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Background and Objectives: Raspberry (Rubus idaeus L.) is most 

important small fruits in the world with a good color and taste. The 

potential for optimum off-season production under greenhouse conditions 

improved its commercial value. In-vitro tissue culture is one of the 

methods for large-scale and uniform propagation of raspberries, where the 

type and concentration of employed growth regulators are crucial to 

complement and accelerate growth. Therefore, the aim of this study was to 

investigate the effect of different concentrations of benzyladenine and 
indolebutyric acid on direct regeneration of the raspberry lateral bud. 

 

Material and Methods: Red raspberry bushes cv. September were used 

for this experiment. The experiment was carried out a factorial experiment 

in a completely randomized design with four replications and each 

replication with five explants at Sari University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources. Uniform lateral bud explants after disinfection 

placed in culture medium containing benzyladenine at three levels of 0, 0.4 

and 1 mg L-1 and indolebutyric acid at three levels of 0, 0.1 and 0.5 mg L-1 

in controlled environmental conditions and finally traits such as leaf 

number, node number, root number, root length and ect as well as 

photosynthetic pigments were measured. 

 

Results: The results of this study showed that simultaneous use of 

different concentrations of benzyladenine and indolebutyric acid growth 

regulators in the culture medium of raspberry explants had a positive 

effect on a number of studied traits. The use of high concentrations of 

benzyladenine increased traits such as leaf number, number of node, 

number of internode, leaf length, lamina length. Also, the use of 

benzyladenine with high concentrations of indolebutyric acid increased 

explant size and petiole diameter. Examination of explant root length and 

number showed that increasing benzyl adenine concentration decreased 

these traits, but the use of indolebutyric acid at higher levels increased 

root length and number. Evaluation of the effect results of benzyladenine 

and indolebutyric acid on photosynthetic pigments indicated that the 

increase of these regulators increased chlorophyll a, chlorophyll b and 

carotenoid in traeted explants. 
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Conclusion: In general, the use of benzyladenine plus indolebutyric acid 

was effective depending on the concentration used, was effective in 

improving the vegetative traits of the plantlets of the raspberry lateral bud 

explants, but indolebutyric acid alone only affected rooting at high 

concentrations. So that, the use of indolebutyric acid increased root number 

and length at higher levels that suggesting a functional contrast between 

these two growth regulators. Investigating the effect results of 

benzyladenine and indolebutyric acid on photosynthetic pigments resolved 

the ambiguity of how enhancing these regulators led to synergized and 
improved explant size. It was observed that with increasing concentrations 

of these regulators, increased in important photosynthetic pigments such as 

chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid was obvious. Importantly, the 

tissue and organs of raspberries are more susceptible than black berry and 

respond to lower concentrations of this growth regulators. 
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 های کلیدی:  واژه

 باززایی، 

 کننده رشد،  تنظیم

 جوانه جانبی، 

 رنگیزه فتوسنتزی، 

  ریزنمونه

 

که  ها در دنیا بوده ترین ریزمیوه مهم( از .Rubus idaeus Lتمشک فرنگی ) سابقه و هدف:

 ای رج از فصل آن در شرایط گلخانهباشد. امکان تولید مطلوب خا دارای رنگ و طعم مناسبی می

های تکثیر در مقیاسی وسیع و یکنواخت تمشک  به ارزش تجاری آن افزوده است. یکی از روش

های  کننده نوع و غلظت تنظیمای است که در این روش  شیشه فرنگی، کشت در شرایط درون

باشد. بنابراین هدف از این پژوهش  رشد برای تکمیل و تسریع رشد و نمو بسیار مهم می

ایندول بوتیریک بر باززایی مستقیم حاصل از اسید های مختلف بنزیل آدنین و  بررسی اثر غلظت

 باشد. ریزنمونه جوانه جانبی تمشک فرنگی می
 

های تمشک فرنگی قرمز رقم سپتامبر استفاده  ام این آزمایش از بوتهبرای انج ها: مواد و روش

تصادفی در چهار تکرار و هر  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً این آزمایش به گردید.

تکرار با پنج ریزنمونه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. 

های  های یکنواخت جوانه جانبی بعد از ضدعفونی، در محیط کشت محتوی ترکیب ریزنمونه

ل بوتیریک ایندواسید گرم در لیتر و  میلی 1و  4/0، 0هورمونی شامل بنزیل آدنین در سه سطح 

گرم در لیتر در شرایط محیطی کنترل شده قرار گرفتند و در  میلی 5/0و  1/0، 0در سه سطح 

های  چنین رنگیزه تعداد برگ، تعداد گره، تعداد ریشه، طول ریشه و هم مانندنهایت صفاتی 

 گیری قرار گرفت. فتوسنتزی مورد اندازه
 

های  کننده های مختلف تنظیم زمان از غلظت نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده هم ها: هیافت

های تمشک فرنگی موجب  ایندول بوتیریک در محیط کشت ریزنمونهاسید رشد بنزیل آدنین و 

های باالی بنزیل  اثرگذاری مثبت بر تعدادی از صفات مورد بررسی شده است. استفاده از غلظت

تعداد برگ، تعداد گره، تعداد میانگره، طول برگ و طول پهنک را افزایش  نندماآدنین صفاتی 
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ایندول اسید های باالی  چنین استفاده از هورمون بنزیل آدنین به همراه غلظت داده است. هم

بوتیریک موجب افزایش اندازه گیاهچه و قطر دمبرگ شده است. بررسی صفات طول و تعداد 

که افزایش غلظت بنزیل آدنین موجب کاهش این صفات شده است ها نشان داد  ریشه گیاهچه

ایندول بوتیریک در سطوح باالتر تعداد و طول ریشه را افزایش داد. بررسی  اسید اما استفاده از

آن بود که افزایش  بیانگرهای فتوسنتزی  ایندول بوتیریک بر رنگیزهاسید نتایج اثر بنزیل آدنین و 

های رشد یافته  و کارتنوئید در گیاهچه b، کلروفیل aها موجب افزایش کلروفیل  کننده این تنظیم

 شده است. 
 

ایندول بوتیریک بسته به غلظت  اسید کلی استفاده از بنزیل آدنین به همراه طور به گیری: نتیجه

های جوانه جانبی  حاصل از ریزنمونههای مورد استفاده، برای بهبود صفات رویشی گیاهچه

های باال فقط بر  ایندول بوتیریک به تنهایی و در غلظتاسید باشد، اما  ثر میؤتمشک فرنگی م

ایندول بوتیریک در سطوح باالتر تعداد و اسید که استفاده از  طوری زایی اثرگذار بود. به ریشه

کننده رشد بود. بررسی نتایج  تقابل کارکردی این دو تنظیم بیانگرطول ریشه را افزایش داد که 

که افزایش این  های فتوسنتزی این ابهام را نگیزهایندول بوتیریک بر راسید اثر بنزیل آدنین و 

افزایی و بهبود اندازه گیاهچه شده است را حل نمود.  ها چگونه موجب هم کننده تنظیم

چون  های مهم فتوسنتزی هم ها، رنگیزه کننده این تنظیم که مشاهده شد با افزایش غلظت طوری هب

که تمشک فرنگی از بافت  و کارتنوئید افزایش نشان دادند. نکته مهم این b، کلروفیل aکلروفیل 

تر  های پایین تری نسبت به تمشک سیاه برخوردار است و نسبت به غلظت های حساس و اندام

 دهد.  های رشد واکنش نشان می کننده این تنظیم
 

 (.Rubus idaeus Lباززایی مستقیم تمشک فرنگی )(. 1400) نژاد، مهدی، سالمی، سید علیرضا یوسفی، اکرم، مرادی، حسین، حدادی: استناد

 .123-140(، 4) 28، های تولید گیاهی نشریه پژوهش. ایندول بوتیریک و بنزیل آدنیناسید های مختلف  تأثیر غلظت تحت

                       DOI: 10.22069/JOPP.2021.17678.2636 
 

                        نویسندگان. ©      ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                  
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 مقدمه

 .Rubus idaeus cvتمشک فرنگی قرمز )

september)  از جنسRubus و از خانواده 

Rosaceae  بوده و گیاهان این جنس دارای تنوع

و بومی مناطق معتدل با تابستان مالیم و  زیادی هستند

اسیدی هستند. برخی از ارقام این گیاه  های نسبتاً خاک

1سپتامبر"همچون رقم 
همیشه بارده بوده و برخالف  "

دهند، روی  می 2بار ارقام رایج که روی شاخه دوساله

دهند و عالوه بر رنگ و  نیز بار می 3شاخه سال جاری

طعم مناسب با داشتن قابلیت باردهی مجدد در سال 

  برگ(. 45و  23زیادی مواجه شده است )با استقبال 

ها منبع غنی از مشتقات فالونوئیدها، اسید  تمشک

 cهای معدنی و ویتامین  ها، نمک ترپن فنولیک، تری

حال نشان داده شده که به دلیل تفاوت  شند با اینبا می

های  تمشک فرنگی نسبت به بیماری  در بافت، برگ

تر از  قارچی و تابش شدیدی نور خورشید، حساس

(. تولید جهانی تمشک فرنگی در 8تمشک سیاه است )

هزار هکتار  125تن از  870209به میزان  2018سال 

زمان اسطح زیر کشت بوده است و طبق آمار س

کنندگان بزرگ تمشک در خواربار جهانی )فائو( تولید

جهان به ترتیب شامل روسیه، ایاالت متحده، لهستان، 

 (. 10باشند ) مکزیک و صربستان می

های سنتی مختلفی برای تکثیر تجاری  روش

ها،  تمشک فرنگی وجود دارد که از جمله این روش

. به دلیل باشد استفاده از قلمه، پاجوش و خوابانیدن می

ها، نیاز به  بر بودن این فناوری زمان مانندبرخی معایب 

مادری سالم جهت افزایش سطح زیر   تعداد زیاد بوته

کشت و محدودیت به فصل خاصی از سال؛ الزم 

ای  است تمشک فرنگی را از طریق کشت درون شیشه

دهه  و اوایل 1970(. در اواخر دهه 45نیز تکثیر نمود )

ای یا کشت بافت برای  شیشه درون کشت روش، 1980

                                                
1- September 

2- Floricane 

3- Primocane 

(. کشت 23و  12تکثیر همه انواع تمشک آغاز شد )

ای درختان  شیشه بافت روشی سریع برای تکثیر درون

به هم، میوه است که طی آن تعداد زیادی گیاه شبیه 

عاری از ویروس، در فضایی کوچک و بدون تأثیرپذیری 

ای ه ( گیاهچه45شود )از شرایط محیطی تولید می

توانند برای  از کشت بافت، عالوه بر تکثیر می حاصل

زایی توسط پرتودهی  چون جهش اهداف آزمایشی هم

 (. 3) ای نیز مورداستفاده قرار گیرند هسته

محیط کشت پایه برای تمشک فرنگی، موراشی و 

های  چند دیگر محیط کشت ( است، هر30اسکوگ )

عناصر مشتق از این محیط با ایجاد تغییراتی در 

( نیز به کار 20ها توسط نودسون )پرمصرف یا نمک

چون  هم گرانی پژوهشاین  گرفته شده است، عالوه بر

( از غلظت، ترکیب و زمان مصرف 14هوفنر )

ها نیز برای رسیدن به اهداف خود در تکثیر  هورمون

 (.  43اند ) تمشک فرنگی استفاده نموده

کثیر هایی برای ت در ایران نیز تاکنون کوشش

ای صورت گرفته شیشه تمشک در محیط کشت درون

دست آمده نوع ریزنمونه و  های بهو طبق پژوهش

تواند  های به کار برده شده می چنین غلظت هورمون هم

(. در پژوهشی جاجرمی 34ثر باشد )ؤدر باززایی م

های  کننده های کشت و غلظت تنظیم ( اثر محیط2019)

(. 16ارزیابی نمود ) رشد را در باززایی تمشک سیاه

(، نیز با کشت جوانه 2009جعفری و یوسف اوغلو )

خار نمودند  جانبی اقدام به ریزازدیادی تمشک سیاه بی

( از ریزنمونه 2018(. در پژوهشی دیگر شمالی )15)

تک گره، لوگان بری )دورگ تمشک سیاه و فرنگی( 

های مختلف  استفاده نمودند و دریافتند غلظت

زایی  های رشد اثر متفاوتی روی ریشه کننده تنظیم

حال تکثیر تمشک فرنگی  لوگان بری دارند، با این

R.ideaus های ژنتیکی که با تمشک  به دلیل تفاوت

تری نسبت به تمشک سیاه  سیاه دارد، پیچیدگی بیش

(. در این ارتباط مظفرزاده و همکاران 38دارد )
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رشد و های  کننده ( عالوه بر متغیرهای تنظیم2014)

محیط کشت با کنترل غلظت ویتامین میواینوزیتول 

توانستند رقمی از تمشک فرنگی که روی شاخه 

(. بنابر 28داد را ریزازدیادی نمایند ) دوساله بار می

سسه تحقیقات علوم باغبانی ایران ارقام ؤاعالم م

متعددی از تمشک فرنگی سیاه و قرمز پس از طی 

وارد شده است تا با کردن فرآیند قرنطینه به کشور 

ها، مشکالت ناشی از استفاده از ارقام  تکثیر آن

ناشناخته و بدون شناسنامه تمشک در کشور 

(. این ارقام وارداتی نیز همگی 33ساماندهی گردد )

که ارقامی  باردهی دارند. در حالی روی شاخه دوساله

اند که روی شاخه  چون سپتامبر نیز معرفی شده هم

دارند و با داشتن قابلیت کشت در یکساله باردهی 

 تری نیز برخوردار هستند. گلخانه از ارزش افزوده بیش

های کشت  یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامه

بافت گیاهی، افزایش تعداد شاخساره است. سیتوکینین 

ایندول اسید در القاء شاخساره و تقسیم سلولی و 

 (.27ند )باش ثر میؤزایی تمشک سیاه م بوتیریک در ریشه

 شوند و آدنوزین می اختهدر تمام اندام گیاه س  توکینینسی

ایزوپنتنیل ترانسفراز، که اولین مرحله  -فسفات

کند، در کل گیاه بیان  بیوسنتز سیتوکینین را کاتالیز می

های مصنوعی بنزیل  (. از جمله سیتوکینین29شود ) می

شماری از گیاهان  باشد که در تعداد بی آدنین می

(. بنزیل آدنین تعداد 25کاربردهای بسیاری دارد )

های سلولی و  های گیاه را از طریق تشکیل الیه سلول

( از طرفی هورمون 5دهد ) تقسیم سلولی افزایش می

گیاه را کنترل  های رشد و فیزیولوژی اکسین اکثر جنبه

دهد که به طور مثال در رابطه با  ثیر قرار میأت یا تحت

وژنیکی شامل کنترل پریموردیای برگ، اثرات مورف

چنین کنترل گسترش  برگ، کنترل تمایز آوندی و هم

تقسیم سلولی و بزرگ شدن   برگ در هر دو مرحله

باشد که در نتیجه با افزایش سطح اکسین  سلول می

(. هورمون اکسین انواع 18یابند ) ها کاهش می برگ

ایندول بوتیریک یکی از آن اسید مختلفی دارند که 

صورت طبیعی و مصنوعی وجود  باشد که هم به می

کند و بر فرآیندهایی مانند  دارد، رشد را تنظیم می

کشیدگی ساقه، تشکیل ریشه اولیه، تشکیل کالوس، 

چنین پیری برگ و  افزایش گلدهی، القا آنزیم و هم

که در مسیر  (. با توجه به این42گذارد ) ثیر میأمیوه ت

ز هر دو روش مستقیم و باززایی گیاهان کشت بافتی ا

شود و هر کدام هم دارای  غیرمستقیم استفاده می

باشد بنابراین در این پژوهش هدف اصلی  مزایایی می

ایندول بوتیریک و بنزیل اسید تعیین بهترین غلظت 

کننده در  آدنین به تنهایی و اثر متقابل این دو تنظیم

 باشد.  باززایی مستقیم تمشک فرنگی رقم سپتامبر می

 

 ها مواد و روش
های تمشک فرنگی  برای انجام این آزمایش بوته

رقم سپتامبر از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران در کرج تهیه شد. جهت رشد بهینه و 

ها به مدت چند ماه در  رسیدن به اندازه مناسب، بوته

درجه،  18و شب  25ای )دمای روز  شرایط گلخانه

درصد و نور طبیعی( نگهداری  70رطوبت نسبی 

 شدند. پس از اعمال سرمادهی و از بین بردن رکود،

یکنواخت از یک سوم پایینی شاخه  های نسبتاً جوانه

اصلی جدا شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از 

ثانیه،  30مدت  درصد به 70ضدعفونی با اتانول 

دقیقه و کلرید  5درصد به مدت  5هیپوکلریت سدیم 

MSدرصد، به محیط کشت  1/0جیوه 
حاوی  1

 های رشد منتقل گردیدند. کننده های مختلف تنظیم غلظت

ونی شده در فهای ضدع منظور استقرار، نمونه به

( در 30های پایه موراشیگی و اسکوگ )محیط

گرم در لیتر،  20شفاف محتوی ساکاروز  های شیشه

و محلول قبل از اتوکال pHگرم در لیتر و  5/7آگار 

درجه  22کشت شدند. اتاق رشد با دمای  8/5

                                                
1- Murashige & Skoog  
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ساعت  8/16گراد و نور سفید فلورسنت و  سانتی

لوکس نگهداری شد.  2500فتوپریود و شدت نور 

 صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً آزمایش به

 تکرار که هر تکراری شامل  4و  عامل تصادفی با دو

های محیطها در ریزنمونه انجام شد. کشت ریزنمونه 5

 1حاوی تیمارهای هورمونی شامل تیمار بنزیل آدنین

اسید گرم در لیتر،  میلی 1و  4/0، 0در سه سطح 

گرم  میلی 5/0و  1/0، 0در سه سطح  2ایندول بوتیریک

جیبرلیک بوده که اسید گرم در لیتر  میلی 1/0در لیتر و 

در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی دانشگاه 

 1396ع طبیعی ساری در سال زراعی کشاورزی و مناب

دار شدن در محیط  ها پس از ریشه گیاهچهانجام شد. 

ای، به گلخانه منتقل گردیدند. بدین منظور  درون شیشه

های کوچک نشایی حاوی کوکوپیت و پرلیت  از گلدان

در طول دوره رشد  استفاده شد. 1:1به نسبت 

 های الزم از جمله حفظ دائمی رطوبت خاک مراقبت

ماه گیاهان سازگار  بعد از یک مد نظر قرار گرفت.

 شده در شرایط طبیعی محیط قرار گرفتند.

در این آزمایش پس از انجام : صفات بررسی شده

ضدعفونی بهترین روش گندزدایی بر اساس نتایج 

حاصل از آزمایشی ابتدایی )نتایج ارائه نشده( انتخاب 

ضدعفونی، گردید. بعد از تعیین بهترین تیمار 

های تهیه شده از جوانه جانبی در محیط  ریزنمونه

 1و  4/0، 0حاوی بنزیل آدنین در سه سطح  هورمونی

ایندول بوتیریک در سه سطح اسید گرم در لیتر و میلی

 1/0گرم در لیتر و بطور یکنواخت میلی 5/0و  1/0، 0

جیبرلیک برای تمام تیمارها قرار اسید گرم در لیتر  میلی

دو هفته پس از انجام کشت اصلی و رشد  گرفت.

ها صفاتی مانند اندازه گیاه )کولیس  کافی ریزنمونه

 دیجیتال(، تعداد برگ، تعداد گره، تعداد میانگره، 

طول برگ )کولیس دیجیتال(، طول پهنک )کولیس 

                                                
1- Benzyladenine (BA) 

2- Indolebutyric acid (IBA) 

دیجیتال(، وزن گیاه )با استفاده از ترازوی دیجیتال با 

شه )کولیس (، تعداد ریشه و طول ری001/0دقت 

 و ها کلروفیل گیری اندازه دیجیتال( بررسی گردید.

 پذیرفت. انجام Lichtenthaler (24) روش به کارتنوئید

 SASافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

احتمال پنج درصد صورت گرفت. رسم نمودار با 

 ( انجام شد.2016افزار اکسل ) استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده بنزیل 

شده  گیری آدنین نیز بر تمام صفات رویشی اندازه

تعداد گره، تعداد میانگره، طول شامل تعداد برگ، 

برگ، طول پهنک، تعداد و طول ریشه در سطح 

که اثر  دار گردید. در حالی احتمال یک درصد معنی

ایندول بوتیریک تنها بر صفات تعداد و اسید ساده 

طول ریشه در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل 

تنها بر اندازه گیاهچه در سطح   کننده این دو تنظیم

چنین این دو  دار شد. هم تمال یک درصد معنیاح

 داری نداشتند. ثیر معنیأتیمار روی وزن گیاهچه ت

ها  کننده اندازه گیاهچه با افزایش غلظت تنظیم

افزایش یافت. هنگامی که بنزیل آدنین در محیط کشت 
اسید های مختلف  حضور نداشت، استفاده از غلظت

ایندول بوتیریک اثری بر اندازه گیاه نداشت. با اضافه 
گرم در لیتر بنزیل آدنین اندازه گیاه  میلی 4/0شدن 

نسبت به شاهد با افزایش سه برابری همراه بود. 
 5/0ایندول بوتیریک با غلظت اسید کننده  تنظیم

گرم بر لیتر  گرم بر لیتر و در حضور یک میلی میلی

که  گیاهچه اثرگذار بود، به طوری بنزیل آدنین بر اندازه
در این تیمار جهشی در اندازه گیاه رخ داده و حدوداً 

(. تکثیر و 1دست آمد )شکل  هشش برابر تیمار شاهد ب
زایی شاخساره در کشت درون  پرآوری و ریشه

تأثیر عوامل زیادی از جمله گونه،  ای تحت شیشه
های معدنی، مواد  ژنوتیپ، رقم، محیط کشت، نمک
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های رشد و شرایط  کننده ها، تنظیم آلی، کربوهیدرات

گیرد که از این بین، نقش نسبت  محیطی قرار می
(. 11تر است ) اکسین به سیتوکینین از همه مهم

مشخص شده از سیتوکینین برای  طور که قبالً همان
تر رشد شاخساره، تقسیم سلول، گسترش  تحریک بیش

یل کلروفیل، سلول، از بین بردن چیرگی رأسی، تشک
شود  جذب مواد غذایی و گسترش برگ استفاده می

های گیاهی  ها هورمون (. از طرفی دیگر هم اکسین4)

های کلیدی رشد گیاه از جمله توسعه  هستند که جنبه
های شاخه، ریشه و گسترش سلول و کشیدگی  مریستم

 های پژوهش(. با توجه به 22کنند ) سلول را کنترل می
ایندول اسید ان نتیجه گرفت که تو انجام شده می

تر  بوتیریک با افزایش تعداد ریشه منجر به انتقال سریع
مواد غذایی به ساقه و در نهایت افزایش رشد گیاه 

چنین از طریق کشیدگی سلول باعث طویل  شود هم می

آکباش و  های پژوهش(. در 42گردد ) شدن گیاهچه می
گرم در  میلی 1در غلظت  بنزیل آدنین (2) همکاران

های تولید شده به ازای هر ریزنمونه لیتر تعداد نوساقه
چنین  ها همنوساقه افزایش داد. آن 16/10را به میزان 

استیک نقش بازدارندگی اسید نفتالین  اعالم کردند که

نفتالین  که وقتی طوری را در تولید نوساقه داشت به
زایی  استیک به محیط افزوده شد میزان نوساقهاسید 

زایی گونه نوساقه اهش یافت و در برخی موارد هیچک

 هایی که در محیط حاوی مشاهده نشد ولی ریزنمونه
گرم  میلی 5/0بنزیل آدنین همراه با  گرم در لیتر میلی 1

طور  ایندول استیک کشت یافته بودند بهاسید  در لیتر
ازای هر ریزنمونه مشاهده  نوساقه به  25/11متوسط 

( گزارش دادند که تمایز 35همکاران )شد. ساباتینی و 
های پارانشیم فلوئم بستگی های ریشه از سلولآغازین

آن  بر  به نوع و غلظت اکسین مورد استفاده دارد. عالوه

طبق گزارش ارائه شده توسط بلک اسلیف و 
های تمایز یافته نیاز به نوع و ( سلول6چالدوکوت )

باشند به عالیم غلظت مناسبی از اکسین دارند تا قادر 
در بین  .های ارگانوژنیک پاسخ دهندو سیگنال

های مختلف از لحاظ پایداری و سرعت انتقال  اکسین
( و 31که نیسن و ساتر ) طوری هتفاوت دیده می شود ب

 ( نشان دادند که در محیط کشت بافت13هاوسمن )

تحت تجزیه نوری قرار  استیک سریعاًاسید ایندول 
که تجزیه  ساعت(؛ در حالی 24در درصد  50گیرد )می

گیرد ایندول بوتیریک به آرامی صورت میاسید نوری 
ایندول بوتیریک در اسید  درصد(. حرکت کند 10)

تواند چنین تخریب دیرهنگام آن می داخل بافت و هم

اسید دلیل اصلی کارایی بهتر این اکسین در مقایسه با 
 استیک باشد.اسید ایندول استیک و نفتالین 

 

 
 . های رشد بر اندازه گیاهچه تمشک فرنگی کننده ثیر برهمکنش نوع و غلظت تنظیمأت -1شکل 

Fig. 1. Interaction effect of plant growth regulators concentration and type on plantlet size of raspberry. 
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ثیر بنزیل أت نتایج نشان داد که تعداد برگ تنها تحت

صورت که با افزایش غلظت  آدنین قرار گرفت، بدین

داری نشان  کننده تعداد برگ افزایش معنی این تنظیم

داد. در شاهد هیچ برگی تولید نشد، اما با افزایش 

زایش همراه بود، غلظت بنزیل آدنین، تعداد برگ با اف

 2گرم بر لیتر حدود  که در غلظت یک میلی به طوری

گرم بر لیتر مشاهده  میلی 4/0تر از غلظت  برابر بیش

های گیاهی ناشی از  (. رشد اندام2گردید )شکل 

های ترکیبی بین تقسیم سلول و گسترش سلول  فعالیت

است که هماهنگی بین این دو فرآیند به تعامل بین 

مختلف که اندازه نهایی اندام را مشخص  های هورمون

(. از طرفی هورمون اکسین 41کند بستگی دارد ) می

های رشد و فیزیولوژی گیاه را کنترل یا  اکثر جنبه

طور مثال در رابطه با  دهد که به ثیر قرار میأت تحت

برگ، اثرات مورفوژنیکی شامل کنترل پریموردیای 

نترل گسترش چنین ک برگ، کنترل تمایز آوندی و هم

تقسیم سلولی و بزرگ شدن   برگ در هر دو مرحله

باشد که در نتیجه با افزایش سطح اکسین  سلول می

 (.18یابند ) ها کاهش می برگ

 

 
 . های بنزیل آدنین بر تعداد برگ ریزنمونه تمشک فرنگی ثیر غلظتأت -2شکل 

Fig. 2. Effect of benzyladenine concentrations on leaf number of raspberry explant.  

 
تعداد میانگره و گره هنگامی که از بنزیل آدنین 

داری نسبت به شاهد  استفاده گردید، افزایش معنی

گرم بر  که در غلظت یک میلی نشان دادند. به طوری

گرم بر  میلی 4/0لیتر تعداد میانگره نسبت به غلظت 

 برابر را نشان داد )شکل  2لیتر افزایشی در حدود 

گرم بر  میلی 4/0الف(. تعداد گره نیز در غلظت  -3

عدد گره و در غلظت یک  33/4طور متوسط  لیتر به

 عدد گره  25/8طور متوسط  گرم بر لیتر به میلی

 های پژوهشب(. در  -3برابر( تولید گردید )شکل  2)

بر روی تمشک  گران پژوهشبه عمل آمده توسط 

؛ بهترین ریزنمونه، جوانه جانبی R. ideausفرنگی 

ترین محیط  بوده و محیط موراشیگ و اسکوگ مناسب

باشد  ترین میزان گره و طول ساقه می برای تولید بیش

یمار هورمونی بنزیل در این شرایط بهترین نتیجه در ت

اسید گرم بر لیتر به همراه  میلی 4/0آدنین با غلظت 

 گرم بر لیتر گزارش میلی 1/0ایندول بوتیریک با غلظت 

شده است که با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد 

حال ضمن توجه به تفاوت ارقام مورد  (. با این27)
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توجه داشت که موفقیت در کشت استفاده باید 

ای تا حد بسیار زیادی به تعادل هورمونی  هشیش درون

چنین  و مواد معدنی در محیط کشت بستگی دارد و هم

های رشد  کننده تفاده از تنظیمنشان داده شده که اس

ها بر میزان جذب و جابجایی مواد  ویژه سیتوکینین به

خصوص نیتروژن در گیاهان تحت  معدنی اساسی به

(. مواد 32و  19ارد )گذ ثیر میأای ت شیشه  شرایط درون

معدنی ترکیبات مهم محیط کشت هستند که در انواع 

خصوص محیط موراشیگ و اسکوگ  ها به محیط کشت

وجود دارد که این محیط کشت بر خالف سایر محیط 

ها دارای سطوح باالی نیتروژن، پتاسیم و برخی  کشت

(. 9باشد ) ویژه بور و منگنز می هاز عناصر ریزمغذی ب

ترین ترکیب معدنی است که باعث  مهمنیتروژن 

افزایش رشد گیاه، افزایش تعداد و طول میانگره، تعداد 

برگ، افزایش سطح برگ، افزایش تعداد ریشه و پهنک 

توان نتیجه گرفت که  (. بنابراین می40گردد ) برگ می

خصوص  بنزیل آدنین با افزایش جذب مواد مغذی به

ش تعداد میانگره نیتروژن از محیط کشت منجر به افزای

 شده است. 

 

 
 . های بنزیل آدنین بر تعداد میانگره )شکل الف( و گره )شکل ب( ریزنمونه تمشک فرنگی ثیر غلظتأت -3شکل 

Fig. 3. The effect of benzyladenine concentrations on the number of internode (Fig. a)  

and node (Fig. b) of raspberry explant. 

 
آن بود که  بیانگردر بررسی طول برگ نتایج 

اگرچه در شاهد برگی وجود نداشت اما با اضافه شدن 

بنزیل آدنین و تولید برگ، بر طول برگ نیز اثر 

داری داشت. در مقایسه دو غلظت بنزیل آدنین  معنی

مشخص گردید که افزایش غلظت بنزیل آدنین موجب 

که در غلظت  افزایش طول برگ شده است. به طوری

زیل آدنین با میانگین طول برگ گرم بر لیتر بن یک میلی

گرم بر لیتر  میلی 4/0متر و در غلظت  میلی 87/14

متر  میلی 97/8بنزیل آدنین طول برگ با میانگین 

(. تعداد سلول و اندازه سلول 4مشاهده گردید )شکل 

(. 46کننده اندازه برگ هستند ) دو عامل اصلی تعیین

ست کننده رشد ا سیتوکینین یک نوع هورمون تقویت

رشد شاخساره، چیرگی رأسی،  مانندکه فرآیندهایی 

نماید و  پیری و پیشرفت تکثیر سلولی را تنظیم می

با تحریک   ای چنین این هورمون در گیاهان دولپه هم

 (. 41شود ) تقسیم سلولی باعث رشد برگ می
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 .طول برگ ریزنمونه تمشک فرنگی های بنزیل آدنین بر ثیر غلظتأت -4شکل 

Fig. 4. The effect of benzyladenine concentrations on leaf length of raspberry explant. 

 

طول پهنک در وجود و عدم وجود بنزیل آدنین در 

داری داشت. اگرچه دو غلظت  محیط کشت تفاوت معنی

بر لیتر بنزیل آدنین با یکدیگر تفاوت  گرم میلی 1و  4/0

دار  داری نداشتند، اما با تیمار شاهد تفاوت معنی معنی

ها نیز  که در سایر بخش جایی (. از آن5نشان دادند )شکل 

اشاره شد سیتوکینین در تقسیم سلولی، گسترش سلول، 

جذب مواد غذایی و رشد شاخساره نقش دارد که 

 (.19ثیر بگذارد )أیز تتواند بر روی طول پهنک ن می

 

 
 .های بنزیل آدنین بر طول پهنک ریزنمونه تمشک فرنگی ثیر غلظتأت -5شکل 

Fig. 5. The effect of benzyladenine concentrations on lamina length of raspberry explant. 

 

بررسی تعداد ریشه نشان داد که این صفت  نتایج

هنگامی که سیتوکینین )بنزیل آدنین( در محیط کشت 

که در  طوری افزایش یافت، با کاهش همراه بود. به

ترین تعداد  گرم بر لیتر بنزیل آدنین کم تیمار یک میلی

 چنین اثر  الف(. هم -6دست آمد )شکل  هریشه ب

آن بود که  بیانگرایندول بوتیریک بر تعداد ریشه اسید 

استفاده از این اکسین موجب افزایش تعداد ریشه 

های نابجا یک  ب(. تشکیل ریشه -6گردید )شکل 

صفت ژنتیکی کمی است که توسط عوامل بیرونی 

ی ص نور، دما و رطوبت نسبی( و درونخصو )به

های معدنی و سایر  ها، قندها، نمک )هورمون

ثیر أ(. با توجه به ت21شود ) ها( تنظیم می ولمولک
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ها بر رشد مریستم  ها و سیتوکینین آنتاگونیستی اکسین

شاخه و ریشه، جهت مورفوژنز گیاه بستگی به نسبت 

  ها قبل هورمون (. از مدت44اکسین/سیتوکینین دارد )

های نابجا دخیل بوده  اکسین در فرآیند تشکیل ریشه

وابسته به هم که شامل است و مراحل فیزیولوژی 

های  زایی هم بوده با تغییرات در غلظت فرآیند ریشه

دست  (. نتایج به37درونی این هورمون همراه است )

های وحشی نشان داد که  های مختلف گونه آمده با رقم

زایی  باالترین پتانسیل ریشه R. ideausگیاه تمشک 

یت شیشه را دارد. کیف ساده درون در محیط کشت نسبتاً

زایی در کشت درون شیشه از نظر تعداد،  باالی ریشه

نیاز ضروری برای  طول و قدرت توسعه ریشه که پیش

(. در 12سازگاری با محیط خارج است گزارش شد )

زایی انگور نشان داده شد که در  پژوهشی بر ریشه

ایندول بوتیریک اسید گرم در لیتر  میلی 1غلظت 

 (.1گردیده است ) زایی حاصل ترین میزان ریشه بیش

 

 
 .ایندول بوتیریک )شکل ب( بر تعداد ریشه ریزنمونه تمشک فرنگیاسید های بنزیل آدنین )شکل الف( و  ثیر غلظتأت -6شکل 

Fig. 6. Effect of concentrations of benzyladenine (Fig. a) and indolebutyric acid (Fig. b)  

on root number of raspberry explant. 
 

اثر بنزیل آدنین بر طول ریشه نیز همانند تعداد آن 

کننده  که با افزایش غلظت این تنظیم طوری منفی بود. به

ترین طول ریشه  طول ریشه با کاهش همراه بود. بیش

گرم بر  میلیترین آن در غلظت یک  در شاهد و کم

الف(. در  -7لیتر بنزیل آدنین حاصل شد )شکل 

ایندول بوتیریک مشخص گردید که اسید بررسی اثر 

افزایش غلظت آن موجب افزایش طول ریشه شد. در 

ترین طول ریشه و در  گرم بر لیتر بیش میلی 5/0غلظت 

ب(.  -7ترین آن مشاهده گردید )شکل  شاهد کم

ایندول بوتیریک اسید ش تعداد و طول ریشه با افزای

ش بنزیل آدنین کاهش یافت. افزایش و با افزای

 آبادی و  حال نتایج بررسی جعفری نجف بااین

اسید ( نشان داد که استفاده از 2009حمید اوغلی )

ترین  بیش گرم در لیتر میلی 2ایندول بوتیریک با غلظت 

ای  شیشه اثر را بر طول و تعداد ریشه در کشت درون

خار در محیط کشت موراشیگ و  اه بیتمشک سی

تفاوت واکنش این دو  بیانگراسکوگ داشته است که 

باشد  ایندول بوتیریک میاسید گونه به غلظت مناسب 

زایی و  ها باعث تحریک ریشه کلی اکسینطور (. به15)

گرم  میلی 10تا  5/0های باال ) ها در غلظت سیتوکینین

یل ریشه و در لیتر( باعث مهار یا تأخیر در تشک

شوند. به همین  چنین جلوگیری از رشد ریشه می هم

ها  زایی، سیتوکینین طور معمول در مرحله ریشه دلیل به

شوند. گاهی نیز  زایی حذف می از محیط کشت ریشه

منظور کاهش مقدار سیتوکینین موجود در خود  به

گیرد تا  ها بیش از یک مرتبه واکشت صورت می بافت

ها به اندازه کافی  ود در بافتسطح سیتوکینین موج

 (. 26کاهش یابد )
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 . ایندول بوتیریک )شکل ب( بر طول ریشه ریزنمونه تمشک فرنگیاسید های بنزیل آدنین )شکل الف( و  ثیر غلظتأت -7شکل 

Fig. 7. Effect of concentrations of benzyladenine (Fig. a) and indolebutyric acid (Fig. b)  

on root length of raspberry explant.  

 

 های فتوسنتزی در بررسی رنگیزههای فتوسنتزی:  رنگیزه

اسید مشخص گردید که اثر متقابل بنزیل آدنین و 

و کارتنوئید در  a ،bایندول بوتیریک بر کلروفیل 

 دار گردید. سطح احتمال یک درصد معنی

بود که نحوه  بیانگر آنهای فتوسنتزی  نتایج رنگیزه

  bالف(، کلروفیل  -8)شکل  aواکنش کلرفیل 

ج( نسبت به  -8ب( و کارتنوئید )شکل  -8)شکل 

ها روند یکسانی را نشان دادند. با افزایش  کننده تنظیم

ایندول بوتیریک اسید غلظت بنزیل آدنین به همراه 

که  های فتوسنتزی افزایش یافت. به طوری میزان رنگیزه

گرم بر لیتر بنزیل آدنین به همراه  در غلظت یک میلی

ن تری ایندول بوتیریک بیشاسید گرم بر لیتر  میلی 5/0

که نتایج  دست آمد. در حالی  ها به مقدار این رنگیزه

( روی تمشک فرنگی 2014مظفرزاده و همکاران )

رین پاسخ رشد را این ت پریموکین نشان داده بود بیش

گرم در لیتر بنزیل آدنین داشته و از  میلی 4/0رقم به 

رسد تفاوت ارقام مورد استفاده  نظر می این لحاظ به

 (. 28تایج متفاوت گردد )منجر به مشاهده ن

بیان شده است که اکسین ممکن است فعالیت 

RNase  را سرکوب کند که باعث افزایشRNA  و

(. 17شود ) پروتئین و در نتیجه از پیری جلوگیری می

ها  های رشد، سیتوکینین کننده چنین در میان تنظیم هم

نقش حیاتی در جهت افزایش تقسیم سلولی، بیوسنتز 

عدیل غالبیت انتهایی در گیاهان دارند کلروفیل و ت

(. سیتوکینین در نگهداری کلروفیل، پروتئین و 39)

چنین تیمار با  نقش مهمی دارد و هم RNAسطوح 

کلروپالست،  DNAمنجر به افزایش   این هورمون

تکثیر کلروپالست، تشکیل گرانا و سنتز پروتئین 

کند، نفوذپذیری  گردد، سطح رنگدانه را حفظ می می

تأثیر قرار داده و در  دهد، بلوغ را تحت غشا را تغییر می

 ( و 36اندازد ) نتیجه پیری برگ را به تأخیر می

 عالوه بر این نقش مهمی در توسعه و تمایز 

روی  (. در آزمایشی7ها دارند ) الستساختاری کلروپ

های سیب در شرایط آزمایشگاهی با انواع  برگ

ها مانند بنزیل آدنین، بنزیل آدنین ریبوزید و  سیتوکینین

 و  MSهیدروکسی بنزیل آدنین درون محیط  -3 

دریافتند که  گران پژوهشهفته بعد از کاشت  3

و نسبت این دو وقتی  b، کلروفیل aمحتوای کلروفیل 

(. 7اده شده، باالترین بود )بنزیل آدنین به تنهایی استف

زمان این دو  رسد به همین دلیل کاربرد هم به نظر می

های  کننده توانسته موجب افزایش رنگیزه تنظیم

 ها گردد.  فتوسنتزی در ریزنمونه
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 . )شکل ب( و کارتنوئید )شکل ج( b)شکل الف(، کلروفیل  aهای رشد بر کلروفیل  کننده ثیر برهمکنش نوع و غلظت تنظیمأت -8شکل 

Fig. 8. Interaction effect of plant growth regulators concentration and type on chlorophyll a (Fig. a), 
chlorophyll b (Fig. b) and carotenoid (Fig. c).  

 

 گیري کلی نتیجه
نتایج این پژوهش نشان داد که در محیط کشت 

های جوانه جانبی تمشک فرنگی، اثر  ریزنمونه
دول این اسیدهای رشد بنزیل آدنین و  کننده تنظیم

م بسته به نوع صفت متفاوت أبوتیریک به تنهایی و تو
ستفاده از هورمون بنزیل آدنین که ا طوری هباست. 

ایندول بوتیریک اسید های باالی  همراه غلظت به
موجب افزایش اندازه گیاهچه و قطر دمبرگ شده 

های باالی بنزیل آدنین به تنهایی، صفات  است. غلظت
تعداد برگ، تعداد  مانندمربوط به رشد اندام هوایی 

گره، تعداد میانگره، طول برگ، طول پهنک را افزایش 
ها شامل طول و تعداد ریشه را  و صفات ریشه گیاهچه

ایندول اسید . اما از طرف دیگر استفاده از کاهش داد
بوتیریک در سطوح باالتر تعداد و طول ریشه را 

تقابل کارکردی این دو  بیانگرافزایش داد. که 
کننده رشد بود. بررسی نتایج اثر بنزیل آدنین و  تنظیم
های فتوسنتزی این  نگیزهایندول بوتیریک بر راسید 

ها چگونه موجب  ندهکن که افزایش این تنظیم ابهام را

افزایی و بهبود اندازه گیاهچه شده است را حل  هم
( با افزایش 9که مشاهده شد )شکل  طوری هنمود. ب

های مهم فتوسنتزی ها، رنگیزه کننده غلظت این تنظیم
( و کارتنوئید افزایش نشان bو  aها ) چون کلروفیل هم
ای ه اند و فعالیت فتوسنتزی منجر تولید متابولیت داده

نتیجه توان  طورکلی می ضروری رشد گردیده است. به
 فت با دستیابی به نسبت متعادل بنزیل آدنین و رگ

تواند منجر به بهبود صفات  ایندول بوتیریک میاسید 
رویشی گیاهچه تمشک گردد. اما در زمینه بهیود 

ایندول بوتیریک در اسید زایی استفاده از  صفات ریشه
که  ار است. نکته مهم اینهای باالتر اثرگذ غلظت

تری  های حساس تمشک فرنگی که از بافت و اندام
نسبت به تمشک سیاه برخوردار است و نسبت به 

کننده رشد واکنش نشان  تر این تنظیم های پایین غلظت
های فرنگی مختلف، نوع  دهد. اما در بین تمشک می

پریموکین )همیشه بار( نسبت به نوع فلوریکین از نیاز 
ونی باالتری برخوردار است و در غلظت باالتری هورم

 به بنزیل آدنین پاسخ داد. 
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ترتیب  به MSجوانه گیاه تمشک فرنگی رقم سپتامبر در محیط کشت   های رشد گیاهی بر ریزنمونه کننده تأثیر نوع و غلظت تنظیم -9شکل 

mg Lایندول بوتیریک )اسید شاهد )شکل الف(،  از چپ به راست
mg Lایندول بوتیریک )اسید ( بدون بنزیل آدنین )شکل ب(، 1/0 1-

-1 5/0 )

mg Lبدون بنزیل آدنین )شکل پ(، بنزیل آدنین )
mg Lایندول بوتیریک )شکل ت(، بنزیل آدنین )اسید ( بدون 4/0 1-

ایندول اسید ( + 4/0 1-

mg Lبوتیریک )
mg L( )شکل ث(، بنزیل آدنین )1/0 1-

mg Lایندول بوتیریک )اسید ( + 4/0 1-
mg L( )شکل ج(، بنزیل آدنین )5/0 1-

بدون  (1 1-

mg Lایندول بوتیریک )شکل چ(، بنزیل آدنین )اسید 
mg L)اسید ایندول بوتیریک ( + 1 1-

mg Lبنزیل آدنین ) ( )شکل ح(،1/0 1-
-1 1 + )

mg L)اسید ایندول بوتیریک 
 . دار شده )شکل د(، سازگاری )شکل ذ( و نهال )شکل ر( ( )شکل خ(، نمونه ریشه5/0 1-

Fig. 9. Effect of plant growth regulator concentration and type on plant bud explant of raspberry cv. September 

in culture medium of MS from left to right respectively: control (Fig. a), indole butyric acid (0.1 mg L
-1
) without 

benzyl adenine (Fig. b), indole butyric acid (0.5 mg L
-1
) without benzyl adenine (Fig. c), benzyl adenine (0.4 mg

 -1
) 

without indole butyric acid (Fig. d), benzyl adenine (0.4 mg L
-1
) + indole butyric acid (0.1 mg L

-1
) (Fig. e), benzyl 

adenine (0.4 mg L
-1
) + indole butyric acid (0.5 mg L

-1
) (Fig. f), benzyl adenine (1 mg L

-1
) without indole butyric 

acid (Fig. g), benzyl adenine (1 mg L
-1
) + indole butyric acid (0.1 mg L

-1
) (Fig. h), benzyl adenine (1 mg 

-1
) + indole 

butyric acid (0.5 mg L
-1
) (Fig. i), rooted simple (Fig. j), adaptability (Fig. k) and plant (Fig. l) 
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