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Abstract 
Micro-propagation of olive has a long history but strong apical dominance at the shoot 
regeneration stage always affects its proliferation such that even with cytokinin 
treatments it is not controllable. This problem limits olive micropropagation. In the 
present study, we attempted to determine suitable concentrations of sodium dikegulac to 
reduce apical dominance and concomitantly increase lateral buds growth and shoot 
regeneration rate under two light qualities (red LED and white fluorescent). A factorial 
experiment was used with a complete randomized design with 4 replications and 4 
explants per replication. The maximum number of regenerated shoots (3.10 ± 0.22 per 
bud) was observed at 5 mg/L of sodium dikegulac under the white fluorescent lamps, 
during 21 days of post sub culture. Based on the number of generated shoots, red light 
had a negative effect on shoot regeneration when accompanied by sodium dikegulac. 
Even though longitudinal growth of buds revealed a downtrend pattern by increasing 
concentrations of sodium dikegulac, but the longitudinal growth of buds was 
significantly higher under the red light compared to the white fluorescent in the same 
sodium dikegulac concentrations. Based on the results, it seems that sodium dikegulac 
and red light have antagonistic effects on each other and sodium dikegulac is only 
efficient on proliferation when it is used under the white light. 
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 چکیده

گوذرد  هرننود ودوود     زيتوون موی   (in vitro) درون شیشوه مدت زمان بسیار طووننی از نسسوتین تجربوة تک یور     
زايوی کوه از طريوی تیمارهوای مستلوت سوايتوکینینی نیوز کنتورل          نیرگی انتهايی بسویار قووی در مرحلوة نوسواقه    

ش محودود کورده اسوتر در پوژوهض حاغور، ملاوت مناسو         شود، امکان تک یر زيتون را از طريی اين رو نمی
زموان امکوان    زايوی و هوم   دايک گونک سديم برای کاهض اثر نیرگی انتهايی و درنتیجه، افزايض بازده نوساقه

 قالو   در فاکتوريول  تأثیر دو کیفیت نوری بررسوی شودر مزموايض    های دانبی تحت افزايض توانايی تک یر دوانه
و نهار نمونه در هور تکورار انجوام شودر کمتورين زموان        تکرار نهار های مزمايشی با رتصادفی، تیما کامل طرح

هوای دوانبی    سديم و همچنین تحريک رشود دوانوه   دايک گونکمناس  برای کاهض نیرگی انتهايی توسط 
ملاوت   ازای هر ريزنمونه( در عدد به 83/0±44/3يی )زا نوساقهبیشترين میانگین زيتون، رقم زرد نیز بررسی شدر 

 از کشت مشواهده شودر   روز پس 48سديم در نور فلورسنت سفید و طی مدت  دايک گونکلیتر  بر گرم یلیم 0

سوديم را نشوان دادر اگرنوه     دايوک گوونک  زمان نور قرموز و   ی ايجادشده اثر منفی کاربرد همها نوساقهتعداد 
سوديم رونود نزولوی نشوان داد،      ونکدايک گها در هر دو کیفیت نوری با افزايض ملات  يزنمونهررشد طولی 
سديم در مقايسه با نور فلورسونت سوفید    دايک گونکی ثابت ها ملاتدر نور قرمز و در  ها دوانهرشد طولی 

سوديم و نوور قرموز در تقابول بوا يکوديگر نووعی اثور          دايوک گوونک  رسد  بیشتر بودر بر اساس نتايج به نار می
زايوی تنهوا در نوور فلورسونت سوفید       سديم در افوزايض نوسواقه   گونکدايک کنند و اثر  یمبازدارندگی اعمال 

 شودر مشاهده می
 بازدارندة انتقال اکسین، تک یر، فايتوکروم، رقم بومی :یدیکل یها واژه
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 مقدمه

هوای اولیوة زيتوون     فالت ايران يکی از خاستگاه

-Besnard et al., 2002; López)شود  شناخته می

Escudero and Mercado-Blanco, 2011) ر

های خاصی را برای  های مستلت زيتون ويژگی رقم

هوای محلوی،    انود و رقوم   يافتوه  سازگاری با هر اقلیم

ی اقتصووادی و هووا دنبووهمووواد گیوواهی مناسووبی از   

 Zacchini and De)انوود  هووای ژنتیکووی ويژگووی

Agazio, 2004) يکووی از ارقووام بووومی ر رقووم زرد

ين توور متووداولزنووی يکووی از   قلمووهايووران اسووتر  

شووود  محسوووم مووی  يتووونز یوورتک  يکردهووایرو
(Fabbri et al., 2004; Foxhall, 2007; 

Wiesman, 2009)   و اگرنه اين روش يکنوواختی

کنود، بوا مشوکالت فراوانوی       یمو ژنتیکی را تضمین 

 ;Roussos and Pontikis, 2002)روسوت   روبوه 

Fabbri et al., 2004)زايی  به قدرت ريشه توده ر با

نتیجه، کاهض میزان تک یر من  متوسط رقم زرد و در

از طريی قلمه از يک سو و اهمیت اقتصوادی من در  

تهیة کنسرو و رومن زيتون از سوی ديگر، اسوتفاده  

های کشت بافت برای تک یر کارممدتر من  از روش

 امری غروريستر 

نی از نسستین اگرنه مدت بسیار طون

ی دانشمندان برای تک یر درون شیشة ها تالش

گذرد، هنوز تک یر من از طريی اين روش  یمزيتون 

 ;Fabbri et al., 2004)روست  با مشکالتی روبه

Chaari-Rkhis et al., 2011) زيرا امکان افزايض  

های حاصل از کشت  يزنمونهرزايی در  میزان نوساقه

 Kitsaki)محدود است بافت من فقط به نند رقم 

and Drossopoulos, 2005) ر نیرگی انتهايی

زايی زيتون  بسیار قوی ويژگی اصلی مرحلة نوساقه

است که با تیمارهای مستلت سايتوکینینی نیز از 

-Fabbri et al., 2004; Mendoza)رود  بین نمی

de Gyvez et al., 2008) بنابراين لزوم استفاده  و

ی مستلت برای تعديل نیرگی انتهايی ها روشاز 

ترکنترل اثر نیرگی انتهايی با کامالً مشهود اس

دايک مواد شیمیايی بازدارندة انتقال اکسین مانند 

-Di-O-2,3:4,6)سديم  گونک

isopropylidene- 2-keto-L-gulonic acid 

monohydrate)ر (Mendoza-de Gyvez et al., 

2008; Kaya et al., 2011) ن مشکل را ملبه بر اي

ممکن کرده است  اما امکان کاربرد من در 

علت پاسخ متفاوت ژنوتیپ  های مستلت به رقم

های دقیی تعیین  يضمزمامتغیر است و بايد از طريی 

ر نور (Mendoza-de Gyves et al., 2008)شود 

 Shahak et)رشد رويشی  بر افزايض قرمز عالوه

al., 2004) افزايض رشد طولی ساقه ،(Poudel et 

al., 2008)  ی ها دوانهشدن  يی سب  مزادزا اندامو

 ,Hunter and Burritt)دانبی از نیرگی انتهايی 

های سديم با فشار زياد  شود  نمپ یم (2004

(HPS) طور رايج برای نوردهی استفاده  به

ها ازنار  شوند  هرنند نوردهی با اين نمپ می

کیفی و اثربسشی انرژيتیکی بهینه نیستر در سال 

برای رشد  (LEDs)، ديودهای تابندة نور 8993

ی طور روزافزون برا گیاه به کار رفتند و امروزه به

شوندر ديودهای تابندة  نوردهی گیاهان استفاده می

های سنتی نوردهی در بامبانی  نور نسبت به شکل

مزايای بسیاری دارند  اندازة کونک، دوام، طول 

عمر زياد، دمای تابض سرد و گزينة انتسام طول 

دهی هدفمند گیاه  های ويژه برای پاسخ موج

نور را  اند که ديودهای تابندة هايی ازدمله ويژگی

تری نسبت به ديگر منابع نور برای  به گزينة مناس 

 ,.Brazaityte et al)گیاهان تبديل کرده است 
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در گیاهان کاربردهای  LEDر نور (2009

گوناگونی دارد که مطالعة امکان تولید ريزمدة 

 Asadi)زمینی در نورهای قرمز، مبی و سفید  سی 

et al., 2018)   در ازدملة اين کاربردهاست

بررسی يادشده، نور قرمز نسبت به نور سفید و مبی 

های بیشتری شدر در بررسی  مده سب  تولید ريز

Ahmadi ( نور 4387و همکاران ،)LED  قرمز

نسبت به نور مبی و سفید باعث افزايض میانگین 

 Melissaاسید در گیاه  ارتفاع و میزان رزمارينیک

officinalis L. شدر 

هوا در اثور    طولی ريزنمونوه به کاهض رشد  باتوده

 Mendoza-de)کوواربرد دايووک گووونک سووديم  

Gyves et al., 2008)   بور   ، در مقالوة حاغور عوالوه

بورای  ملات مناسو  دايوک گوونک سوديم     تعیین 

هوای رقوم زرد، نوور     افزايض شاخسوارزايی ريزنمونوه  

مناووور بررسووی امکووان افووزايض میووزان      قرمووز بووه 

کوواهض رشوود شاخسووارزايی همووراه بووا دلوووگیری از 

طولی رقم زرد استفاده شدر بر اسواس اطالعوات موا،    

پژوهض حاغور نسسوتین گوزارش در زمینوة کواربرد      

های دوانبی در   زمان دو عامل محرک رشد دوانه هم

بوه اثور    تودوه  های زيتون اسوت  همچنوین بوا    ريزنمونه

موانی   نامطلوم دايک گونک سديم بر میوزان زنوده  

، (Mendoza-de Gyves et al., 2008)هوا   ريزنمونه

موودت زمووان نزم بوورای اعمووال اثوور من بوور تحريووک 

 های دانبی نیز در پژوهض حاغر مطالعه شدر  دوانه

 

 رها مواد و روش

سوالة   هوای يوک   ها از نهال ريزنمونه مواد گیاهی:

رقم زرد مرکز تحقیقوات کشواورزی اسوتان قوزوين،     

 ايران تهیه شدندر

شوامل  خشوبی   های سوبز و نیموه   شاخهضدعفونی: 

هوای کونوک حواوی دو     های دانبی بوه قطعوه   دوانه

مناوور   ها و به از حذف برگ دوانه تقسیم شدندر پس

 0توا   4مودت   هوا بوه   های سطحی، قطعوه  رفع ملودگی

ساعت در معرض مم داری قورار گرفتنود و سو س    

 غدعفونی طی نهار مرحله انجام شد:

توا   4مودت   درصد )حجمی/حجمی( به 96اتانول  -8

 ثانیه  0

 0مدت  يک مرتبه شستشو با مم مقطر استريل به -4

 دقیقه 

درصد )وزنی/حجمی( به هموراه   8/3دیوه  کلريد -0

 دقیقه  0مدت  به 13دو قطره توئین 

سه مرتبه شستشو بوا مم مقطور اسوتريل، هور بوار       -2

 دقیقهر 0مدت  به

اثر دايک کنترل چیرگی انتهایی و رشد طولی: 

 ,Litwinczuk and Prokop)گووونک سووديم  

مناور کنترل و يا کاهض نیرگوی انتهوايی    به (2010

 83و  0/7، 0، 0/4صووووووفر، هووووووای  در ملاووووووت

هوای اولیوه    از مزمايض ها پس لیتر )ملات در گرم یلیم

ها از  انتسام ملات 0و  4های  انتسام شدندر ددول

دو  دهنود( و در  تأثیر کم تا اثر کشندگی را نشان موی 

سونت سوفید )شواهد،    کیفیت نووری شوامل نوور فلور   

هوای رشود    طور معمول در اتوا   لوکس( که به 0033

که در  (لوکس 4333)قرمز  LEDشود و  استفاده می

های اخیر عاملی بورای افوزايض رشود رويشوی و      سال

 ,.Poudel et al)شاخسوارزايی شوناخته شوده اسوت     

مناوور اعموال شورايط يکسوان      بررسی شدر به (2008

هوا توا منبوع نوور      مونوه ازنار شودت نوور، فاصولة ريزن   

شده در نار گرفتوه   گیری متناس  با شدت نور اندازه

 ر (Kurepin et al., 2007)شد 
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بررسی اثر دایک گوالک سدیم و کیفیت نور بر 

دو مزموايض بورای بررسوی اثور دايوک      زایی:  نوساقه

زايووی از  ر نوسوواقهگووونک سووديم و کیفیووت نووور بوو 

 های زيتون، رقم زرد انجام شدر  دوانه
آزمایش اول )بهترین غلظتت دایتک گتوالک    

صوفر،  های مستلوت )  مزمايض اول با ملات سدیم(:

( دايوک گوونک   لیتر در گرم یلیم 83و  0/7، 0، 0/4

مودت   طوور مجوزا و بوه    سديم در نور قرمز و سفید بوه 

ور يوافتن  مناو  يک هفته انجام شودر ايون مزموايض بوه    

بهترين ملاوت دايوک گوونک سوديم بورای تولیود       

هوای رشود طوولی، وزن     نوساقه انجام شد و شواخ  

تر، تعداد برگ و تعداد نوساقه بررسی شدندر در اين 

مزمايض، زمان برای همه تیمارها يک هفتوه در ناور   

 گرفته شدر
آزمایش دوم )مدت زمان الزم برای اثرگذاری 

ايض دوم، ملاوت  در مزمو  دایک گتوالک ستدیم(:  

که از  لیتر در گرم میلی 0ثابت دايک گونک سديم )

مزمايض پیض به دست ممده بود( در دو نور قرموز و  

طوور دداگانوه اسوتفاده شودر علوت اسوتفادة        سفید بوه 

زمان از نور قرمز و دايک گونک سديم اين بود  هم

های انتهوايی را   که دايک گونک سديم رشد دوانه

هوای دوانبی شوود     تحريوک دوانوه  باز دارد و باعوث  

زموان نوور قرموز     بردن نیرگوی انتهوايی( و هوم    بین )از

هوای دوانبی شوود      باعث تحريک رشد طولی دوانه

فورض شود کوه بوا      گونوه پویض   به عبارت ديگور، ايون  

مودت دايوک گوونک سوديم و نوور       کاربرد کوتواه 

زايی بدون کواهض میوزان رشود     ساقه قرمز بتوان به نو

سووت يافووتر در ايوون مرحلووه،    هووا د طووولی دوانووه 

هوای   هوای نهواربرگی توا پونج هفتوه در تیموار       دوانه

قوورار  OM (Rugini, 1984)مستلووت و در محوویط 

 داده شدندر

 هوای  هوا در رورف   تموام مزموايض   شرایط کشت:ر

 40 حوودود مکعبووی حوواوی متوور سووانتی 803 ای شیشووه

 0دارای  OM (Rugini, 1984) کشت محیط لیتر میلی

، (Duchefa, Netherlands)ر زاتوین  لیتو  بور  گورم  میلوی 

 ,BA (Duchefaلیتووووور  بووووور گووووورم میلوووووی 0/3

Netherlands)ر(Binet et al., 2007) 06 لیتور   بر گرم

لیتور   بر گرم 4/6و  (Duchefa, Netherlands)مانیتول 

-Mendoza) ر(Duchefa, Netherlands)فايتومگوار  

de Gyves et al., 2008)  هوای   انجام شدندر گوزارش

تول بور رشود زيتوون ودوود     یدی از تأثیر بهتور موان  متعد

 Roussos and Pontikis, 2002; Zacchini)دارنود  

and De Agazio, 2004)در مطالعوة اولیوه،   رو    ازاين

لیتور   بور  گورم  06میوزان  لیتر سواکارز و   بر گرم 03مقدار 

موووانیتول بررسوووی شووود و موووانیتول اثووور بهتوووری بووور  

انود(ر   ارائوه نشوده  های رشدی نشان داد )نتايج  شاخ 

شووند ممکون    کشوت اغوافه موی    قندهايی که به محیط

است برای اعمال فشار اسمزی يا منبوع کوربن اسوتفاده    

شوندر اگرنه مانیتول امل  برای اعمال فشار اسومزی  

هووای گیوواهی من را  شووود، برخووی سوولول اسووتفاده مووی

کنند  بنابراين، مانیتول به روشوی   دذم و متابولیزه می

شوود   ديگر قندها باعوث رشود سولولی موی    متفاوت از 

(Leva et al., 1994)  هوای کشوت    ر اسویديتة محویط

 43مودت   گوراد بوه   دردة سوانتی  848از اتوکالو ) پیض

دايک گوونک  زاتین و تنایم شدر  70/0دقیقه( روی 

میکرومتور سوترون و بوه     44سديم بوا اسوتفاده از فیلتور    

 ,Sigma-Aldrich)کشووت افووزوده شوودند    محوویط

USA)از کشت، در اتوا  رشودی بوا     ها پس ريزنمونه ر

)روشنايی/تاريکی( ساعت و دموای   86/1دورة نوری 

 ,Mazinani)روز  20مدت  گراد به دردة سانتی 4±40

 نگهداری شدندر (2009
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طور  ها به مزمايض تحلیل آماری: و تجزیه

تکرار  2در قال  طرح کامل تصادفی با  فاکتوريل

 افزارهای جام شدندر نرمنمونه در هر تکرار ان 2و 

SAS 9.1 و SPSS 16.00 وتحلیل تجزيه برای 

 از پیضر (P≤0.05)شدند  استفاده ها داده

 خام های داده باقیماندة ها، داده وتحلیل تجزيه

-Ryain های مزمون با منها بودن نرمال محاسبه و

Jainer، Kolmogorov-Smironv، Cramer-

Vonmises، Anderson-Darling و Chi-Sqare 

 لگاريتمی تبديل از شمارشی داده برای بررسی و

 رشد استفاده

 

 نتایج و بحث

آزمایش اول )بهترین غلظت دایتک گتوالک   

اختالف بسیار معناداری در کیفیت نووری،   سدیم(:

های دايک گونک سديم و اثر متقابل ايون   ملات

شوده در سوط     هوای مطالعوه   دو عامل برتمام صفت

38/3>P ی ها نوساقهتعداد (ر 8دول مشاهده شد )د

زايوی   ايجادشده اثور منفوی نوور قرموز را بور نوسواقه      

دايووک  تووأثیر ملاووت ثابووت  هووای تحووت يزنمونووهر

سديم و در مقايسه با نور فلورسونت سوفید    گونک

يووووی زا نوسوووواقهنشووووان دادر بیشووووترين میووووانگین 

ازای هر ريزنمونه( در ملاوت   عدد به 44/3±83/0)

سوديم و نوور    گوونک  دايوک لیتور   بور  گورم  یلیم 0

( و A، 8 فلورسوونت سووفید مشوواهده شوود )شووکل    

 0/7زايووی در ملاووت   من، میووانگین نوسوواقه  از پووس

سووديم بووه   دايووک گووونک لیتوور  بوور گوورم یلوویم

ازای هر ريزنمونه رسوید و ايون    عدد به 89/3±80/4

کاهض در تعداد ساقه با کاهض رشد طوولی هموراه   

دايووک بووود  بووه عبووارت ديگوور، افووزايض ملاووت   

تنهوا سوب  کواهض تولیود میوزان       سديم نوه  گونک

توأثیر   يی شد، رشد طولی گیاه را نیز تحوت زا نوساقه

قوورار دادر در کیفیووت نووور ثابووت، افووزايض ملاووت  

هوا   يزنمونوه رسديم بوا رشود طوولی     دايک گونک

کوه میوانگین طوول     طووری  رابطة معکوس داشت  به

و  03/86±00/3هووا رونوود نزولووی را از     ريزنمونووه

ترتیو  در نوور فلورسونت     متر به یلیم 08/3±80/43

( بورای تیموار شواهد توا     B، 8)شوکل   سفید و قرموز 

 83متر در ملاوت   یلیم 73/9±47/3و  40/3±83/1

(ر درمجمووع،  4لیتر طوی کورد )دودول     بر گرم یلیم

  ملاوت ها در نور قرمز و  يزنمونهرمیزان رشد طولی 

سووديم در مقايسووه بووا نووور   دايووک گووونکثابووت 

رسد نور قرموز   به نار مینت سفید بیشتر بودر فلورس

ها اثر م بت داشته و تا حدی از  بر رشد طولی دوانه

اثر منفوی دايوک گوونک سوديم بور رشود طوولی        

افزايض تعداد نوسواقه در نوور   ها کاسته استر  دوانه

لیتووور  بووور گووورم یلووویم 0/7قرموووز تنهوووا در ملاوووت 

ازای هور ريزنمونوه( مشواهده     عدد بوه  39/3±43/8)

 83سديم در ملات  دايک گونکشدر استفاده از 

لیتووور در نوووور فلورسووونت سوووفید   بووور گووورم یلووویم

ازای هر ريزنمونه( و همچنوین   عدد به 39/3±40/8)

ازای هور ريزنمونوه(    عدد بوه  10/3±80/3نور قرمز )

 (ر4سب  کاهض میانگین تعداد نوساقه شد )ددول 

زايض نور قرمز در مقايسه با نور فلورسنت تنها در اف

ترتیووو   هوووا )بوووه يزنمونوووهرمیوووزان رشووود طوووولی 

متور( موؤثر بوود     یلیم02/88±08/3و  20/3±80/80

 (ر4)شکل 
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 شده های بررسی سديم بر صفت دايک گونکتجزيه واريانس اثر کیفیت نور و سطوح مستلت  -8ددول 
MS 

 رشد طولی تعداد نوساقه وزن تر تعداد برگ .S. O. V دردة مزادی
 نور 8 43/781** 08/3** 37/3** 64/80**
 دايک گونک سديم 2 00/681** 40/3** 88/3** 34/62**

 دايک گونک سديم × نور 2 49/06** 80/3** 34/3** 21/2**

 برداری خطای نمونه 03 83/8 3337/3 3338/3 31/3

 خطای کل 863 60/8 337/3 3334/3 48/3

83/9 19/88 76/7 74/9  % C.V 
 α=38/3دار در سط  اختالف معنا**

 

 
دايک برلیتر  گرم میلی 0ر نور فلورسنت سفید و ملات Aها   يزنمونهرهای دانبی  سديم بر رشد دوانه دايک گونکاثر  -8شکل 

 سديم دايک گونکر نور قرمز و ملات صفر Bدهند(،  ی دانبی را نشان میها دوانهيافته از  ی توسعهها ساقهها  یکانپسديم ) گونک

 

 يک گونک سديمدازايی در مزمايض بررسی اثر کیفیت نور و سطوح مستلت  نوساقه مقايسه میانگین و انحراف معیار -4دول د

 های صفت

 شده مزمايض
 لیتر( بر گرم سطوح دايک گونک سديم )میلی سطوح نوری

 83 0/7 0 0/4 صفر  

 متر( رشد طولی )میلی
 a00 /3±03/86 b49 /3±10/88 b87 /3±13/88 c89 /3±60/1 c40 /3±83/1 فلورسنت

 a08 /3±80/43 a23 /3±00/89 b40 /3±00/80 c40 /3±93/83 d47 /3±73/9 قرمز

 تعداد نوساقه

 ازای هر ريزنمونه( )به

 d33 /3±33/8 d30 /3±30/8 a44 /3±83/0 b89 /3±80/4 c39 /3±40/8 فلورسنت

 c33 /3±33/8 c33 /3±33/8 c33 /3±33/8 b39 /3±43/8 a88 /3±23/8 قرمز

 وزن تر )گرم(
 a330 /3±42/3 c332 /3±80/3 b334 /3±44/3 d330 /3±83/3 e330 /3±36/3 فلورسنت

 a334 /3±86/3 b334 /3±80/3 c334 /3±88/3 d332 /3±31/3 e330 /3±37/3 قرمز

 تعداد برگ

 ازای هر ريزنمونه( )به

 b40 /3±10/88 c41 /3±30/88 a89 /3±70/84 d87 /3±70/6 e04 /3±90/0 فلورسنت

 a86 /3±90/88 b87 /3±43/83 43 /3±60/1 d86 /3±70/0 e42 /3±03/0 قرمز

دهندر را بر اساس مزمون دانکن نشان می >30/3αاختالف معنادار در سط   های مشترک عدم انحراف معیار هستندر حرف ±تکرار  2مقادير میانگین 

A B 
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ی در هفتة نهارم در نور ی دانبها دوانه شدن فعال -4شکل 

يک دابرلیتر  گرم میلی 0فلورسنت سفید و تیمار ملات 

 گونک سديم

 

تنهايی )بدون دايوک گوونک    نور قرمز و سفید به

سديم( تفواوت ننودانی در تعوداد نوسواقه، وزن تور و      

های  تعداد برگ نشان ندادند  اما در رشد طولی دوانه

ر م بت داشوت و  دانبی، نور قرمز نسبت به نور سفید اث

زموان از دايوک    گیری کرد اسوتفادة هوم   توان نتیجه می

زايی اثر م بتوی   گونک سديم و نور قرمز روی نوساقه

زايوی را   نداشته استر نور سفید توانست میوزان نوسواقه  

لیتور دايوک گوونک سوديم      در گرم میلی 0در ملات 

نوسوواقه افووزايض دهوود    8/0نسووبت بووه نووور قرمووز تووا  

سوفید در ايون ملاوت دايوک گوونک       درنتیجه، نوور 

سديم بر نیرگوی انتهوايی ملبوه کورده و باعوث تولیود       

های دديد شده استر احتمانً اثر ترکیبوی ايون    نوساقه

هوا را تغییور داده    شوکلی متابولیسوم دوانوه    دو عامل بوه 

های دديود متمايول    است که منها بیشتر به تولید دوانه

 شوند تا اينکه رشد طولی يابندر

دايوک  توأثیر   شوده تحوت   تولید تودة زيست میزان

کشووت کوواهض درخووور  سووديم در محوویط گووونک

لیتور   بور  گورم  میلی 83و  0/7ی ها ملاتتودهی را در 

دايوووک ( و افوووزايض ملاوووت 4نشوووان داد )دووودول 

سوديم در نوور فلورسونت سوفید نسوبت بوه        گونک

اين امور     هرنندشاهد سب  کاهض تعداد برگ شد

عوودد  70/84±89/3لیتوور ) بور  گوورم یلوویم 0در ملاوت  

ازای هر ريزنمونه( صاد  نبودر روند کاهض تعداد  به

سوديم اداموه    دايک گونکبرگ با افزايض ملات 

لیتر  بر گرم یلیم 0/7و میانگین تعداد برگ در ملات 

تقريباً به نصت کاهض يافتر در نور قرمز نیوز رونود   

دايووک کوواهض تعووداد بوورگ بووا افووزايض ملاووت    

(ر میووزان 4هده شوود )دوودول  سووديم مشووا  گووونک

ها در نور قرموز بوا افوزايض ملاوت      يزنمونهری مان زنده

کوه   طووری  سوديم کواهض يافوت  بوه     دايک گونک

 13لیتور بوه    بور  گرم یلیم 0/7ی در ملات مان زندهمیزان 

درصود   23لیتور بوه    بر گرم یلیم 83درصد و در ملات 

ها در نور فلورسنت فقوط   رسیدر مسی  بافتی ريزنمونه

 (ر0)ددول  لیتر مشاهده شد بر گرم میلی 83ر ملات د

 
ها در مزمايض بررسی اثر  ی دوانهمان زندهدرصد  -0ددول 

 گونک سديم  يکداکیفیت نور و سطوح مستلت 

برلیتر( گرم )میلیسطوح دايک گونک سديم   
 سطوح نوری

83 0/7  0 0/4  صفر 

 نور فلورسنت 833 833 833 833 20

 نور قرمز 833 833 833 13 23
 

هووا بووه ناوور  مووانی دوانووه بووه درصوود زنووده باتودووه

رسد دايک گونک سديم در نوور فلورسونت توا     می

لیتر اثر منفی نداشته و تنها در  در گرم میلی 0/7ملات 

لیتوور باعووث کوواهض شووديد  در گوورم میلووی 83ملاووت 

مانی شده است  اين اثور در نوور قرموز و     درصد زنده

لیتر دايک گونک سديم  رد گرم میلی 0/7در ملات 

مشاهده شد و درنتیجه در نور قرمز، اثر منفی دايوک  

هوا در ملاوت    موانی دوانوه   گونک سوديم بور زنوده   

 کندر کمتری بروز می
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آزمتتتایش دوم )متتتدت زمتتتان الزم بتتترای   

در بررسی مدت اثرگذاری دایک گوالک سدیم(: 

سووديم بوور  دايووک گووونکزموان نزم بوورای تووأثیر  

ها  ی دانبی، تمام صفتها دوانهد افزايض بازده رش

(ر 2معنوووادار شووودند )دووودول  P<38/3در سوووط  

افزايض رشد طولی با گذشت زموان کوامالً مشوهود    

بود و در هفتوة نهوارم در هور دو نوور بوه بیشوترين       

متر برای نور سوفید   یلیم 00/44±44/3میزان خود )

متوور بوورای نووور قرمووز( رسوویدر    میلووی 7/40±4/3و 

د طولی از هفتوة اول توا نهوارم    شود رش مشاهده می

من، کواهض رشود در    از درحال افزايض بوده و پوس 

هر دو نور ديده شده است  ايون امور ممکون اسوت     

از  علت بروز اثر منفی دايک گونک سديم پوس  به

( 4331و همکوواران ) Poudelنهووار هفتووه باشوودر   

 LEDگزارش کردند گیاهان انگووری کوه در نوور    

گرهی  تر و فاصلة بین ی بلندها قرمز رشد کنند، ساقه

 LEDبیشتری دارنودر در پوژوهض حاغور نیوز نوور      

قرمز نسبت به نور سفید توانسوت اثور بیشوتری روی    

ها داشته باشود و ايون در حالیسوت     رشد طولی ساقه

ی رشديافته ها ساقهکه در نور سفید، میانگین تعداد 

 دايووک گووونکدر ابتوودای هفتووة نهووارم بووا تووأثیر 

ازای هر دوانه(  عدد به 13/0±80/3)سديم افزايض 

عودد   7/0±87/3هوای مشوابهی )   يافت و تعداد ساقه

ازای هر دوانه( نیز در هفتة پنجم به دسوت ممود     به

دال  اسوت ايون افوزايض تعوداد نوسواقه در مودت       

زمان کوتاهی رخ داده استر تعداد نوسواقه در نوور   

عدد بیشتر شود  به اين معنوا کوه    8قرمز نتوانست از 

نور قرمز قادر بوه ملبوه بور اثور بازدارنودگی دايوک       

 (ر2گونک سديم نبود )ددول 

 
 شده های بررسی سديم بر صفت دايک گونکتجزيه واريانس اثر مدت زمان نزم برای اثر  -2ددول 

    رشد طولی تعداد نوساقه وزن تر تعداد برگ

 زمان 2 01/938** 72/3** 31/3** 02/040**

 برداری خطای نمونه 03 02/3 338/3 3338/3 08/3

 خطای کل 863 03/8 332/3 3334/3 11/3

00/80 10/83 97/44 89/6  
% C.V 

 α= 38/3اختالف معنادار در سط  **

 

ها در نور سوفید در ابتودای    روند افزايض تعداد نوساقه

هفتة پنجم نیوز اداموه داشوت  هرننود طوی ايون مودت از        

تة نهارم کاسته شود و بوه   ها نسبت به هف رشد طولی دوانه

متر رسوید و ايون امور ممکون      یلیم 30/43±89/3میانگین 

 دايووک گووونکتوور از  یطووونناسووت درنتیجووة اسووتفادة 

 (ر  0کشت باشد )ددول  سديم در محیط

( نیوز  0توده و تعداد برگ )ددول  میزان زيست

طی زمان افزايض يافت و در هفتة پنجم به بیشوترين  

گووورم و  80/3±338/3ترتیووو   مقووودار خوووود )بوووه

ازای هر دوانه( رسیدر اگرنه  عدد به 84/3±74/88

ی نووين  ها روشتمايل بسیاری برای توسعه و بهبود 

تک یوور زيتووون از طريووی ريزازديووادی ودووود دارد و 
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ای در ايون زمینوه انجوام     های گسترده تاکنون تالش

شده است، همچنان پاسخ متفاوت ارقام بوه شورايط   

 Roussos and)شد و رررکشت بافت، سرعت کم ر

Pontikis 2002; Leva, 2011)   ادازه نداده اسوت

ی سووونتی شوووود  هوووا روشايووون روش دوووايگزين 

کوواربرد من در سووط  تجوواری توسووعة    درنتیجووه، 

هوای اخیور ريزازديوادی     ر مطالعهنندانی نیافته است

تر ممکون   یعوسزيتون را با هزينة کمتر و در مقیاس 

 ,Micheli et al., 2009; Wiesman)انود   کورده 

ر هوودف در شوورايط کشووت بافووت، افووزايض (2009

زايی برای رسیدن به سطوحی از تولیود   بازده نوساقه

های بسیاری ودوود   با تودیه اقتصادی استر مطالعه

های زيتون  يزنمونهرنیرگی انتهايی قدرتمند را در 

کنند   یمتأيید  (In vitro) درون شیشهو در شرايط 

سب  ايجاد محدوديت رشود و  که اين امر  طوری به

 Mendoza-de)شوود   یمو ی دوانبی  ها شاخهازدياد 

Gyves et al., 2008; Micheli et al., 2009) ر

گووره و نمووو   یووانمرشوود سوواقه ترکیبووی از رشوود    

اسوووت  (Phytomer)ی تشوووکیل سووواقه  واحووودها

(Muleo and Morini, 2008) همچنووین میووزان  

 منهاو رهاشدن  ها دوانهزايی محصول القای  نوساقه

هووايی کووه بوورای  ر تووالشاز نیرگووی انتهووايی اسووت

کنتوورل نیرگووی انتهووايی در کشووت بافووت انجووام    

اند به سوه دسوتة روش فیزيکوی يوا ريزهرسوی،        شده

استفاده از ترکیبات شیمیايی و تأثیر عوامل محیطی 

شوووندر اگرنووه  ويووژه کیفیووت نووور تقسوویم مووی   بووه

ريزهرسی يا حذف دوانة انتهوايی هنگوام واکشوت    

گزارش شوده اسوت،   در برخی از ارقام زيتون مؤثر 

های زيتون از طريی  مانی ريزنمونه عموماً بازده زنده

اکسیداسویون بوافتی بووه ترکیبوات فنلوی نسووبت داده     

به اينکه مسی  بافتی خوود محورک    شودر باتوده می

 ,.Roussos et al)تولیوود ترکیبووات فنلووی اسووت 

2007; Roussos and Pontikis, 2001) ايوون ،

زايووی در ريزازديووادی  روش بوورای افووزايض نوسوواقه

رسدر استفاده از ترکیبواتی   زيتون مناس  به نار نمی

هوای   شودن اکسوین از دايگواه    که بوا اتصوال و دودا   

انتقال من هنگام عبوور از عورض مشوای پالسومايی     

 Gaither, 1975; Donthineni )کننود   تداخل می

et al. 2014)    از ديگوور راهکارهاسووتر اگرنووه

مناووور ملبووه بوور   اسووتفاده از ترکیبووات يادشووده بووه 

 (In vitro) درون شیشوه نیرگی انتهايی در شرايط 

طووی سووالیان گذشووته رو بووه افووزايض بوووده اسووت    

 ;Ebrahim, 2004; Elhiti and Stasolla, 2010)ر

Pumisutapon et al., 2011)   اسوتفاده از دايوک ،

طور محدود و تنهوا در ننود رقوم     بهگونک سديم 

 Mendoza-de Gyves)زيتون گزارش شده است 

et al., 2008; Kaya et al., 2011) ر دايووک

ای مصنوعی است کوه ننودين    گونک سديم ماده

اثووور بووور رشووود گیووواه دارد و بازدارنووودگی رشووود  

سورعت بوه    اين ماده به ازدملة منهاستر ها گره میان

شوود و در منجوا بوا سونتز      دوانة انتهوايی منتقول موی   

DNA  و احتمانً اکسین اثر  اسید دیبرلیکوابسته به

متقابل دارد و اثر بازدارندگی ديگر من بیشوتر روی  

RNA  پالستیدی است تاRNA  سیتوپالسمی  حتی

حوال   هوای در  سستی سلول های زياد نیز به در ملات

های درحال تقسویم   دارد، اما سلول سکون را باز می

 Bhattacharjee)شدت نسوبت بوه من حساسوند     به

and Gupta, 1981; Sun et al., 2015)ر 

 

 
 



8091بهار  ،و نهم  یس ةشمار ،يازدهم سال ايران، گیاهی شناسی زيست 89  

 

 

 زايی در مزمايض بررسی مدت زمان نزم برای اثر دايک گونک سديم نوساقه مقايسه میانگین و انحراف معیار -0ددول 

  مدت زمان )هفته(
 های صفت

 شده مزمايض

  سط  نوری 8 4 0 2 0

b89/3± 30/43 a44/3± 00/44 c46/3± 23/86 d89/3±60/80 e40/3±13/9 فلورسنت 
 رشد طولی

(mm) 
b42/3±03/40 a43/3±73/40 c03/3±33/48 48/3±63/87 e46/3±43/82 قرمز  

a87/3±73/0 a80/3±13/0 b36/3± 83/8 b33/3±33/8 b33/3±33/8 فلورسنت 
 اد نوساقهتعد

 ازای هر ريزنمونه( )به

a83/3±03/8 a39/3±40/8 b33/3± 33/8 b33/3±33/8 b33/3±33/8 قرمز  
a338/3± 80/3 b330/3± 82/3 c330/3± 83/3 d334/3±31/3 e330/3±30/3 وزن تر )گرم( فلورسنت 

a338/3±43/3 b334/3± 87/3 c338/3± 86/3 d334/3± 80/3 e330/3±37/3 قرمز  

a80/3± 13/88 a89/3± 70/7 a44/3± 23/6 a81/3±10/0 a87/3±73/2 فلورسنت 
 تعداد برگ

 ازای هر ريزنمونه( )به

a43/3±60/88 a89/3±03/7 a08/3±10/0 a81/3±43/0 a82/3±93/0 قرمز  

 دهندر اساس مزمون دانکن نشان میرا بر  >30/3αاختالف معنادار در سط   های مشترک عدم انحراف معیار هستندر حرف ±تکرار  2مقادير میانگین 

 

Antonopoulou ( اثور دايوک   4381و همکاران )

هوای دوانبی رقوم     گونک سديم را بر تحريک دوانه

Chondorola Chalkidikis  زيتووون بررسووی کردنوودر

 0اينوووودول میکرومووووونر  9/1در مطالعووووة منهووووا،  

میکرومونر  0/833همراه با  بوتريک)بوتیريک( اسید

لیتور(   در گورم  میلوی  03ديم )تقريبواً  دايک گونک سو 

زايوی   سواقه  های دانبی و نوو  توانست باعث تک یر دوانه

شود  اما تأکید منها بر اين بوود کوه نتوايج منهوا نتوايج      

هوای مستلوت    اولیه است و بايد ايون موغووع در رقوم   

 0زيتون نیز بررسی شودر در مطالعة حاغور نیوز مقودار    

مووونر( توانسووت  یکووروم 86لیتوور )تقريبوواً  در گوورم میلووی

های دانبی در رقم زرد زيتون شوود   باعث تک یر دوانه

( 4381و همکوواران ) Antonopoulouکووه بووا نتیجووة  

متفاوت است  به اين معنا که رقم زرد نسوبت بوه رقوم    

Chondorola Chalkidikis  ششووم میووزان   بووه يووک

 زايی نیاز داردر دايک گونک سديم برای نوساقه

 ,Hunter and Burritt)يی کنتورل نیرگوی انتهوا   

های نوری مستلت  يکی از کاربردهای کیفیت (2004

است  البته گفتنی است گزارشی در زمینة بررسوی اثور   

هوای دوانبی زيتوون در     کیفیت نوری بور رشود دوانوه   

منابع يافت نشدر نور يکی از عوامل محیطی اسوت کوه   

عنووان منبوع    تنهوا بوه   کنود و نوه   وی گیاهان عمول موی  ر

شووکل منبووع اطالعووات خوواردی نیووز بوور     انوورژی، بووه 

هوايی از   گذاردر گیاهان به مرايوه  رشدونمو منها اثر می

های متفاوت منهوا   های نوری مجهزند که پاسخ گیرنده

های نوری مانند طیت، شودت، دهوت و    را به شاخ 

های نور شامل  ندهکنندر اين گیر مدت زمان کنترل می

کنندة نوور قرموز و موادون قرموز،      های دذم فیتوکروم

و مبووی،  UVAکننوودة نووور  هووای دووذم کري توووکروم

هوای نووری در محودودة     ها و ديگر گیرنوده  فتوتروپین

UVA     هوای   و نور سبز هسوتندر تغییور نووردهی، پاسوخ

انگیوزد   شوناختی متفواوتی را برموی    فتوسنتزی و ريست
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یوواهی مستلووت متفوواوت اسووت هووای گ کووه بووین گونووه

(Urbonaviciute et al., 2007ر فیتوکروم)    هوا بوه دو

 Pfrودود دارندر شوکل   Prو میرفعال  Pfrشکل فعال 

شود و بوا عوامول    فعال از سیتوپالسم به هسته منتقل می

دهووود توووا تغییراتوووی را در   رونويسوووی واکووونض موووی 

توازن بوین   Pfrفیزيولوژی گیاه سب  شودر شکل فعال 

کنودر   ولوژی تنض و رشد را در گیاهان تعیوین موی  فیزي

در نور مستقیم خورشوید کوه منوی از نوور قرمزاسوت،      

Pfr  شووود و بووه فرسووتادن مجصووونت     تشووکیل مووی

فتوسنتزی در دهت رشد گیاه تمايول دارد  بورخالف   

شوده از پوشوض گیواهی مجواور کوه       من، نور منعکس

فعووال را از بووین  Pfrمنووی از نووور مووادون قرمووز اسووت، 

سمت  شود محصونت فتوسنتزی به برد و باعث می می

ر نورهووای (Devlin, 2016)فیزيولوووژی توونض برونوود 

مستلووت اثرهووای متفوواوتی بوور فیزيولوووژی و عملکوورد 

گیاهوان دارنود و ايون اثرهووا ممکون اسوت در گیاهووان      

مستلت يکسان نباشند  برای نمونه، يک طیت نووری  

ديگور اثور    دهی شود، اما در گیاه در گیاهی باعث گل

و همکواران   Hiraiعکس داشته باشدر در همین راستا، 

( عنوان کردند نور مبی سب  افزايض نشمگیر 4336)

شوود و ديگور    رشد طولی ساقه در گیواه بادمجوان موی   

نورها ازدمله قرمز و سبز ننین اثری را از خوود نشوان   

دهند  هرنند نور قرمز در گیاه کاهو همین اثور را   نمی

گیری کردند اثر نوور بور رشود طوولی      نتیجهداردر منها 

 ساقه به گونة گیاه بستگی داردر

هووا در  مووانی ريزنمونووه نتووايج بررسووی میووزان زنووده

زمان دايک گونک سوديم و نوور    شرايط استفادة هم

دهود: اونً   قرمز دو دنبه از پاسخ رقم زرد را نشان موی 

لیتر دايک گونک سوديم و   بر گرم میلی 83در ملات 

هوا و   دو کیفیت نووری، میوانگین تعوداد نوسواقه     در هر

مثوار  يابد که اين امر  شده کاهض می تودة ايجاد زيست

نامناسوو  ايوون موواده بوور رقووم زرد را در ايوون محوودودة 

و  Mendoza-de Gyves دهود  البتوه   موی   ملاتی نشان

هوا   مانی ريزنمونه ( کاهض میزان زنده4331همکاران )

 Paintone deو  Rosciolaدر اين ملات را در ارقام 

Moiano  بوه افوزايض    توده ثانیاً بااندر  گزارش کردهنیز

توووان  میووزان تلفووات در نووور قرمووز، ايوون عاموول را مووی 

محووورک ايجووواد مووورگ سووولولی در رقوووم زرد و در 

هووای زيوواد دايووک گووونک سووديم در ناوور    ملاووت

هووا در  مووانی ريزنمونووه  گرفووت  زيوورا میووزان زنووده   

ته بوه نووع رقوم متفواوت     های نوری مستلت بس کیفیت

ر از سوووی ديگوور،  (Donini et al., 2008)اسووت 

دوز رشود    هوای رشود بوه    خ مشاهدة کاهض تمام شا

طووولی دلیلووی بوور مثووار منفووی نووور قرمووز بوور رشوود      

های رقم زرد قرارگرفته در معرض نور قرموز   ريزنمونه

در مقايسووه بووا نووور فلورسوونت سووفید اسووت  هرننوود   

به تعداد بورگ   توده افزايض رشد طولی در نور قرمز با

دهود   شده و در مقايسه با نور فلورسنت نشان موی  تولید

شووده نتیجووة افووزايض طووول   رتفوواع مشوواهدهافووزايض ا

 هاستر   گره میان

دهند استفاده از نور قرموز و دايوک    نتايج نشان می

هوای دارای گورة    مناور تولیود سواقه   به گونک سديم

بیشتر مؤثر نیستر اگرنه بیشترين میوزان رشود طوولی    

لیتوور )در نووور  بوور گوورم میلووی 0و  0/4هووای  در ملاووت

زايی در  رين میزان نوساقهفلورسنت( مشاهده شد، بیشت

لیتر به دست ممد  همچنین میوزان   بر گرم میلی 0ملات 

رشد طوولی در ايون تیموار اخوتالف درخوور توودهی       

نسووبت بووه تیمووار شوواهد نشووان دادر ترکیوو  زئوواتین بووا 

سووديم از طريووی تحريووک تقسوویم    دايووک گووونک 

سلولی و افوزايض رشود طوولی سولول سوب  افوزايض       
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دايوک  ی کوم  هوا  ملاوت هوا  شوود و تن  یمو رشد بافوت  

عنوووان  سووديم، امکووان فعالیووت زئوواتین را بووه گووونک

کننوود و افووزايض  یموومحوورک تقسوویم سوولولی فووراهم 

 دايووک گووونکعلووت ماهیووت اصوولی  ملاووت من بووه

شوکل بازدارنودة رشود باعوث      شوود بوه   سديم سب  می

 ,.Mendoza-de Gyves et al)توقت تقسیم سولولی  

طولی يوا مسوی     و درنتیجه کاهض بیشتر رشد (2008

طور کوه مشواهده    مانی شودر همان بافتی و کاهض زنده

کشوت   سوديم در محویط   دايوک گوونک  شد کاربرد 

ی نسوبت بوه کواربرد    تور  مناسو  روز توأثیر   48مدت  به

يوی داردر  زا نوسواقه مدت من بر افزايض میوزان   طوننی

حداک ر میزان رشود طوولی در هفتوة نهوارم مشواهده      

تور دايوک گوونک     مودت  یشد  هرنند توأثیر طوونن  

هوای را در پوی    يزنمونهرسديم تنها کاهض رشد طولی 

 داشتر

افزايض شده با  های مطالعه يزنمونهرتعداد برگ 

 0دووز ملاووت  سووديم )بووه دايووک گووونکملاووت 

لیتور( نسوبت بوه شواهد کواهض يافوتر        بور  گورم  میلی

لیتر در  بر گرم یلیم 0افزايض تعداد برگ در ملات 

هووای تولیدشووده بووود و  نوسوواقه اثوور افووزايض میووزان

دايک کاهض دوبارة اين شاخ  با افزايض ملات 

سديم ممکن است از ممواز ايجواد مسوی      گونک

سوديم ناشوی    دايوک گوونک  بافتی در اثر کاربرد 

شود  اين نتیجه بوا مشواهدة مسوی  تعوداد درخوور      

مووانی  )زنووده 83هووا در ملاوت   توودهی از ريزنمونووه 

شدر رونود کواهض تعوداد     درصد( اثبات 20برابر با 

برگ با افزايض ملات دايوک گوونک سوديم در    

نور قرموز رابطوة مسوتقیم داشوت کوه ايون وغوعیت        

زايوی در ايون    نیوافتن نوسواقه   احتمانً بر اثور افوزايض  

 کیفیت نور استر

 بندی جمع

دايووک دهنوود  نتووايج پووژوهض حاغوور نشووان مووی  

نوووعی در تقابوول بووا  سووديم و نووور قرمووز بووه  گووونک

دايوک  کنند و اثور   یماثر بازدارندگی اعمال  يکديگر

زايوی فقوط در نوور     سديم در افزايض نوسواقه  گونک

شووودر همچنووین هنگووام  فلورسوونت سووفید مشوواهده مووی

سوديم، نوور قرموز فقوط در      دايک گونکاستفاده از 

افزايض میزان رشد طولی نسبت به نور فلورسنت مؤثر 

ايوک  داستر گفتنی است گزارشی در زمینوة کواربرد   

 سديم در نور قرمز يافت نشده استر گونک

 

 سپاسگزاری

از حمايوووت گوووروه بیوتکنولووووژی، دانشوووکدة  

المللوی اموام    کشاورزی و منابع طبیعی دانشوگاه بوین  

خمینوووی )ره( از پوووژوهض حاغووور س اسوووگزاری   

 شودر می
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