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  1چکیده
متعلق به تیره اي و بدون خار  درختچه گیاهی) Ribes khorasanicum( قات قره :هدف و سابقه

در مناطق                  ًشده است که عمدتا  گونه شناسایی 150از این جنس حدود ؛ است ور فرنگیجنسی انگ تک
رویه  برداري بی دلیل بهره قات خراسانی به گونه قرههاي  رویشگاهدارند.  پراکنشمعتدله نیمکره شمالی 

از سویی بذور آن  ؛، دچار تخریب شده استحال حاضر در گذشته ودام رویه  بیاز میوه و چراي 
هاي آن تنها از طریق ریزوم  در رویشگاهگونه حیات  نامیه پایینی است و تجدید اي درصد قوهدار

ق کشت بافت یاز طرازدیادي ریزگونه ارزشمند  نیاء ایحفظ و اح يها از راه یکیگیرد. لذا  صورت می
  باشد. یم

اي تهیه شده از ه هاي جانبی و انتهایی شاخه گونه، جوانه منظور تکثیر این به :ها روش و مواد
ق اثر دو ین تحقیدر ا عنوان ریزنمونه استفاده شد. هاي هزارمسجد به هاي طبیعی آن در کوه رویشگاه
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و  ين بر پرآوریا عدم حضور اکسیدر حضور مختلف هاي  در غلظتن ینتیو ک BAPن ینیتوکینوع س
و  3، 1، 5/0، 0( هاي بدین صورت که غلظتقرار گرفت.  یشده مورد بررس يپرآور يها رشد شاخه

گرم در لیتر  میلی 05/0گرم در لیتر از هرکدام از دو نوع سیتوکینین در حضور یا عدم حضور  ) میلی5
IBA  .ه، هورمون یزان ساکارز بستر پایو م یین اثر غلظت عناصر غذایچنهممورد بررسی قرار گرفت
IBA  وBAP گرفت.  قرار یها مورد بررس اهچهیشه گیو طول ر ییزا شهیبر ر 

در با . زایی بهتري نسبت به کینتین برخوردار است از ساقه BAPهورمون  داد که  ج نشانینتا :ها یافته
ن بستر یتر مناسبتوان عنوان نمود  هاي تولیدي می شاخهو ارتفاع  ها  شاخه ضریب تکثیر نظر گرفتن

 باشد. یم BAP هورمون لیترگرم بر  میلی یک همراه با MSط یمح گونه، هاي این گیاهچه يجهت پرآور
زایی و طول ریشه  زایی و همچنین میانگین درصد ریشه هاي مورد ارزیابی جهت ریشهتوجه به تیماربا 

گرم  15( افتهیل یافته که در آن غلظت ساکارز به نصف تقلی لیتعد MS، ن بستریتر مناسبها  گیاهچه
گرم  میلی 1/0، استفاده از بود IBAتر هورمون یگرم در ل یلیم دوتا  5/0 يها ، همراه با غلظتدر لیتر)
یافته از  تعدیل MSها در بستر،  گیاهچه .شدو طول ریشه زایی  باعث کاهش درصد ریشه BAPدر لیتر 

 IBAگرم در لیتر هورمون  دو میلیبیشترین طول ریشه در غلظت بیشترین طول ریشه برخوردار بودند 
شه یط خارج شیت به شرایموفقمانی با  درصد زنده 86دود حسپس با  يدیتول يها اهچهیگحاصل شد. 

  و به درون گلخانه منتقل شدند. 
آمیز  گونه با استفاده از کشت بافت و سازگاري موفقیت به تکثیر مناسب این با توجه :گیري نتیجه

تکثیر از زین مناسب جایگعنوان یک  توان از کشت بافت به هاي حاصل از کشت بافت می گیاهچه
  نمود. استفادهگونه دارویی ارزشمند  و گسترش این جهت حفظبذر و قلمه ق طری

  
  طول ریشه، BAP، يادیزازدیر ،Ribes khorasanicum :يدیکل هايواژه

  
  مقدمه

ایران و  به نحصراي اندمیک و م گونهکه  Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi گونه  
، در 1995در سال ثقفی و اسدي ي نخستین بار توسط براکه  باشد می خراسانمسجد  ارتفاعات هزار
 جنسی انگورفرنگی متعلق به تیره تک. گونه مزبور شدشرق خراسان شناسایی و معرفی   نواحی شمال
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)Grossulariaceae( در مناطق                               ًگونه شناسایی شده است که عمدتا  150از این جنس حدود  باشد. می
کننده   خزان يا ) درختچهRibes khorasanicum( قات قره ).22( دارند پراکنشمعتدله نیمکره شمالی 

متر  هشتتا  دو آن به ارتفاع بوده و دار فلس يها جوانهداراي ت یفانروف یستیز با شکلو بدون خار 
 يها به کمک جوانه و یشیق رویاز طر      ًعمدتا  محدوده پراکنش آن درگونه مزبور ر ید. تکثرس یم

ن علل یاز مهمتر یکی گونه، نیبذور ا یزن ن جوانهییار پایبر درصد بس عالوهزوم است. یموجود در ر
ن یم در ایرمستقیم و غیصورت مستق  است که به یانسان يها دخالت یاهیگونه گ نیت ایب جمعیخرت

درآمده و از  یعیگونه تحت کنترل حفاظت اداره منابع طب نیخوشبختانه درحال حاضر اامر نقش دارد. 
مرکز جهانی  ين شده از سوییتع يهااریشود. براساس مع یم يریجلوگا حدي تن شتر آیب بیتخر

م یتقس )VU( 2ریپذ بی) آسيها ها (تکسون هیراآگونه را جزء  نیتوان ا یم )WCMC(1پایش حفاظت 
  . )1( نمود
در خارج کشور انجام  يادیز              ًمطالعات نسبتا  Ribes جنس يها ر گونهیدر مورد کشت بافت سا  

انجام  در داخل کشور يا ن مطالعهیمشابه تاکنون چن يها ر گونهیگونه و سا نیدر مورد ا شده است اما
،   قرار گرفت یمورد بررس Ribes rubrumگونه  يادیزازدیرشد بر ر يها م کنندهیتنظتأثیر است.   نشده
م یتنظب یترک 3پرآورين یبود. باالتر MSم غلظت یبستر ن ،دست آوردن جوانه هب ين بستر برایبهتر

اي  تکثیر درون شیشه در ،)1995( ستوراپو  آرنا ).16( دست آمدهب BA/IBA/GA3 رشد يها کننده
Ribes magellanicum، در بستر پایه پس از کاشت هفته  سهMS  با نصف غلظت عناصر ماکرو که

 دست هبه نموناکثر چهار جوانه محوري از هر ریزحداضافه شده بود  BAP لیتر گرم بر میلی 5/0به آن 
در  .)3( درصد بود 95دهی بیشتر از  درصد ریشه IBA. پس از بازکاشت در محیط مشابه بدون آوردند

و همکاران  وجوویکتوسط  )Ribes nigrum( اي انگور فرنگی سیاه بهبود ریزازدیادي درون شیشه
که به آن  MSبستر ( هایی که در بستر فاقد سیتوکینین رشد نمودند داد که ساقه  نتایج نشان ،)2011(
دهی  میزان ریشهو  شوند خوبی طویل می  است) به  افزوده شدهبرلین یجو IBA گرم بر لیتر میلی 1/0

بررسی دستورالعمل تکثیر درون  به  ،)2012( ،پاپرستینو  سدالك .)25( دیرس درصد  100به ها  گیاهچه
 MSترین نتیجه در بستر  و مناسب در جمهوري چک پرداختند قرمز یاي کولتیوارهاي انگورفرنگ شیشه
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 دست آمد هب گرم بر لیتر میلی یک) یعنی BAP( بنزیل آمینو پورین -6حاوي غلظت کمتر هورمون 
نصف  يحاو MSقات قرمز در بستر  گونه قره يا شهیر درون شیر غلظت ساکارز بر تکثیثأت .)21(

 45 ياستفاده از بستر کاشت حاو با پرآوري یشترینقرار گرفت. ب یغلظت عناصر ماکرو مورد بررس
قات سیاه  اقدام به کشت بافت قره ،)2013زدزیک و جاگال ( ).16( دست آمد هساکارز ب گرم بر لیتر میلی

)Ribesnigrumهاي جانبی و انتهایی نمودند. بستر مورد استفاده  ) با استفاده از ریزنمونه جوانهMS 
گرم  میلی1/0و  IBAگرم در لیتر  میلی 5/0و  BAPدر لیتر گرم  میلی دوزنی  بوده که جهت القاء جوانه

گرم در لیتر  میلی 1/0و  BAPگرم در لیتر  میلی یکبه آن افزوده شده بود. جهت تکثیر  GA3 در لیتر
IBA  بستر بهMS گرم در لیتر  میلی دوزایی در بستر حاوي  نیز افزوده گردید. ریشهIBA  پنجو 
دار سپس به بستر حاوي پیت منتقل و در شرایط  هاي ریشه شد. گیاهچه انجام IAAگرم در لیتر  میلی

هاي تکثیر سریع کولتیوارهاي  بررسی روش   به ،)2006( الزیکو  روزیک. )9( گلخانه سازگار شدند
و  BA ،(IBAآدنین ( همراه با بنزیل MSپرداختند. در مرحله استقرار، از بستر قات سیاه  جدید قره
گرم در لیتر استفاده نمودند و در مرحله  میلی 1/0و  5/0، دوهاي  ترتیب با غلظت  هب(GA3) جیبرلین 

) و جبرلین استفاده کردند. NAAیا نفتالین استیک اسید ( IBAو  BAهمراه با  MSتکثیر نیز، از بستر 
تیب تر هو جبرلین ب IBAهمراه با  5/0هاي معدنی  با غلظت نمک MSدهی نیز از بستر  در مرحله ریشه

فعال استفاده نمودند. پس از   گرم در لیتر زغال یکگرم در لیتر و  میلی 1/0و  یکهاي  با غلظت
ها در بستر پیت در شرایط میست در داخل گلخانه نمودند  ها اقدام به کاشت آن دار نمودن گیاهچه ریشه

  .)19درصد بود ( 40ها پایین و حدود  نی آنما میزان زنده
 يها صورت توده هزار مسجد به يها از رشته کوه یدر محدوده کوچک یانقات خراس گونه قره  

منطقه برخوردار  اهالین یدر ب ییاز ارزش باال یگونه در طب سنت نیافته است. ایپراکنده گسترش 
به فروش  ییمت باالین با قآوه یکه م يطور ؛ک کاهنده فشار خون شناخته شده استیعنوان  است و به

کنند.  یآن م يآور طور کامل برسد اقدام به جمع نکه بذور آن بهآطقه هرساله قبل از من مردمو  رسد یم
کاهش  يادیزان زیم آن به یجنس يزادآور ،ن بذورییه پاینام دام و قوهرویه  بی يل چرایدل به ییاز سو

و کمک ر یحفظ و تکث يها از راه یکیرد. لذا یگ یزوم صورت میق ریر آن تنها از طریافته است و تکثی
ن یین مطالعه به تعیلذا در ا باشد. یق کشت بافت میاز طر یجنسریر غیتکث ،آن يها شگاهیرو يایبه اح

  .شده است  اقدامق کشت بافت یگونه از طر نیر ایتکث مناسبروش 
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  هامواد و روش
در  هاي هزار مسجد واقع نظر در فصول مختلف در کوه گونه مورد يها ابتدا با مراجعه به رویشگاه  

متري از سطح دریا اقدام به تهیه ریزنمونه از  2700تا  2400شمال استان خراسان رضوي در ارتفاع 
 بالفاصلهرا  آوري شده هاي جمع نمونه هاي مختلف گیاه از جمله جوانه انتهایی و میانگره شد بخش

هاي گیاهی پس  ریزنمونه.  به آزمایشگاه منتقل شدو بسته  در آن را داده،قرار  هاي پالستیکی داخل کیسه
ها از پاتوژن به  سازي آن  هاي مناسب براي عاري از انتقال به آزمایشگاه و ضدعفونی با محلول

تا محیط کشت مناسب و  شدندهاي هورمونی متفاوت منتقل  هاي کشت مختلف و با غلظت محیط
از بین  یعفونضدار میتن یتر مناسبزنمونه شناسایی شود. یتیمار هورمونی مطلوب جهت استقرار ر

قه، یدق دومدت   به درصد 03/0وه ید جیکلر ،)1 (جدول عفونی مختلف مورد بررسی تیمارهاي ضد
 15 مدت  به کلر فعال درصد  5/1تکس) ی(وا میسد  تیپوکلریو هقه یدق دومدت  به درصد 70اتانول 

  بود.  نار فلویر هود المیشستشو با آب مقطر در زسه مرتبه قه سپس یدق
  

 .قات هاي قره تیمارهاي مورد استفاده جهت ضدعفونی ریزنمونه -1 جدول
Table 1. Treatments used for explant sterilization of Ribes. 

 ردیف
Num. 

 عفونیتیمار ضد
sterilization treatment 

1 
(وایتکس)  سدیم و هیپوکلریت دقیقه دومدت  به درصد 70دقیقه، اتانول  دومدت  به درصد 03/0کلرید جیوه 

 مرتبه فلو سهدقیقه سپس شستشو با آب مقطر در زیر هود المینار  15کلر فعال  درصد 5/1

2 
شستشو با آب و دقیقه  20 مدت ، بهکلر فعال درصد 2ثانیه، هیپوکلریت سدیم  30مدت  به درصد 70 اتانول

 مرتبه سهمقطر استریل 

 مرتبه سهشستشو با آب مقطر استریل  و دقیقه یکمدت  بهدرصد  70ل دقیقه، الک 3مدت   بهدرصد  1/0کلرید جیوه  3

 مرتبه سهدقیقه و شستشو با آب مقطر  15مدت  به ،کلر فعال درصد 3هیپوکلریت سدیم  4

  
ط یمح یس یس 10 يکوچک حاو يها شهیمتر بود به ش یلیم 10تا  پنجها  نآها که اندازه  نمونهزیر  

تکرار در نظر  30مار یب تیهر ترک ينمونه کشت شد. برازیعدد رک یشه یمنتقل شدند. در هر ش
مختلف  يمارهایها در ت نمونهزیر ییباززا ، درصد مناسب یعفونمار ضدیت ییپس از شناساگرفته شد. 

ها  واکشت ریزنمونه باید اقدام به ساقهجهت افزایش تعداد ن شد. ییمختلف تع يها طیو مح یهورمون
 یشده جهت بررس ییباززا يها زنمونهیربدین منظور،  .) نمودproliferation( پرآوريدر محیط 
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نو یآم لیمورد استفاده بنز يها نینیتوکیس يمنتقل شدند که جهت پرآور يپرآور يها طیبه مح يپرآور
ن صورت که ی) بود. بدIBAد (یک اسیریبوت  ندولین مورد استفاده این و اکسینتی) و کBAP( نیپور

ا عدم ین در حضور ینیکتویتر از هرکدام از دو نوع سیگرم در ل یلی) م5و  3،  1،  5/0، 0( يها غلظت
زنمونه در یر پنج يپرآور یبررس يقرار گرفت. برا یمورد بررس IBAتر یگرم در ل یلیم 05/0حضور 

 ریزنمونه) کشت شد. 25(در هر تیمار تکرار  پنجشه مربا یشه مربا قرار داده شد و از هر شیهر ش
 نوع سیتوکینین واثر هاي مورد بررسی فاکتور .عنوان پرآوري تعیین شد به  تعداد ساقه ،واکشت هنگام

  .بر پرآوري بود IBAگرم در لیتر  میلی 05/0 افزودن
متر در یک سانتیبزرگتر از  يها شده، شاخه يپرآور يها مراحل رشد الزم شاخه یپس از ط  
مختلف و با  يها طیبه مح ییزا شهیمار مناسب رین تییو تع ییزا شهیمختلف جهت القاء ر يها طیمح
ن یبد ییزا شهیر یمورد استفاده جهت بررس يمارهایتمختلف منتقل شدند که  یب هورمونیترک

ا عدم یدر حضور  IBAتر یگرم در ل یلی) م5و  2، 1، 5/0، 25/0، 1/0، 0( يها که غلظت بود صورت
ه یجهت ته قرار گرفت. یمورد بررس MS/2و  MSط یدر مح BAPتر یگرم در ل یلیم 1/0حضور 

ها  نیتامیزان ویو م MSو ساکارز نصف غلظت مصرف  پرمصرف و کمغلظت عناصر  MS/2ط یمح
گرم  یلیم 5و  2، 1، 5/0 يها غلظت يحاو  MSطین محیهمچن ).19( در نظر گرفته شد MSبرابر با 

که تحت  قرار گرفت یز مورد بررسیبود ن افتهیل یکه تنها غلظت ساکارز آن به نصف تقلIBA تر یدر ل
نمونه قرار زیر پنجشه مربا یز در هر شین ییزا شهیزان ریم یبررس يبرا .ذکر شده است MSmعنوان 

فاکتورهاي مورد بررسی کشت شد.  ریزنمونه) 25(در هر تیمار  تکرار پنجشه مربا یداده شد و از هر ش
 ییزا شهیمار ریب تین ترکین بهترییپس از تع یه بود.و غلظت بستر پا BAPو  IBAاثر غلظت هورمون 

اقدام  ومنتقل  شهیبه خارج از ش شده دار شهیاه ریگ ها، پس از حدود دو ماه اهچهیشه گیر یرشد کاف و
از شیشه خارج و آگار چسبیده به  ها با پنس گیاهچه بدین ترتیب که ها شد. ه نمونهیاول يسازگار به

جهت طی مراحل سازگاري کشت  هاي مختلفسپس در بسترطر شسته شد. ها با آب مق ریشه گیاهچه
و شدت نور  رطوبت اطراف گیاهچه کاسته شد تدریج بهبا شرایط محیط جهت سازگاري بهتر  ند.شد

  .افزوده شد
ها با  محیط pHباشد.  آگار میدرصد  8/0 ساکارز ودرصد  3هاي تهیه شده داراي  کلیه محیط  

از  ،هاي تهیه شده محیطکردن تنظیم شد. جهت استریل  8/5الی  7/5در  Hclو  NaOHاستفاده از 
 25±2رشد با دماي  کها در اتاق دقیقه استفاده شد. کشت 15و زمان  اتمسفر 2/1اتوکالو با فشار 
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ساعت تاریکی که با استفاده از  هشتساعت روشنایی و  16فتوپریود نوري  گراد و درجه سانتی
هفته یکبار انجام  چهارها نیز هر  نگهداري شدند. واکاشت ،شد مین میأتالمپهاي فلورسنت سرد 

ها از  تصادفی و در قالب فاکتوریل بود. براي تجزیه تحلیل داده          ًصورت کامال  طرح آزمایش بهشد.
) و ANOVA( براي مقایسات کلی از آزمون تجزیه واریانساستفاده شد.  16 نسخه SPSSافزار  نرم

  اي دانکن استفاده شد.  گین از آزمون چند دامنهبراي مقایسات میان
  

  و بحث جینتا
داد که نوع   مختلف نشان ير فاکتورهایثأت  انس تعداد ساقه تحتیوار  هیآزمون تجز یج بررسینتا  

ن یغلظت اکس اما). p>01/0( اند جاد کردهیا يدار یتفاوت معنن ین و اکسینیتوکیاثرمتقابل سن، ینیتوکیس
 ،يدیارتفاع ساقه تولواریانس،   هیج آزمون تجزی. نتا)p<05/0( جاد نکرده استیا يدار یتفاوت معن

قرار گرفته ن ین و اکسینیتوکیاثر متقابل س و نینیتوکینوع س ی همچونمختلف ير فاکتورهایثأتحت ت
  .)2 (جدول )p<05/0( ننمودجاد یا يدار ین تفاوت معنیغلظت اکس که در حالی. )p>01/0( است

  
 .قات قره يزان پرآوریمختلف بر م يها انس اثر هورمونیوار  هیج آزمون تجزینتا -2 جدول

Table 2. The results analysis of variance effects of different hormones on proliferation. 
 ریمتغ

Variable  
 ریمتغ

Variable 
 درجه آزادي

df.  
 ن مربعاتیانگیم

MS  
 داري معنی

Sig. 

 نینیتوکیس
Sytokinin  

 تعداد ساقه
Shoot number  2  352.875  0.000**  

 طول ساقه
Shoot length  2  5.203  0.000**  

 غلظت اکسین
Oxyn concentration  

  تعداد ساقه
Shoot number  2  4.547  0.833ns  

  طول ساقه
Shoot length  2  0.505  0.084ns  

 اکسین ×سیتوکینین
Sytokinin × Oxyn  

  تعداد ساقه
Shoot number  18  77.056  0.000**  

  طول ساقه
Shoot length  18  0.692  0.000**  

دار  وجود اختالف معنیعدم نیز بیانگر  ns ودرصد  99 احتمال سطحدار آماري در  بیانگر وجود اختالف معنی**هاي  عالمت
  .آماري است
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داد که   نشان ،ن مورد استفادهینیتوکینوع ستأثیر جاد شده تحت ین تعداد ساقه ایانگیسه میمقا  
ن ینتیگونه نسبت به ک نیدر مورد ا يشتریب ییزا ساقه یی) از تواناBAP( نینو پوریمآل یهورمون بنز

  ).1 شکل( نداشت يدیبر تعداد ساقه تول يدار یر معنیثتأن هم یاست. استفاده از اکس برخوردار
میزان ضریب تکثیر در  تر عمل نمود و از کینتین در پرآوري موفق BAPدر تحقیق حاضر هورمون   

در شکستن غالبیت  BAPنقش و اثر  مراتب بیشتر از محیط حاوي کینتین بود. به  BAPمحیط حاوي
جز ترکیبات آمینو  BAP هاي جدید است. در این مورد ذکر شده که انتهایی و تحریک رشد شاخه

هاي چندتایی  توسعه ساقه توانند باعث افزایش تقسیم سلولی، تمایز، رشد و باشد، این ترکیبات می می
ها از  نیز گزارش نمودند که سیتوکینین ،)2001). توماس و همکاران (23شرایط درون شیشه شوند ( در

و افزایش  DNAوسیله ایجاد دو اثر فوري تحریک سنتز  زایی را به اند و فرایند ریخت آدنین مشتق شده
ثیر أاشاره شده که ت نتایج تحقیق حاضر ییدأدر ت کنند. هاي تمایز نیافته تسریع می تقسیم سلولی برسلول
 زایی بهتر هاي توسعه یافته همراه با پرآوري کم و القاء ریشه هاي قوي و برگ کینتین در تولید شاخه

 شوند تولید میي تر اما کوتاه بیشتري ها شاخساره، در محیط BAPبنابراین با افزایش غلظت باشد.  می
)24( BAPهاي جانبی از نوع  شود و این شاخساره ها انجام می در پاي شاخساره ها پرآوري شاخساره

  ).20( جا هستند به هاي نا ندرت از شاخساره محوري بوده و به
ن مورد استفاده یزان اکسین و مینیتوکیر نوع سیثتأها تحت  اهچهین ارتفاع ساقه گیانگیسه میمقا  

 ين ارتفاع ساقه و در بستر حاویشتریب يدارا ،ه فاقد هورمونیط پایدر محها  گیاهچهنشان داد که 
در ارتفاع  يدار یتفاوت معناستفاده، ن مورد یزان اکسیم. هستندن ارتفاع ساقه یکمتر ين داراینتیک
باشد و با افزایش  نتایج تحقیق حاضر نیز موید مطلب ذکر شده می ).1 شکل( دنموجاد نیها ا اهچهیگ

ها کاسته  ها افزوده شده لیکن از ارتفاع آن بر تعداد شاخسارهر گرم بر لیت سه میلی غلظت هورمون تا
ها اشاره شده که استفاده از  یید کاهش ارتفاع ساقه با افزایش غلظت سیتوکینینأدر تاست.  شده

ها جهت کاهش رشد ساقه و برگ و افزایش  ثرترین روشؤهاي باالتر سیتوکینین یکی از م غلظت
روي  ،)2002                ِ                  ). در مطالعه کار لی و اچوریاگاراگ (13ست (هاي چند شاخه ا تشکیل مریستم

ها از خود نشان داد و  تري در مقایسه با کینتین در تکثیر شاخه نتایج مناسب              BAP      کولتیوارهاي ر ز نیز 
. )5( ها کاهش یافت ها افزایش و طول شاخه تعداد شاخه BAPهمانند تحقیق حاضر با افزایش غلظت 

قات سیاه را گزارش  تري از قره در محیط فاقد سیتوکینین رشد مناسب نیز ،)2006(روزیک و  الزیک
افزایش ضریب  داري در معنی ثیرأتگرم بر لیتر  میلی 05/0 حضور هورمون اکسین با غلظتنمودند. 
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نیز همانند تحقیق ما  ،)2006(روزیک و الزیک . )19( ها نداشته است تکثیر و افزایش طول شاخساره
قات سیاه  در مورد قره .)19( مشاهده ننمودند R. nigrumکسین بر پارامترهاي تکثیر از ا یاثر مثبت
گونه به افزودن اکسین  نظر از نوع و غلظت اکسین این گزارش نمود که صرف ،)1984کاوسکا (اوریلی

  .)17( دهد طور معکوسی پاسخ می به
  

    
 اشتباه معیار). ±(میانگین  قات قره يها نهزنمویو ارتفاع ر يمختلف برپرآور يها اثر هورمون -1 شکل

Figure 1. The effect of different hormones on proliferation and plantlets height (mean±standard deviation) 
  

 یک يه حاوین تعداد ساقه در بستر پایشتریب داد که  جاد شده نشانیان تعداد ساقه یانگیسه میج مقاینتا  
 05/0 يه حاوین تعداد ساقه مربوط به بستر پایدست آمد و کمتر هب BAPتر هورمون یرم در لگ یلیم سهو 

نظر گرفتن ضریب تکثیر  با در شده  نتایج حاصل به  توجه با). 3 (جدول حاصل شد IBA گرم بر لیتر میلی
ن ترکیب هورمونی تری مناسب BAPگرم بر لیتر  میلی 1 رسد که تیمار هورمونی نظر می هها ب و ارتفاع ساقه

 حاوي MS) محیط 2002(پارستین و  سدالكهمانند تحقیق حاضر  باشد. گونه می در مرحله پرآوري این
mg/l1  هورمونBAP منظور تکثیر  ترین ترکیب به را مناسبR. rubrum الزیک  . نتایج)21( عنوان نمودند

 R. nigrum ترین تیمار جهت تکثیر برا مناس BAPگرم بر لیتر  میلی 2 تا 5/0میزان  ،)2006(روزیک و 
  .)19( تشخیص دادند

ها  اهچهین ارتفاع ساقه گیشترینشان داد که ب يدیتول يها اهچهین ارتفاع ساقه گیانگیسه میج مقاینتا  
  ).3(جدول  باشد یه فاقد هورمون میمار بستر پایمربوط به ت

  
  

a
b

c

0

0.5

1

1.5

2

فاقد هورمون BAP کینتین

تیمار هورمونی
Hormone treatment

فاع
ارت

 
اقه

س
 )

cm(
sh

oo
tl

en
gt

h 
(c

m
)

Hormone free Kinetin

b

a

b

0
2
4
6
8

10
12

فاقد هورمون BAP کینتین

اقه
د س

عدا
ن ت

نگی
میا

Sh
oo

t n
um

be
r

Hormone free Kinetinهورمونی تیمار
Hormone treatment



  1395) 3)، شماره (23هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش

10 

 .)اشتباه معیار ±(میانگین مختلف يها مارینمونه تحت تزیهر رجاد شده از ید ساقه و ارتفاع ساقه ان تعدایانگیم -3 جدول
Table 3. Mean shoot number and height of produced plantlets under different treatments 
(mean±standard error). 

Num.  یمار هورمونیت 
Hormones tretment  

 ن تعداد ساقهیانگیم
Mean shoot number  

 ساقهن ارتفاع یانگیم
Mean shoot height  

1  MS 0.54  فاقد هورمون  ef±2.18  0.18  a±1.70  
2  MS+0.5mg/l BAP  1.03 cdef±4.38  0.25  ab±1.43  
3  MS+1mg/l BAP 2.56  a±14.55  0.13  ab±1.40  
4  MS+3mg/l BAP 2.28  a ±15.08  0.09 cde±1.03  
5  MS+5mg/l BAP 0.84 cde±6.30  0.06 def±0.85  
6  MS+0.5m/l BAP + 0.05 m/l IBA  0.43  cdef ±4.44  0.09 ab±1.40  
7  MS+1m/l BAP + 0.05 m/l IBA  1.13  ab±11.06  0.14  ab±1.43  
8  MS+3m/l BAP + 0.05 m/l IBA  3.08  a ±14.85  0.03  bc±1.21  
9  MS+5m/l BAP + 0.05 m/l IBA  2.02  bc±8.43  0.14  bcd±1.11  
10  MS+1m/l BAP + 0.5 m/l IBA  1.16  bcd±7.65  0.12 ab±1.41  
11  MS+0.5 mg/l Kin  0 ef±2.33  0.05  gh±0.43  
12  MS+1 mg/l Kin 0.34  cdef ±3.97  0.05 efg±0.69  
13  MS+3 mg/l Kin 0.81 cdef±4.57  0.14 fgh±0.56  
14  MS+5 mg/l Kin 0.60 cdef ±3.83  0.05 gh±0.45  
15  mg/l IBA 0.05  +MS 0.26 f±0.83  0.01 h±0.30  
16  mg/l IBA 0.05 +MS+1mg/l Kin  0.93 cdef±3.95  0.14 fgh±0.59  
17  mg/l IBA 0.05  +MS+3mg/l Kin  0.44 cdef±3.88  0.03 efg±0.73  
18  mg/l IBA 0.05  +MS+5mg/l Kin  0.34 cdef±4.28  0.08 fgh±0.58  
19  mg/l IBA 0.5  +MS+1mg/l Kin  0.53 def ±3.47  0.02 fgh±0.66  

 باشد. ها میدار بین میانگینبیانگر وجود تفاوت معنی حروف غیرمشابه

  
، توسط آزمون تجزیه واریانس نشان داد که نوع بستر زایی نتایج بررسی درصد ریشه: زایی ریشه درصد

داري ایجاد نمود  تفاوت معنیمارها یب تیترک و IBAغلظت هورمون  ،BAPاستفاده از هورمون 
)01/0<p(، جدول  زایی ایجاد نکردند داري در درصد ریشه مل تفاوت معنیسایر عوا)4 .(  
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 .قات هاي قره گیاهچه یمورد بررس يها ویژگیثیر عوامل مختلف بر میانگین أنتایج تجزیه تحلیل ت -4 جدول
Table 4. The Results of analysis for differet factors on mean examined characteristics of Ribes 
plantlets (mean±standard error). 

 میانگین طول ریشه
Mean root length  

 زایی درصد ریشه
Root percentage  آزادي درجه 

df. 
 تیمار

Treatment  داري معنی 
Sig. 

 میانگین مربعات
MS  

 داري معنی
Sig. 

 میانگین مربعات
MS  

**0.000 110.745 **0.002 3447.654 2 
 نوع بستر
(media) 

**0.002 121.314 **0.000 25725.408 1 
 BAPهورمون 

(BAP hormone) 
**0.009 39.076 **0.000 4612.592 7 

 IBAغلظت 
(IBA Consentration)  

ns 0.448 7.049 0.340ns 500.28 1  هورمون × نوع بسترBAP 
(media × BAP) 

ns 0.166 18.522 ns 0.082 1016.515 7 
 IBAغلظت × نوع بستر 

(media × IBA) 
ns 0.087 24.039 ns 0.184 837.788 5 

 IBAغلظت ×  BAPهورمون 
(BAP hormone × IBA) 

 ترکیب تیمار  26  3688.096 0.000**  43.699 0.000**
Treatment composition 

دار  ینیز بیانگر عدم وجود اختالف معن nsو  درصد 99سطح احتمال  دار آماري در بیانگر وجود اختالف معنی **عالمت 
 آماري است.

 
 ،زایی ترین بستر ریشه ثیر نوع بستر نشان داد که مناسبأزایی تحت ت مقایسه میانگین درصد ریشه  

  MSمربوط به بستر زایی باشد و کمترین درصد ریشه می زایی درصد ریشه 81با حدود  MSmبستر 
گی دارد که از آن جمله اي مواد گیاهی به عوامل زیادي بست تکثیر درون شیشه .)2 شکل( باشد می
عنوان منبع  توان به غلظت عناصر غذایی، نوع و میزان منبع کربن خارجی اضافه شده به محیط که به می

نتایج ). 2توان اشاره نمود ( گیرد و در حفظ پتانسیل اسمزي موثر است می انرژي مورد استفاده قرار می
دلیل کاهش پتانسیل اسمزي  رسد به نظر می داشت که به  MSmدهی نشان از برتري بستر درصد ریشه

باشد. یکی از  محیط کشت با کاهش درصد ساکارز محیط کشت به نصف غلظت استاندارد آن می
. )16ثر است (ؤزایی، غلظت ساکارز است که در پتانسیل اسمزي و فتوسنتز م ثر در ریشهؤهاي م مولفه

ا با کاهش غلظت عناصر پرمصرف و ساکارز دهی ر نیز بهترین ریشه ،)2007( قمري زارع و همکاران
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نیز  ،)2004) و باقري و همکاران (1994نجاري ( ). حاج10( دست آوردند هبراي گونه سیاه گیله ب
 اند. ها دانسته دهی برخی گونه ثر در ریشهؤکاهش غلظت ساکارز محیط کشت را یکی از تیمارهاي م

زایی را  ابهی دست یافتند و درصد باالتري از ریشه) در تحقیق خود به نتایج مش1995( پاستورو  آرنا
  داشتند.  R. magellanicumگونه رايبدر غلظت کمتر 

نشان داد که استفاده  BAPثیر استفاده یا عدم استفاده از هورمون أزایی تحت ت بررسی درصد ریشه  
 درصد شد 46/16ها با  زایی گیاهچه باعث کاهش درصد ریشه BAPهورمون  گرم بر لیتر میلی 1/0از 

خاطر  دهی را کاهش داد که به درصد ریشه BAP داد که استفاده از هورمون  ها نشان بررسی ).2 شکل(
زایی است. نسبت باالي اکسین به سیتوکینین براي انگیزش ریشه  ها در ریشه نقش بازدارنده سیتوکینین

در محیط ممانعت کامل  BAP هاي ) یکی از اثر4که سیتوکینین بازدارنده است ( حالی ضروري است در
  ). 14یا نسبی از تشکیل ریشه است (

داد که با افزایش   زایی نشان بر درصد ریشه IBAهاي مختلف هورمون  ثیر غلظتتأنتایج بررسی   
 ،هاي باالتر در غلظت ؛ امازایی افزایش یافت درصد ریشه ،لیتر  در  گرم میلی دوتا  IBAغلظت هورمون 

داراي بیشترین  IBAرمون هوگرم بر لیتر میلی دوبستر حاوي  شه ایجاد کالوس نمود.جاي تولید ری به
  ).2 شکل( زایی بود درصد ریشه 60زایی با حدود  درصد ریشه

ط یمح يمارهایب تیدر ترک ییزا شهین درصد ریشتریها نشان داد که بماریب تیترک یج بررسینتا  
تر و در یگرم در ل یلیم 2تا  5/0 يها در غلظتو  BAPط عدم حضور یو در شرا  MS/2و MSmه یپا

 (جدول رخ دادIBA گرم بر لیتر  میلی 2 و غلظت BAP گرم بر لیتر میلی 1/0و در حضور MS/2بستر 
نمایند و نیازي به  زایی می ) همزمان با مرحله تکثیر، ریشهRibesقات ( هاي جنس قره برخی از گونه ).5

). 8و  3کنند ( زایی می ی نیست و در بستر فاقد هورمون ایجاد ریشهزای افزودن اکسین جهت ایجاد ریشه
داراي بیشترین درصد  IBAگرم بر لیتر  ها در غلظت دو میلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاهچه

دهد که افزودن اکسین به  زایی نشان می درصدهاي پایین ریشه .دهی و همچنین طول ریشه بودند ریشه
کاوسکا گونه ضروري است. همانند نتایج تحقیق حاضر اورلی جهت القاء ریشه در اینزایی  بستر ریشه

 نماید قات سیاه را ضروري عنوان می زایی قره هاي خارجی، جهت القاء ریشه افزودن اکسین ،)1984(
)17(.   
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 اشتباه معیار). ±میانگین( زمون دانکنثیر عوامل مختلف توسط آأت  ها تحت زایی گیاهچه مقایسه میانگین درصد ریشه -2 شکل

Figure 2. Comparing of mean percentage of plantlets rooting influenced by different fctors using 
Dancan test.  

  
ن یانگیم ها نشان داد که اهچهیشه گین طول ریانگیانس میه واریج آزمون تجزینتا: شهین طول ریانگیم

ها تفاوت  ماریب تیو ترک IBA، غلظت هورمون BAPر نوع بستر، هورمون یثتأ شه تحتیطول ر
ها  اهچهیشه در گیاز نظر متوسط طول ر يدار یر عوامل تفاوت معنیخود نشان دادند سا از يدار یمعن

  .)4 (جدول جاد نکردندیا
جاد یاباعث  MSmر نوع بستر نشان داد که بستر یثتأها تحت  اهچهیشه گین طول ریانگیسه میمقا  

نشان داد که محیط  همچنین نتایج ).3شکل ( متر طول شد یسانت 4/10اهچه با یشه گین طول ریشتریب
MS/2 زایی بهتري نسبت به  ریشهMS هاي محیط کشت  داشت که به اثر مثبت کاهش غلظت نمک

داشته نیاز به منطقه بیشتري دسترسی  چرا که گیاه باید جهت دسترسی به مواد مورد ؛شود مربوط می
 .)4و  12( دهد تا این کمبود را جبران نماید ها را در خود افزایش می ها و طول آن لذا ریشه .باشد
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عنوان مثال در  به .)3( اند زایی اشاره کرده ها در ریشه به اثرات مثبت کاهش غلظت نمک يدیگر محققین
  اند. اشاره نموده) 6( نگلبرگ ج و پهن برگ  هاي سوزنی ) و در دیگر گونه18(  رز )7( اکالیپتوس

 1/0 نشان داد که استفاده از BAPر هورمون یثتأاهچه تحت یشه گین طول ریانگیسه میج مقاینتا
شه مربوط به ین طول ریشتریاست. ب ها شده اهچهیشه گیباعث کاهش طول رBAP  گرم بر لیتر میلی

شه یمتر طول ر یسانت 36/6با  و استفاده نشده بود ینینیکتویس يها شد که از هورمون یم يماریت
          ً                               زایی معموال  با تیمار اکسین به تنهایی حاصل  ریشه ).3 شکل( بودندرا دارا شه ین طول ریانگین میشتریب

داد با  ها نشان زایی دارند. نتایج بررسی                ً                      هاي خارجی معموال  نقش بازدارنده در ریشه آید. سیتوکینین می
رسد  نظر می شود. که به ز تعداد و طول ریشه گیاهچه کاسته میزایی ا افزودن سیتوکینین به بستر ریشه

مانده از  هاي گیاهی باقی خاطر این است که در این مرحله میزان سیتوکینین موجود در بافت که به
طور  زایی کافی و نیازي به افزودن سیتوکینین نیست. همچنین، عنوان شده که به مرحله تکثیر براي ریشه

ها در طی مرحله ازدیاد، در  ی ماندن مقادیر قابل توجهی از سیتوکینین در ریزقلمهعلت باق معمول به
زایی نیازي به افزودن این هورمون نیست، و ذکر شده که مقادیر زیاد سیتوکینین در محیط  مرحله ریشه

 کند و با زایی و حتی رشد طولی ریشه وارد می هاي مهلکی به روند ریشه زایی ضرر کشت مرحله ریشه
  ). 12رود ( زایی به کلی از بین می باال رفتن غلظت سیتوکینین ریشه

 2 نشان داد که غلظت IBAمختلف  يها غلظت تأثیرها تحت  اهچهیشه گین طول ریانگیسه میمقا  
باشند. عدم استفاده  یمتر) م یسانت 2/7شه ین طول ریانگی(م شهین طول ریشتریب يدارا گرم بر لیتر میلی

 شکل( ها شد اهچهیدر گ متر) یسانت 22/2ن یانگیشه (مین طول ریجاد کمتریباعث ا IBAاز هورمون 
دهی در تیمار فاقد اکسین نشان  ریشه کاهش زایی است، هاي اکسین تحریک ریشه یکی از نقش ).3

 باشد.  گونه می اینزایی  ریشهدهنده اهمیت اکسین در 

مار بستر یب تیمارها نشان داد که ترکیب تیترکتأثیر   ها تحت اهچهیشه گین طول ریانگیم یبررس  
MSm گرم بر لیتر میلی 5/0 يحاو IBA رسد  نظر می هب ).5(جدول  باشد یشه مین طول ریشتریب يدارا

و در نتیجه باعث تحریک گیاه براي ایجاد پتانسیل اسمزي شده  کاهشکاهش ساکارز به نصف باعث 
مصرف و ساکارز محیط فشار  کاهش غلظت عناصر پرتر شده است. عنوان شده که با  هاي طویل ریشه

کند تا با ایجاد ریشه و تارهاي کشنده اقدام  اسمزي کاهش یافته و این کاهش اسمزي گیاه را وادار می
 .)10به جذب امالح و مواد غذایی از محیط کشت کند (
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 .مون دانکنمختلف توسط آز ير فاکتورهایثأشه تحت تین طول ریانگیسه میمقا -3 شکل

Figure 3. Comparing mean root under different factors using Duncan test. 
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 -و ه زایی همرحله ریش -د ،مرحله پرآوري -جمرحله باززایی،  -بقات در رویشگاه طبیعی،  گونه قره -الف -5شکل 

 .هاي سازگار شده گیاهچه
Figure 5. A, Ribes in natural habitat. B, Gemination stage. C, proliferation stage. D, Rooting stage 
and E, acclimized plntlets. 
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 .هاي مختلف بستر بر ویژگی ×IBAغلظت  ×BAPنتایج بررسی ترکیب تیمارهاي مختلف غلظت  -5 جدول
Table 5. Results of treatment composition of BAP×IBA× media concentration on different 
characteristics.  

 بستر
(media)  

 )BAP )mg/l غلظت
(BAP concentration)  

 )IBA)mg/l غلظت 
(IBA concentration)  

 دهی درصد ریشه
Root percentage  

 )Cmمتوسط طول ریشه (
Mean root length  

MS 

0  

0  9.8 def ±14.0  1.6 bcde ±2.6  
0.1  6.8 abcd ±44.0  1.02 ab ±7.85  
0.25  8.3 abcdef ±31.6  1.36 bcde ±3.15  
0.5  16.3 ab ±53.0  1.15 abcde ±4.03  
1  12.7 abcde ±40.0  1.8 abc ±6.6  
2  13.1 abc ±52.0  1.17 ab ±7.5  

0.1  

0  f 0±0  0e ±0  
0.1  5.6 def ±9.0  1.68 bcde ±2.5  
0.25  9.3 bcdef ±19.0  1.8 abcde ±4.33  
0.5  0.4 ef ±4.0  1  de ±1  
1  10.65 abcdef ±31.0  1.3 bcde ±3.1  
2  6.3 bcdef ±20.0  1.6 abcd ±5.8  

MS/2  

0  

0  abcdef10.8±28.0  1.85 abcde ±3.7  
0.1  11.6 abcd ±44.0  2.08 ab ±7.81  
0.25  9.8 abcdef ±27.6  1.25 abcde ±4.16  
0.5  18.7 a ±65.0  1.6 abcd ±5.8  
1  11.3 a ±64.0  0.77 abcd ±5.5  
2  4.9 a ±88.0  0.6 abcd ±5.5  

0.1  

0  4.8 def ±8.0  1.6 bcde ±2.6  
0.1  1.8 ef ±4.0  0.16 de ±0.8  
0.25  3.7 def ±12.0  0.7 cde ±1.73  
0.5  4.8 cdef ±16.0  1.6 abc ±6.4  
1  6.4 def ±14.6  2.27 abcde ±4.6  
2  6.2 a ±62.0  0.68 ab ±7.2  

MSm 0  
0.5  14.8 a ±78.7  2.6 a ±12.7  
1  24.3 a ±83.0  1.8 a ±8.6  
2  21.5 a ±80.3  2.9 a ±9.96  
 باشد. ها می دار در بین میانگین حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی

  
  کلی يریگ جهینت

تر است و با در  جهت پرآوري مناسب از کینتین BAP هورمون نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  
ترین ترکیب جهت تکثیر استفاده از بستر پایه  ها مناسب نظر گرفتن ضریب تکثیر و ارتفاع شاخساره

MS  گرم در لیتر  میلی یکهمراه باBAP زایی نیز در بستر  بهترین ریشهباشد.  میMS  تعدیل یافته که
توجه به  با باشد. می IBAگرم در لیتر  تا دو میلی 5/0در آن ساکارز به نصف تقلیل یافته همراه با 

، ارزشمند ییگونه دارو نیگرفتن ا قات خراسان و در معرض خطر قرار قره یعیطب يها شگاهیب رویتخر
گونه از طریق بذر صورت گیرد چرا که  ضروري است که مطالعات بیشتري در خصوص تکثیر این

استفاده از  شود. ژنتیکی می سایشاهش تنوع ژنتیکی و فرهاي غیر جنسی باعث ک تکثیر از طریق روش
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 اءیدر حفظ و اح يثرؤتواند نقش م یگونه از جمله کشت بافت م نیا ين حفظ و نگهدارینو يها روش
اء یق اقدام به احین طرید انبوه نهال از ایبا تولتوان  یمن یداشته باشد و همچن یگونه ارزشمند و بوم نیا

توان  می ،ییع غذایو موارد استفاده آن در صنا ییبه خواص دارو  توجه با ی. حتآن نمود يها شگاهیرو
اه که در اروپا یقات س همانند گونه قره ،آن نمود يها جاد باغیاقدام به ا هاي اولیه پس از انجام بررسی

 آن در يرو يادیز یاصالح ياند و کارها گونه اختصاص داده نیا يها جاد باغیرا به ا یعیسطح وس
  آن استفاده نمود. ز ازیسبز ن يدر فضا توان یآن م ییباین با توجه به زیحال انجام است. همچن

  
 سپاسگزاري

شعبه شرق و شمال  يکشاورز يوتکنولوژیپژوهشکده ب کارشناسان و مسئوالنه یله از کلیوس نیبد  
  شود. یم یاند نمودند تشکر و قدر يق همکارین تحقیکه در انجام ا) ستان مشهد(شهرشرق کشور 
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Abstract 1 
Background and objectives: Ribes khorasanicum is a deciduous woody shrub 
form and is one of the most valuable species belongs to the monogenus family of 
Grossulariaceae. Ribes is a genus has about 150 species of flowering plants native 
throughout the temperate regions of the Northern Hemisphere. Because of the non-
normative utilization, the utility of fruits, high palatability, livestock grazing, 
restricted ecological range, high ecological demands and sexual reproduction 
difficulties (mainly regenerates by the vegetative method by rhizome) facing risk 
of extinction. One of the possible methods of protection of the endangered taxon is 
multiplying and conservation of plants with help in vitro cultures. 
Materials and methods: Axillary and apical buds of the branches obtained from 
endemic plants in Hezarmasjed Mountains were used as initial explants. In this 
research effect of two cytokinins, BAP and Kinetin in presence or absence of auxin 
on proliferation coefficient and growth of multiplied shoots were investigated. The 
concentrations (0, 0.5, 1, 3 and 5) mg/l of each of cytokinins in the presence or 
absence of 0.05 mg IBA were studied. Furthermore, effect of nutrient concentration 
and sucrose concentration of cultural media, IBA and BAP hormones on rooting 
Percent and plantlet root length was investigated. Used treatment for root induction 
investigations was the concentrations of (0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2 and 5) mg/l of IBA 
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hormone in presence or absence of 0.1 mg/l of BAP hormone in MS and MS/2 
media.  
Results: Results showed that, BAP hormone has the better shoot multiplication 
index than kinetin, considering the high rate of proliferation and higher shoots, the 
most suitable culture media for multiplication was MS media supplemented by 1 
mg/l BAP. According to the treatments evaluated, and the average percentage of 
rooting and root length of plant lets, for root induction the best media was, 
modified MS media which sucrose concentration reduced to 15 g/l, and 
supplemented with0.5 to 2 mg/l of IBA. Addition of 0.1 mg per liter BAP 
decreased the percentage of rooting and root length. The longest root of plantlets 
was obtained from the modified MS media supplemented with 2mg/l IBA. Plantlets 
were successfully transferred from tissue culture vessels to ex vitro conditions with 
about 86 percent survival.  
Conclusion: According to high multiplication index and successful acclimatization 
of tissue cultured plantlets, the tissue culture can be used as an alternative with 
seeds and cuttings propagation methods to maintain and expand this valuable 
herbal shrub. 
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