معنیسولفات آهن رشد ساقه و تعداد برگغلظت باالی  در

سولفات آهن بیش از نانو . و کاروتنوئیدها نیز با افزايش غلظت آهن و نانو آهن در محیط کشت افزايش يافت bمیزان کلروفیل . رسید

 .ها شدیزهآهن موجب افزايش اين رنگ

برای . ها شدهفته اول باعث از بین رفتن نمونهآهن در ده شده باالترين غلظت آهن و نانوکار برهتیمار ب 8در بین  :گیرینتیجه

 .باشدها میتر ازساير غلظتمناسب DKWمحیط کشت  رد،  F1.5 (Mµ081)زيتون رقم دزفول، کالت آهن ريز ازديادی 

 رنگیزه ريز قلمه،  نانو آهن،  زيتون،  :کلمات کلیدی

 مقدمه
و  Oleaceaeمتعلق به تیره ( .OleaeuropaeaL)درخت زيتون 

فراوانی و تنوع نام ( . 38)باشد  گونه می 211سرده و  21دارای 

پلی )دهد که چند شکلی  حتی برای يک گونه زيتون نشان می

در اين جنس بسیار فراوان است که اين امر ( مورفیسم 

کشت بافت گیاهی (. 31) تواند عامل اصلی اين تنوع باشد می

ای در  اربرد گستردههای بیوتکنولوژی، ک به عنوان يکی از شاخه

کشاورزی دارد و ابزار مناسبی برای نیل به اهدافی است که در 

. شرايط کشت در محیط طبیعی دستیابی به آنها دشوار است

ها برای تولید توده  اين روش برای تکثیر و يا اصالح ژنوتیپ

کار هشیمیايی و محافظت ژرم پالسم ب زيستی و محصوالت بیو

 ملکولی - سلولی بیوتکنولوژی   هایتازه

 1333دوره چهارم، شماره شانزدهم، پائیز  

 یوندیپ میمر:مسئول  سندهینو
 maryampeyvandi@yahoo.com :  یکیالکترون پست

 22/33/32: تاریخ دریافت مقاله
 22/35/32: تاریخ پذیرش مقاله
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به عبارت ديگر نگهداری و حفظ ژرم ( . 32)شود  برده می

ها و  کشت درون شیشه قلمه، (33)های ارزشمند  پالسم

وجود هماه ب 5زايی گیاه را در طی های جانبی امکان باز  جوانه

ازدياد جنسی زيتون از طريق بذر به دلیل باال بودن . آورد می

ی نو نهالی نتايج حاصله،  تفرق صفات و طوالنی شدن دوره

ون کند و درصد جوانه جوانه زنی بذور زيت. باشد نمیمتداول 

ود بازدارنده دلیل وجود درون بر اسکلروئیدی و وجزنی آنها به

اخیراً باز . های دانه و رويان پايین استدر آندوسپرم، پوسته

هائی مانند کشت  زايی درون شیشه زيتون با تکنیک

جوانه ، (20، 35، 32)، رويان زايی بدنی (32)پروتوپالست 

در حال حاضر . انجام شده است( 32، 32، 02، 08)جانبی 

های گیاهی منتخب  ازديادی درون شیشه گونه تکنیک ريز

سزايی است و ابزار مناسبی برای رسیدن به هدارای اهمیت ب

اهدافی است که در شرايط کشت در محیطی طبیعی دستیابی 

 (.21)به آنها دشوار است 

وری و کم مصرف مورد نیاز گیاهان آهن يکی از اين عناصر ضر

 pH. رود شمار میهی زمین ب ترين عناصر پوسته بوده و از فراوان

 ( .3) باشد ثر بر قابلیت جذب آهن میترين عامل مؤخاك مهم

، بیشترين نیاز را به آهن  هاگیاهان در بین همه ريز مغذی

های آهن بخشی از گروه کاتالیزوری بسیاری از آنزيم. دارند

برای سنتز کلروفیل مورد نیاز  اکسیداسیون و احیاء است و

ر تثبیت ازت و فعالیت برخی نقش اين عنصر د( . 2)است

پراکسیداز و سیتو کروم اکسیداز به  های نظیر کاتاالز ،آنزيم

نانو کالت آهن . (05)ت خوبی مورد بررسی قرار گرفته اس

درصد آهن  2کمپلکس منحصر به فردی است که دارای 

فناوری نانو (. 5)باشد  می 00تا  PH  2محلول در آب در بازده 

علم  دهد وهای دانش را تحت تأثیر قرار میهمه عرصه

نانو پودرها مخلوطی از . کشاورزی از اين قاعده مستثتی نیست 

ادعا شده است . نانو متر هستند 011تا  0ها با ابعادی بین  ذره

فناوری نانو به عنوان عامل جلو برنده يک انقالب صنعتی ديگر، 

 (. 01)از پتانسیل اقتصادی و فناوری بااليی برخوردار است
 

 :هامواد وروش
ساله زيتون که  5از يک گیاه ( ها ريزقلمه)ها  ه نمونهبرای تهی 

خانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زيست فناوری در گل

يک ماه قبل از . قرار داشت به عنوان پايه مادری استفاده شد

پاشی کش بنومیل سمها توسط قارچ نمونهشروع برداشت، 

غذايی دو هفته قبل از شروع برداشت توسط محلول .  گرديد

 31تا  05ان به طول های جو سر شاخه. پیش تیمار شد

 .وری شدند و برای مراحل بعد استفاده شدند آسانتیمتر جمع

. سترون شد( دقیقه 31% )31ها با وايتکس تجارتی سرشاخه

-جداکشت. مقطر سترون شستشو گرديد سپس سه بار با آب

سترون دارای DKW (02 )ای در محیط کشت گرههای تک

mgl
-15ip  3 گره  5تا  2های دارای ريزقلمه. کشت گرديد

 .برای مرحله بعد استفاده شد

ای در محیط های تک گرهکشت جدا :هاواکشت ریز قلمه

های مختلف سولفات آهن دارای غلظ DKWکشت 

FeSO4 , 7H2o(mglآبدار
-12/22،2/51 ،8/22 ،2/02 )(F0.5 , F, 

F1.5, F2 )  کود نانو آهن و(mgl
-188/051 ،3/002 ،55/25 ،

23/22 )(nF0.5 , nF, nF1.5, nF2 )  نانو آهن از . کشت شد

اين ترکیب دارای تأيیديه سازمان . ا تهیه گرديدشرکت خضر

 .چنین دانشگاه تهران بودو هم انرژی اتمی ايران

 :تجزیه و تحلیل آماری
هر آزمايش با چهار تکرار و هر تکرار با چهار نمونه انجام 

 ANOVA(ver. 16)آنالیز واريانس بر اساس برنامه . گرفت

در سطح ها بر اساس آزمون دانکن مقايسه میانگین. انجام شد

 .انجام شد 15/1Pاحتمال 

 :هایافته
بدو هفته بعد از  در nF2و  F2گیاهان کشت شده در تیمارهای 

نتايج ارائه شده برای شش تیمار باقی . کشت از بین رفتند

 :مانده به شرح زير است

دهد، تفاوت آنالیز واريانس نتايج نشان می: دهای رششاخص

گره، تعداد برگ، طول ساقه در میانگین شاخساره، تعداد 

های مختلف کالت آهن و نانو کالت آهن زايی در تیماروکالوس

های رشد در همه شاخص. دار استمعنی  15/1سطح در 

بیشترين . تیمارهای نانو آهن کمتر از تیمارهای آهن بود

هادر ها و تعداد برگ، تعداد گرهFمیانگین شاخه زائی در تیمار 

 (.0شکل) (0جدول) ديده شد F1.5تیمار

 ، ، تعداد برگ تعدادگره میانگین تعداد شاخساره، -0جدول 

بندی بر اساس آزمون دانکن در  ، گروه(    میانگین )

دار نبودن  دهنده معنی حروف مشترك نشان15/1Pسطح

  .ها است تفاوت بین میانگین
 

 کالوس (cm)طول ساقه تعداد برگ تعداد گره تعداد شاخسار ه تیمار
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mg.L:عالئم اختصاری 
-12/51  =F 1.5 ،mg.L

-18/22  =F 0.5 ،mg.L
-12/02   =F 0.5 

mg.L
-130/002  =nF1.5 ،mg.L

-155/25  =nF ،mg.L
-123/22  =nF0.5 

 

 

 

 
 های مختلف آهن و نانو آهنهای دارای تراکمها در محیط کشترشد ريز قلمه: 0 شکل

 بحث 
های مصررفی   نتايج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر تأثیر غلظت 

های رشد گیراه زيترون    کالت آهن و نانو کالت آهن بر شاخص

 . رقم دزفول بود

، (Cm)ها، طول ساقهترين میزان تعداد گره، تعداد برگبیش

 با غلظتزايی و بهترين حالت و وضعیت برگ در تیمار  کالوس

mg.L
-121/51  =F 1.5  مشاهده شد، از طرف ديگر بیشترين

mg.Lمیزان تعداد شاخساره درتیمار  
-18/22  =F ديده شد .

کمترين میزان تعداد گره، تعداد برگ، طول ساقه و 

mg.Lزايی در تیمار  کالوس
-123/22  =nF0.5 از . مشاهده شد

برگ با رنگ ترين وضعیت  سوی ديگر اين تیمار دارای نامناسب

به طور کلی افزايش سولفات آهن باعث . ايی است زرد تا قهوه

 .زايی شد ها، طول ساقه و کالوس افزايش تعداد گره، تعداد برگ

دهد رشد و پرآوری ارقام مختلف زيتون تحقیقات نشان می

باشد  های مختلف وابسته به نوع رقم می تحت تأثیر سیتوکنین

ژيکی در گیاهان ريز ازدياد شده بررسی پايداری مرفولو(. 32)

های  زيتون نشان داد که پايداری مرفولوژيکی وابسته به روش

سبحانی  ذبیحی و(. 35و  32)ای است کشت درون شیشه

F0.5 12/1 ± 01/0 ( c )  00/1 ± 15/3 ( c d )  35/1 ± 21/5 ( c ) 35/1 ± 21/3 ( c d )  03/1 ± 21/0 ( a ) 

F  02/1 ± 21/0  ( a )   33/1 ± 55/2 ( b ) ± 25/8    52/1( b ) 30/1 ± 31/5 ( b )  05/1 ± 21/1  ( b ) 

F1.5  05/1 ± 55/0  ( b ) 32/1 ± 05/5  ( a )   21/1 ± 81/00  ( a ) 22/1 ± 55/5  ( a )  02/1 ± 21/0 ( a ) 

nF0.5  15/1 ± 15/0 ( c ) 25/1 ± 55/3  ( c )   32/1 ± 11/2  ( d )  12/1 ± 01/3( e )  1 ± 1( c ) 

nF  12/1 ± 03/0  ( c )  02/1 ± 52/0  ( d )  23/1 ± 12/2  ( d )  02/1 ±52/3 ( e d ) 1 ± 1  ( c ) 

nF1.5 12/1 ± 12/0( c )  02/1 ± 25/3 ( c )  55/1 ± 22/5 ( c )  31/1 ± 52/2( c d )  02/1 ± 55/1( b ) 
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اند که  ، نشان داده(0282)ساجدی و اردکانی  و( 0285)

های متابولیکی   کودهای عناصر کم مصرف بیشتر در فعالیت

و به طور مستقیم با ( 05)بوده در محیط کشت تأثیرگذاره 

نتز افزايش سرعت رشد گیاه، سطح جذب، دوام برگ و فتوس

اين نتايج همسو با . گرددباعث افزايش وزن خشک گیاه می

یمار شده با نانو های تدر نمونه. باشدهش حاضر مینتايج پژو

mg.Lزايی فقط در تیمار کالت آهن کالوس
-13/002  =nF1.5 

فاکتورهايی که در زير ازديادی نقش مهمی  يکی از. ديده شد

ای گیاه مادری و انتخاب ريز قلمه  دارد، پیش تیمار تغذيه

های تهیه شده از  دانیم ريز قلمه طور که میهمان. مناسب است

های موفقی در پی خواهند  کشت  گیاهان سالم و قوی احتماالً

که در کشت  داده شده استنشان چنین هم. داشت

های مادری پیش تیمار شده با کود کالت  ای پايهه زيرقلمه

های تیمار  رشد بهتری نسبت به ريزقلمه FeEDDHAآهن  

گیاهانی که با پايه مادری قوی کشت (. 02)نشده داشتند

که یکنند و از آنجاي تر عمل می ز موفقرو 55شدند در مراحل 

تهیه کود . در ريز ازديادی هدف تکثیر تجاری گیاهان است

 خواهد بودمقرون به صرفه لذا   شود، آهن ارزان تمام میکالت 

اين  که قبالً گرددکه ريز ازديادی با پايه مادری قوی شروع 

 .شده استمحلول غذايی را به آن اضافه 

دی ثیر کالت آهن بر میزان ريزازدياتحقیقاتی که برای تأ

 FeEDDHدهد که افزايش تمشک انجام گرفته است نشان می

ها و افزايش شت باعث افزايش درصد باززايی برگبه محیط ک

 شود کولتیوار تمشک سرخ می 5جا در هتعداد اندام هوايی ناب

در کشت گیاهان  FeEDDHAمطالعات ديگر تأثیر مفید (. 22)

که طوریهدرون شیشه در گیاه رز مورد توجه قرار گرفت ب

مصرف آهن موجب افزايش میزان طول اندام هوايی و افزايش 

افزودن . (30)های بدنی شد  باززايی گیاهان از رويان

FeEDDHAmg.L
های توت به محیط کشت دوم برگ 1311-

کار بردن غلظت هسیاه موجب افزايش تواتر باززايی شد  با ب

-هافزايش در تعداد اندام هوايی جانبی ب FeEDDHAمشابه 

 استفاده از کود آهن در محیط کشت قبالً(. 22) دست آورند

ظهور  توسط پژوهشگران انجام شده است اما با توجه به نو

ای نانوکودها،  ات در زمینهبودن فناوری نانو و رو به رشد تحقیق

ی اثر اين نانوکودها در افزايش کمی و  های کمی دربارهگزارش

با تولید نانو کودها  (. 0) باشند کیفی رشد گیاهان موجود می

Nano Fertilizers صورت نانويی به سرعت و به اين ترکیبیات

کامل جذب گیاه شده و به خوبی نیازها و کمبودهای غذايی 

ند طرح ديگر چاين طرح همراه با  (.0) سازد آن را مرتفع می

بر روی استفاده از نانو ذرات برروی محیط کشت و زمین 

اعمال تیمارهای مختلف کالت (. 2)زراعی متمرکز شده است 

های رشد گیاه مرزه  به  ر روی شاخصآهن و نانو کالت آهن ب

 (.5)دار نبوده است  ول ساقه معنیاستثنای ط

، تغییر مرفولوژيکی (0282)در بررسی رجب بیگی و همکاران  

بارزی بین رشد گیاهان تیمار شده با آهن و شاهد مشاهده 

گیری طول ساقه نشان داد که در تمامی  اما اندازه .نشد

 ٪5/0گیاهان نسبت به گروه شاهد های تیمار شده، رشد  گروه

 . بودکاهش يافته 

اگر چه آهن در ساختار کلروفیل نقش مستقیمی ندارد ولی 

شود   سازی در گیاه می لروفیلوجود آهن کافی، سبب بهبود ک

تواند در میزان فتوسنتز  و وضعیت کلروفیل گیاه نیز می( 03)

 (.2)آن تأثیر بگذارد 

شده در گیاهان زيتون در اين  کار بردهافزايش کالت آهن به

و  (a+b)و  bو  aآزمايش باعث افزايش محتوای کلروفیل 

ها در تیمار  کمترين محتوای رنگیزه. کارتنوئید شده است

کلروز برگی به خوبی قابل  nF0.5ديده شد در اين تیمار       

علت فتوسنتز هاز دست دادن رنگ سبز برگ ب. تشخیص است

دلیل هب فتوسنتزباشد و کاهش رنگ سبز و کاهش  کم می

  a+bکلرفیل ,bکلروفیل  ,aکمبود محتوای کلروفیل 

توان گفت که آهن و نانو آهن با غلظت می. باشد وکارتنوئید می

اگر . باال در سنتز کلروفیل نقش دارد اما نقش آهن بیشتر است

ندارد، کمبود آن چه آهن در ساختمان کلروفیل شرکت 

ها به  نهايتاً رنگ سبز برگ موجب کاهش میزان کلروفیل شده، 

. شود کلروز نامیده می شود که اين پديده زردی متمايل می

شود آهن های جوان ايجاد میاولین عالئم کمبود آهن در برگ

های پايینی تجمع راين در برگعنصری کم تحرك است بناب

افزايش  .يینی سبز و براق هستندهای پاکند لذا برگپیدا می

آهن ممکن است با کاهش محتوای کلروفیل و يا فتوسنتز 

 همراه شده باشد و بدين ترتیب به کاهش رشد منتهی گردد

-باشد به با نتايج پژوهش حاضر می اين نظريه همسو .( 2)

با کاهش رشد بعد از چند روز   nF2و  F2 که تیمارهایطوری

کارتنوئیدها  .طور کامل از بین رفتندمواجه شدند و سپس به

نیز نقش مهمی در حفاظت نوری کلروفیل و غشاهای فتوسنتز 

های فتواکسیداتیو دارند  ها در مقابل آسیب کننده کلروپالست

در  II، در بررسی اثر آهن بر روی رشد و فتوسیستم (02،35)

گیاه نخود گزارش شده است که کاهش رشد در اثر کمبود و 

در زمانی که کلروز در گیاه . ن مشاهده شده استزيادی آه

ها و  قابل مشاهده بود، میزان کاهش آهن از میزان کم رنگدانه

های کارتنوئید و کلروفیل  و سهم aو  bمیزان باالی کلروفیل 
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چنین اين بیان به طور کامل همسو با هم .تشخیص داده شد

 (.35)باشد  نتايج پژوهش حاضر می

دهد برای ريز ازديادی زيتون، استفاده از مینتايج حاضر نشان 

ها در چنین رشد ريزقلمههم. انو آهن استکالت آهن بهتر از ن

و  DKWمحیط دارای غلظت پیشنهاد شده در محیط کشت 

ا ساير در مقايسه ب(  Mµ 081 ،031)برابر آن  5/0غلظت 

 . های رشد شددار شاخصتیمارها موجب افزايش معنی

 سپاسگزاری
فرح فراهانی که در نويسندگان از سرکار خانم دکتر 

را داشته اند، های زيتون نهايت همکاری تهیه ريز قلمه

 .نمايندتشکر و قدردانی می

 منابع
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