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چكیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح متفاوت نانو اکسید روی و نانو اکسید آهن و نیز نوع ریز نمونه بر کال زایی 
و زنده مانی کالوس گیاه دارویی گل راعی، تحقیقی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاماًل تصادفی با 5 تکرار در 
آزمایشگاه کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 1390 انجام شد. در این پژوهش ریزنمونه های 
ساقه، برگ و ریشه این گیاه بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ )MS( حاوی نانو ذرات اکسید روی و آهن با 
غلظت های صفر، 25، 50، 75 و 100پی پی بی مورد کشت و ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های کشت   شده در تاریکی 
در دمای 23 در جه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از گذشت 28 روز اثر متقابل بین نوع ریز نمونه و سطوح 
متفاوت نانو ذرات اکسید روی و آهن بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف کاربرد نانو مواد و 
نوع ریز نمونه اثر معنی دار در سطح یک درصد از نظر کال زایی و زنده مانی کالوس وجود دارد. کاربرد نانو 
اکسید روی با غلظت 100 پی پی بی در محیط کشت، بیشترین اثر را بر میزان کال زایی و زنده مانی کالوس گل 
راعی داشت و کاربرد نانو اکسید آهن با غلظت 100 پی پی بی کمترین و با غلظت  75 پی پی بی بیشترین تأثیر را 

بر صفات مورد ارزیابی برای هر سه نوع ریز نمونه در پی داشت. 

کلمه های کلیدی: به نژادی گیاه، ریزازدیادی، فناوری نانو، کشت بافت، گیاه دارویی، محیط کشت 

    مقدمه
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی 
در تأمین بهداشت و سالمت جوامع هم به 
لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری  ها 
از  بخش  این  هستند.  و  بوده  برخوردار 
منابع طبیعی قدمتی هم پای بشر داشته و 
یکی از مهمترین منابع تأمین غذا و داروی 

بشر در طول نسل ها بوده اند )1(.
 Hypericum علمی  نام  با  راعی  گل 
 ،Hypericaceae از خانواده  perforatum
که  است  زراعی  دارویی  گیاهان  از  یکی 

هایپرسین  ثانویه  متابولیت های  حاوی 
متابولیت ها  این  می باشد.  هایپرفورین  و 
دارای خاصیت ضد ایدز، ضد سرطان و 
ضد افسردگی هستند. عصاره اندام های 
متعددي  فالونوئیدهاي  دارای  آن  هوایی 
آنتی اکسیدانی  خواص  دارای  که  است 
می باشند )9(. گونه های مختلف این گیاه 
عامل  عنوان  به  از کشورها  بسیاری  در 
دارای  و  می روند  کار  به  شفادهنده 
این  هستند.  پزشکی  مختلف  خواص 
گیاه جز گیاهان علفی چند ساله بوده و 

جهان  سراسر  در  توجهی  قابل  طور   به 
رشد می کند )10(. 

یکی از راهکارهای تولید متابولیت ثانویه 
در گیاهان دارویی کشت آنها در شرایط 
کنترل شده آزمایشگاهی می باشد. کشت 
آسان  تکثیر  جهت  مناسب  روشی  بافت 
براي تولید گیاهان یکسان از نظر ژنتیکی 
می باشد  مؤثره  ماده  میزان  افزایش  و 
می توان  آزمایشگاهی  شرایط  در   .)7(
متابولیت های با ارزش مورد نظر را در 
کیفیت  و  مقدار  با  و  سال  فصول  تمام 

اثرات کاربرد نانو ذرات اکسید روی و آهن و نوع
 ریزنمونه  برگال زایی و

In vitro لمی  زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط
ع
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می رود  انتظار   .)5( کرد  تولید  دلخواه 
افزایش  در  زیادی  نقش  بیوتکنولوژی 
تولید محصوالت گیاهان دارویی از طریق 
ژنتیک  مهندسی  و  بیوسنتز  شناسایی 
داشته باشد )8(. مطالعه واکنش کا ل زایی، 
به  راعی  گل  زایی  ریشه  و  زایی  شاخه 
عنوان تحقیقات بنیادي و پایه به منظور 
انتقال  اصالح،  زمینه  در  بعدی  مطالعات 
گیاه  این  بیوتکنولوژي  تحقیقات  و  ژن 

ضروري است )15(.
زمینه های  در  نانو  فناوری  از  استفاده 
مختلف علوم روز به روز بیشتر می شود 
بیشتر  است.  ناپذیر  اجتناب  امری  این  و 
از  استفاده  مورد  در  موجود  گزارشات 
شیشه ای  درون  محیط  در  ذرات  نانو 
در  است.  نقره  ذرات  نانو  به  مربوط 
تحقیقی گزارش شده است که استفاده از 
نانو ذرات نقره در غلظت 125 پی پی ام 
روند پوسیدگی گیاهچه های دابل هاپلوئید 
نتایج   .)12( می کند  متوقف  را  چغندرقند 
پژوهش دیگیری نشان داد که نانو ذرات 
جایگزین  یک  عنوان  به  می تواند  نقره 
مناسب و مؤثر برای آنتی بیوتیک ها در 

شرایط این ویترو باشد )2(. 
تا کنون محققان زیادي جنبه هاي مختلف 
بررسی  مورد  را  راعی  گل  بافت  کشت 
آزمایش هاي  در  محققی  اند.  داده  قرار 
خود به این نتیجه رسید که بهترین محیط 
کشت براي تحریک تولید کالوس از برگ 
 MS و ساقه  هاي گل راعی، محیط کشت
به   2,4-D لیتر  بر  میلی  گرم  یک  حاوي 
همراه یک میلی گرم بر لیتر NAA است 
)3(. همچنین گزارش گزارش شده است 
راعی  گل  در  کالوس  تولید  بیشترین  که 
از ریزنمونه هاي کشت شده در حضور 
یک میلی  گرم بر لیتر  BA و یک میلی  گرم 
بر لیترD-2,4  در تاریکی بدست آمد و 
آمده  بدست  جوانه هاي  تعداد  بیشترین 
بر  میلی  گرم  یک  حضور  در  کالوس  از 
لیتر -2,4 لیتر KIN و 0/1 میلی  گرم بر 

D حاصل گردید )6(. نتایج تحقیق دیگری 
تر  بیشترین وزن  که  است  آن  از  حاکی 
کالوس در تیمار حاوي یک میلی  گرم بر 
 KIN 2,4 و یک میلی  گرم بر لیتر-D لیتر

بدست آمد و کالوس هاي بدست آمده در 
محیط کشت MS حاوي یک میلی  گرم بر 
لیتر BA بیشترین شاخه زایی )19 شاخه 
در هر کالوس( را داشتند و شاخه ها در 
محیط کشت MS حاوي یک میلی  گرم بر 

لیتر  IAA ریشه دار شدند )4(. 
نظر به اهمیت کشت و استفاده از گیاهان 
روش های  کاربرد  و  کشور  در  دارویی 
کشت  جمله  از  نژادی  به  و  ازدیاد  نوین 
به  نیز  و  گیاهان  این  تولید  در  در  بافت 
کارگیری فناوری نانو به منظور دستیابی 
به بهترین بازده تولید در ازدیاد این گیاه، 
این پژوهش برای نخستین بار به منظور 
اکسید  ذرات  نانو  کاربرد  اثرات  بررسی 
روی و اکسید آهن بر میزان کال زایی و 
زنده مانی کالوس در گل راعی به عنوان 
یکی از گیاهان دارویی زراعی مهم مورد 

بررسی قرار گرفته است.

   مواد و روش ها
تهیه، ضد عفونی و کشت بذرها: بذرهای 

مرکز  بذر  بانک  از  راعی  گل 
تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد 

تهیه گردید و در آزمایشگاه کشت بافت 
در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
سال 1390 جهت انجام آزمایشات مورد 
به  بذرها  ابتدا  در  گرفت.  قرار  استفاده  
مدت 20 دقیقه در هیپوکلریت سدیم پنج 
درصد قرار داده شد و سپس سه مرتبه 
دقیقه   12 مدت  به  استریل  مقطر  آب  با 
شسته  بذرهای  سپس  گردید.  شستشو 
شده در زیر هود کاماًل استریل به مدت 
خشک  کاماًل  تا  گرفتند  قرار  دقیقه   60
شوند. بذرها بعد از این مرحله بر روی 
محیط کشت MS  حاوی 30 گرم ساکارز 
و 7/5 گرم آگار با  pH 5/7= قرار داده 
شدند )11( و سرانجام در اطاقک رشد با 
شرایط نوری 2400 لوکس، دوره نوری 
ساعت  هشت  و  روشنایی  ساعت   16
تاریکی در دمای ±2 25 نگهداری شدند. 

و   In vitro کشت  محیط  در  استقرار 
برگ،  ریزنمونه های  آزمایشات:  انجام 

 بر میزان اندازه و زنده مانی کالوس پی پی بی)100و  75، 50، 25، 0(نتایج مقایسه میانگین نانو ذرات اکسید روي  -2جدول
 ايگل راعی در شرایط کشت درون شیشه 

زنده مانی کالوس 
ساقه

 الوسکاندازه 
 ساقه

زنده مانی 
کالوس برگ

 اندازه کالوس
برگ 

زنده مانی 
کالوس ریشه

کالوس اندازه 
ریشه

نانو ذرات 
اکسید 

 روي
(ppb) 

c960/1 b336/0 b320/2 b252/0 c400/2 b280/0 0 
bc360/2 b340/0 b400/2 b260/0 bc560/2 b296/0 25
b640/2 b364/0 b440/2 b274/0 bc640/2 b300/0 50
b720/2 b334/0 b800/2 b300/0 b960/2 b308/0 75
a000/5 a180/2 a000/5 a308/2 a000/5 a460/2 100

 داري با یکدیگر ندارند.تفاوت معنی %1هاي داراي حروف مشابه از نظرآزمون آماري دانکن در سطح درهرستون میانگین
 

 بر میزان اندازه و زنده مانی کالوس پی پی بی)100و  75، 50، 25، 0(نتایج تجزیه واریانس نانو ذرات اکسید روي  -1جدول
 ايکشت درون شیشهگل راعی در شرایط  

  میانگین مربعات

زنده مانی 
 کالوس ساقه

اندازه 
 کالوس
 ساقه

زنده مانی 
 کالوس برگ

اندازه کالوس 
 برگ

زنده مانی 
 کالوس ریشه

اندازه کالوس 
 ریشه

درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

**49/35 
**26/18 

**34/32 
**74/20 

**88/28 
 نانو اکسید روي 4 417/23**

 آزمایشیخطاي  20 022/0 984/0 922/0 200/0 146/0 856/0

604/0 082/0 656/0 135/0 612/0 083/0 100 

خطاي نمونه 
 گیري

ns 1 ، **: معنی دار در سطح%5: عدم اختالف معنی دار، *: معنی دار در سطح% 
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رست های  دانه  از  ساقه  و  ریشه 
   MS محیط  به  و  شدند  جدا  روزه   30
با  نانو ذرات اکسید روی و آهن  حاوی 
پی   100  ،75  ،50  ،25 صفر،  غلظت های 
 2,4-D پی بی انتقال یافتند. هورمون های
 ))2,4 Dichlorophenoxy aceatic acid

بنزیل  و  لیتر  بر  گرم  میلی  دو  غلظت  با 
 6-benzyl amino purine( آمینوپورین 
لیتر  بر  گرم  میلی   0/8 غلظت  با   )BAP

مورد استفاده قرار گرفتند. 12میلی لیتر 
داخل  تکرار  پنج  در  محیط کشت  هر  از 
پتری دیش های شیشه ای با ابعاد 1/8×6 
پنج  ظرف  هر  در  و  توزیع،  متر  سانتی 
قطعه از اندام مورد نظر کشت داده شد. 
نمونه ها در شرایط تاریکی در دمای 23 
از  پس  گرفتند.  قرار  گراد  سانتی  درجه 
گذشت 28 روز اثر متقابل بین نوع ریز 
نمونه و سطوح متفاوت نانو ذرات اکسید 

روی و آهن مورد بررسی قرار گرفت.  
پژوهش  این  در  نتایج:  آماری  ارزیابی 
تعداد  و  کالوس  اندازه  همچون  صفاتی 
محیط  هر  در  مانده  زنده  کالوس های 
کشت In vitro مورد ارزیابی قرار گرفتند 
و داده های بدست آمده در قالب آزمایش 
با  پایه کاماًل تصادفی  با طرح  فاکتوریل 
شدند  تجزیه   )SAS Ver.9.1( افزار  نرم 
آزمون  روش  به  میانگین ها  مقایسه  و 
انجام گردید.  دانکن درسطح یک درصد 
 Excel( براي رسم نمودارها از نرم افزار

ver.2007( استفاده شد. 
نتایج      

آزمایش اول:
بر  روی  اکسید  ذرات  نانو  کاربرد  اثر 
صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد 
معنی دار بود )جدول1(. مقایسه میانگین 
اکسید  ذرات  نانو  که  داد  نشان  داده ها 
روی در غلظت 100 پی پی بی بیشترین 
اندازه و زنده مانی کالوس به  اثر را بر 
ریشه،  ریزنمونه  سه  هر  از  آمده  دست 
نانو   .)2 )جدول  داشت  برگ  و  ساقه 
مانی  زنده  میزان  اکسید روی  ذرات 

و اندازه کالوس گل راعی را افزایش داد 
)شکل های1، 2 و3(. 

آزمایش دوم:
 اثر کاربرد نانو ذرات آهن بر روی صفات 
مورد بررسی در سطح یک درصد معنی 
دار بود )جدول3(. مقایسه میانگین داده ها 
نشان داد نانو اکسید آهن در غلظت 100 
پی پی بی کمترین اثر را بر اندازه و زنده 
مانی کالوس برای هرسه ریزنمونه داشت 
)جدول 4(. نانو ذرات اکسیدآهن در غلظت 
زنده  بر  مثبت  اثر  دارای  بی  پی  پی   75
مانی و اندازه کالوس بود ) شکل های 4، 

5 و6(.

     بحث
نانو ذرات اکسید روی  این آزمایش،  در 
در غلظت 100 پی پی بی بیشترین اثر را 
)شکل7(.  داشت  زایی  کالوس  میزان  بر 
در  آهن  ذرات  نانو  که  بود  درحالی  این 
اثر را بر  غلظت 100 پی پی بی کمترین 
میزان کالزایی داشتند. نانو ذرات اکسید 
آهن، سه روز بعد از کشت ریز نمونه ها، 
منجر به نکروزه شدن و مرگ آن ها شدند 

)شکل8(. 
نانو ذرات اکسید روی در غلظت 100 پی 
پی بی توانست میزان ماندگاری کالوس ها 
را تا شش ماه افزایش دهد. این در حالی 

 
 ): زنده مانی کالوسB): اندازه کالوس (Aهاي مختلف نانو اکسید روي (ریزنمونه ساقه گل راعی در غلظت -1شکل
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است که در شرایط عادی حداکثر 
سه  تا  راعی  گل  کالوس های  ماندگاری 
ماه است. نانو ذرات اکسید آهن در غلظت 
حدودی  تا  توانستند  هم  بی  پی  پی   75
بر کال زایی و ماندگاری کالوس های گل 
راعی مؤثر باشند، اما اثر آن مانند اثر نانو 
با  مشابه  نبود.  توجه  قابل  روی  اکسید 
نتایج این آزمایش نیز گزارش شده است 
 Cicer arietinum بذرهای  کاشت  با  که 
از  100میکرولیتر  حاوی  محیط  در 
محلول نانو لوله های کربنی میزان رشد 
برابر  دو  شاهد  به  نسبت  گیاهچه ها، 
شده  گزارش  همچنین   .)14( می شود 
است که بیست روز بعد از کشت بذرهای 
گوجه فرنگی در محیط حاوی 40 میکرو 
گرم از نانو لوله های کربنی میزان جوانه 
بذرها تا 90 در صد افزایش می یابد )13(. 
در یک مرحله از این پژوهش، معادل آهن 
و روی معمولی موجود در محیط کشت 
نانو ذرات آهن و روی به صورت   MS

خالص و اکسید اضافه شد، که در همان 
مراحل اولیه منجر به مرگ ریز نمونه ها 
شد. بنابراین اثر مثبت نانو ذرات اکسید 
روی تنها زمانی نمود پیدا کرد که تکمیل 
محیط  در  موجود  معمولی  روی  کننده 

کشت بود. 
علت  به  ذرات  نانو  مثبت  یا  منفی  اثر 
اساس  بر  آنهاست.  زیاد  ویژه  سطح 
گزارشی عناصر در حد نانو دارای سطح 
ویژه زیادی هستند و همین سطح ویژه، 
کارکرد آنها را بسیار افزایش می دهد )1(. 
اثر مثبت نانو ذرات اکسید روی بر میزان 
کال زایی و زنده مانی کالوس شاید به دلیل 
افزایش فعالیت آنزیم های درگیر در این 
مسیر باشد. زیرا روی از کوفاکتورهای 
مهم دخیل در فعالیت آنزیم هاست، و این 
شاید  زیاد،   ویژه  سطح  دلیل  به  ذرات 
را  آنزیم ها  این  کارکرد  باشند  توانسته 
این مسئله  اثبات  برای  افزایش دهند. که 
عامل  است.  نیاز  بیشتری  تحقیقات  به 
سلول هاست،  تحمل  میزان  بعدی  مهم 
همان  در  روی  اکسید  ذرات  نانو  زیرا 

غلظتی دارای اثرات  مثبت  بودند که 
دارای  آهن  اکسید  ذرات  نانو 

 بر اندازه و زنده مانی کالوس پی پی بی) 100و  75  ،50، 25، 0(نتایج مقایسه میانگین نانو ذرات اکسید آهن  -4جدول
 گل راعی در شرایط درون شیشه اي 

زنده مانی کالوس 
ساقه

اندازه 
 کالوس
 ساقه

زنده مانی 
کالوس برگ

 اندازه کالوس
برگ 

زنده مانی 
کالوس ریشه

 اندازه کالوس
ریشه 

نانو ذرات 
 اکسید آهن
(ppb)

c440/2 c216/0 b840/2 b244/0 c276/0 a256/0 0 

b840/2 c254/0 b480/2 a298/0 b480/2 a280/0 25
b640/2 b264/0 c360/2 b256/0 b944/1 a276/0 50
a360/3 a304/0 a360/3 b224/0 a320/3 a260/0 75
d520/0 d052/0 d000/0 c000/0 d000/0 b000/0 100

 تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارند. %1هاي داراي حروف مشابه از نظرآزمون آماري دانکن در سطح درهرستون میانگین
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 بر میزان اندازه و زنده مانی کالوس پی پی بی) 100و  75  ،50، 25، 0(تجزیه واریانس نانو ذرات اکسید آهن  نتایج -3جدول

 گل راعی در شرایط درون شیشه اي
  میانگین مربعات

زنده مانی 
 کالوس ساقه

اندازه 
 کالوس
 ساقه

زنده مانی 
 کالوس برگ

اندازه 
 کالوس برگ

زنده مانی 
 کالوس ریشه

اندازه 
 کالوس ریشه

درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

**38/29 
**240/0 **868/41 

**345/0 **642/40 
 نانو اکسید آهن 4 362/0**

 خطاي آزمایشی 20 005/0 404/1 006/0 676/0 022/0 664/1

خطاي نمونه  100 005/0 332/0 009/0 496/0 005/0 440/0
 گیري

ns 1 ، **: معنی دار در سطح%5سطح : عدم اختالف معنی دار، *: معنی دار در% 
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اثرات منفی بود. احتمااًل سلول ها به غلظت 
100 پی پی بی نانو اکسید روی متحمل 
است  توانسته  غلظت  این  و  اند  بوده 
حالی  در  مثبت شود.  اثرات  ایجاد  باعث 
که غلظت 100 پی پی بی نانو اکسید آهن 
برای سلول ها سمی بوده و منجر به مرگ 
می تواند  دلیل  این  است.  گیاهچه ها شده 
و  آهن  ذرات  نانو  خالص  کاربرد  برای 
باشد.  نیز صادق  در محیط کشت  روی 
 48 که  است  آن  از  حاکی  تحقیقی  نتایج 
مزوفیل  سلول های  کشت  از  بعد  ساعت 

برگ آرابیدوپسیس در محیط حاوی 50 
نانو لوله های کربنی، به علت  میکروگرم 
افزایش میزان رادیکال های اکسیژن فعال 

مرگ سلولی حادث گردید )16(. 

       نتیجه گیری
روش های نوین و کاربردی کشت سلول 
وکشت بافت در به نژادی و ازدیاد گیاهان 
که  فراهم می کند  را  این فرصت  دارویی 
بهره برداری  دارویی  گیاهان  از  بتوان 
از  بیشتری  مقدار  به  و  کرد  بیشتری 

ارزشمند  ثانویه  ترکیبات 
دست یافت. این مجموعه عوامل همراه 

و  افزایش  به  می تواند  نانو،  فناوری  با 
مطالعه  در  گردد.  منجر  تولید  توسعه 
کنونی، یک روش ابداعی از کاربرد نانو 
نشان  شیشه ای  درون  محیط  در  ذرات 
یک  عنوان  به  می تواند  که  شد.  داده 
باال،  ظرفیت  و  توانایی  با  جدید  روش 
ثانویه  تولید متابولیت های  افزایش  برای 
هرچند  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  مفید، 
نانو  تأثیر  روی  بر  بیشتری  مطالعات 
ذرات بر گیاه الزم است، اما استفاده از 
شیشه ای  درون  محیط  در  ذرات  نانو 
نژادی  به  در  کاربردی  روش  عنوان  به 

گیاهان دارویی توصیه می گردد.
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