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 .Rheum ribes Lریواس بومی ایران  در گیاه دارویی وسالقای کال

، 3، ابوالفضل حاجی حیدر3، امیررضا زارع کاریزی4، کامران اکبری نوقابی3، اردشیر قادری4*منصوره رشیدی باجکان
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 چکیده 

ریشه  های برگ، ساقه و از طریق ریزنمونه .Rheum ribes Lدر این مطالعه، القای کالوس بر روی گیاه ریواس 

در  گرممیلی 3و  4، 5های  با غلظت  BAPو D-2,4های  همراه با هورمونMS ها در ابتدا در محیط  ریزنمونه. بررسی شد

هفته پس از کشت مشاهده  3-1ها  لیتر به تنهایی و یا در ترکیب با هم به منظور کالوس زایی کشت شدند و اولین کالوس

ها متراکم با  طوریکه کالوس های رشد گیاهی کامال مرتبط بود به های مختلف تنظیم کننده ها با غلظت رنگ کالوس. شدند

به صورت   آزمایش. هفته پس از کشت محاسبه شد 6وزن تر و خشک کالوس . ندای مشاهده شد طیف رنگی از سفید تا قهوه

و بیشترین ( گرم 03/43)بیشترین وزن تر کالوس ها . تیمار و سه تکرار انجام شد 30فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در

در ریزنمونه   BAPگرم درلیتر میلی 4و  D-2,4گرم در لیتر  میلی 3حاوی  MSدر محیط ( گرم 66/3)ها  وزن خشک کالوس

نتایج این مطالعه می تواند به طور سودمندی جهت کشت سوسپانسیون و باززایی گیاه چویر و همچنین . ریشه مشاهده شد

 .مطالعه تنوع سوماکلونال استفاده شود

 . Banzilaminopurin ،2,4-dichlorophenoxyacetic، کالوس،ریواس: کلمات کلیدی
 

 مقدمه
گیاهی علفی، چند ساله و بدون گلبرگ  poligonaceaeمتعلق به تیره علف هفت بند  .Rheum ribes Lریواس  

از این جنس وجود  R. khorasanicum و R. ribes ،R. turkestanicum، R. persicum در ایران چهار گونه. باشد می

بومی ایران  R. khorasanicum و R. persicum ها اند و از بین این گونه دارد که در غرب، مرکز و شمال شرق ایران پراکنده

انواع غیر دارویی که غالبا زینتی بوده و دمبرگ . 4: ددسته زیر تقسسیم نمو 3توان به  این جنس را از نظر کلی می. هستند

 .Rh : ای زیرمانند گونه ه. همچنین اثر ملین نیز دارند. رسد جوان بعضی از آنها به مصرف تغذیه و تهیه کمپوت و مربا می

ribes L  Rh. compactum L , Rh. undulatum L.روید ها و نواحی کوهستانی ایران می ی وسیعی از دشت که در منطقه .

خوراکی بوده و در طب سنتی  Rheum ribes Lگیاه . انواعی که دارای اثر مسهلی و مصارف درمانی در پزشکی می باشند. 3

های فصل سرد  ریواس جزء سبزی. معده، تصفیه کننده خون و ضد انگل استفاده می شود از ساقه و میوه آن به عنوان مقوی

این گیاه بومی آسیا و (. 0)گونه است  455کند و دربرگیرنده بیش از  گراد رشد می درجه سانتی 31تا  1و در دمای ( 6)است 

های دیگری همچون ریواج، ریباس، رواش،  نامریواس در ایران دارای . به احتمال زیاد سیبری و کوههای هیمالیا می باشد
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 (. 1)گوش بوده است  ریوند، چوکری و فیل

کشت سلولی . های ثانویه با ارزش در اکثر گیاهان است های گیاهی یک منبع مناسب برای تولید متابولیت کشت سلول 

همچنین تولید با . هوایی سودمند استهای با ارزش در محیطی کنترل شده و مستقل از تغییرات آب و  برای تولید متابولیت

ریواس به دلیل برداشت بی رویه در طبیعت در حال حاضر  .)0)باشد هزینه کم و سرعت باال در این روش امکان پذیر می

 .برخوردار استاز این رو اهمیت اقتصادی قابل مالحظه ای  ی در حال انقراض محسوب شده و گونه

ــات اکســین   ــروزه ترکیب ــایتوکنین و(  D-2,4)ام ــک و (BAP)س ــه تحری ــت   در زمین ــای ســلولی در کشــت باف الق

 Rheumبـه طـور کلـی اطالعـات محـدودی در ارتبـاط بـا کشـت درون شیشـه ای گیـاه            (.3)گیرنـد  مورد استفاده قرار مـی 

ribes  هــدف از ایــن پــژوهش رســیدن بــه مناســب تــرین غلظــت و تنظــیم کننــده رشــد جهــت                . وجــود دارد

 .است  Rheum ribesزایی گیاه کالوس

 مواد وروش ها 
 جمع آوری بذر

جمع آوری و به پژوهشکده  ( 30، عرض جغرافیایی 114150: طول جغرافیای)بذور از ارتفاعات کن واقع در استان تهران 

 .گیاهان دارویی منتقل شد

 ضد عفونی بذور

سپس به . شدند مغناطیسی شستشو بر روی همزن قطره مایع  ظرف شویی  6در آب و برای این منظور ابتدا بذور 

درصد در  0/3دقیقه با هیپوکلریت سدیم  33ها به مدت  دقیقه توسط آب جاری شستشو گردیدند و سپس ریز نمونه 35مدت 

 65درصد به مدت  05ها در الکل اتانول  پس از آبکشی با آب مقطر اتوکالو شده، ریز نمونه. زیر هود المینار استریل شدند

  .شده و درنهایت دو بار با آب مقطر استریل آبشویی شدند دادهثانیه قرار 

  ای جوانه زنی درون شیشه

درجه  30ها به  اتاق کشت با دمای  نمونه. بدون هورمون کشت شدند MS ¼بذور سترون شده در محیط کشت 

 .روز منتقل شدند 15ساعت تاریکی به مدت  1ساعت دوره روشنایی و  46سانتی گراد و 

 زاییکالوس 

موراشیگ و ) MS های ریشه، برگ و ساقه در محیط ریزنمونه روز پس از جوانه زنی و رشد گیاهچه ها، 35

نمونه . به تنهایی و یا در ترکیب با هم کشت شدند BAPو D-2,4میلی گرم در لیتر هورمون  3و  4، 5همراه با ( اسکوگ

لقای کالوس ظروف کشت در اتاق رشد در شرایط تاریکی در به منظور ا. فاقد هورمون در نظر گرفته شد MS شاهد، محیط

. ریزنمونه قرار داده شد 1تکرار و در هر تکرار  3برای هر تیمار . روز قرار داده شدند 35درجه سانتی گراد به مدت  30دمای 

 .گیری شد یک ماه پس از کشت وزن تر و خشک کالوس ها اندازه

 شرایط کشت

محیط کشت و افزودن  تهیه از شد، پس نمونه استفاده ریز برای ساکارز درصد 3 با همراه  MSپایه کشت محیط از

 کننده جامد به عنوان لیتر در گرم 0 میزان به آگار نهایت در و تنظیم 0/0±54/5محلول روی  pHمقادیر تیمارهای هورمونی 

 .شد استریل دقیقه 35 دتبه م سانتی گراد درجه 434 دمای در اتوکالو از استفاده با و اضافه به محلول

 آنالیز آماری
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ها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده.ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی انجام شدند آزمایش

SPSS  درصد استفاده شد 0و برای مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال. 

 نتایج 
 1-0پس از گذشت  .رگ، ساقه و ریشه دو هفته پس از کشت مشاهده شدهای ب های کالزایی در نمونه اولین نشانه

ای تیره  های تشکیل شده، متراکم و طیف رنگی از سفید تا قهوه کالوس. ها به بیشترین اندازه خود رسیدند هفته کالوس

 . های رشد گیاهی کامال مرتبط بود های مختلف تنظیم کننده ها با غلظت رنگ کالوس. داشتند

 (و وزن خشک کالوس ها ( گرم 03/43)ها  س نتایج بدست آمده از این آزمایش بیشترین میزان وزن تر کالوسبر اسا

. میلی گرم در لیتر در ریز نمونه ریشه مشاهده شد 3و  4در غلظت های  BAPو  D-2,4در تیمار هورمونی ( گرم 66/3

هیچ گونه کالزایی در (. 3و4نمودار . )مشاهده نشد اختالف معنی داری بین دیگر غلظت های هورمونی با ریز نمونه ها

در  BAPو  D-2,4 میلی گرم در لیتر  4در غلظت  BAPو  D-2,4میلی گرم در لیتر  4در غلظت  BAPتیمارهای 

 .میلی گرم در لیتر در ریزنمونه ساقه مشاهده نشد 3و 4های  غلظت

 

کالوس تولید شده . 3.4لوس تولید شده از ریز نمونه برگ کا. 4.4های هورمونی بر القای کالوس  اثر تیمار:  4شکل 

 نمونه باززا شده از کالوس برگ. 3.4از ریز نمونه ریشه 

 

 ها های مختلف بر وزن تر کالوس مقایسه میانگین اثر ریزنمونه و هورمون:  4نمودار 
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 ها های مختلف بر وزن خشک کالوس هورمونمقایسه میانگین اثر ریزنمونه و  : 3نمودار 
 

 بحث و نتیجه گیری
 BAPگرم در لیتر به همراه  میلی 3با غلظت  D-2,4مقایسه میانگین بر اساس آزمون دانکن نشان داد تیمار هورمونی 

 3و  4های  همچنین در غلظت. گرم در لیتر بیشترین تاثیر را جهت القای کالوس در ریزنمونه ریشه داشت میلی 4با غلظت 

به تنهایی در ریزنمونه BAP گرم در لیتر  میلی 4و یا غلظت  D-2,4گرم در لیتر  میلی 4به همراه  BAPگرم در لیتر  میلی

گرم در لیتر به تنهایی بیشترین تاثیر را بر میزان تولید  میلی 4با غلظت  D-2,4تیمار هورمونی . ساقه هیچ کالوسی تولید نشد

همچنین . تنظیم کننده های رشد اکسینی نقش موثری در تقسیم سلولی دارند. رگ و ساقه داشتکالوس در ریزنمونه ب

در پژوهش انجام شده تشکیل کالوس در ریزنمونه (. 4)ها نیز در تحریک رشد و نمو و تقسیم سلولی نقش دارند  سایتوکنین

نیاز به نسبت . مشاهده شد BAPو  D-2,4ن های برگ، ساقه و ریشه در محیط های کشت فاقد هورمون و نیز دارای هورمو

به طوری که پاسخ دهی به . های مختلف تنظیم کننده های رشد جهت القای کالوس در بسیاری ازگیاهان گزارش شده است

در صورتی که در پژوهش انجام شده (. 3)تولید کالوس در محیط کشت فاقد هورمون در بسیاری از گیاهان صفر بوده است 

القای کالوس در گیاه . س در ریزنمونه های برگ ، ساقه و ریشه در محیط های کشت فاقد هورمون مشاهده شدتشکیل کالو

 Anthuriu andrumریواس در شرایط تاریکی در غلظتهای مختلف هورمونی مشاهده شد که با پژوهش انجام شده در گیاه 

تمایز زدایی سلول می شود و بر پدیده کالزایی اثر  نور باعث تحریک سنتز کلروفیل و عمال مانع از( 4).مطابقت داشت

 . ممانعت کننده دارد

 ن خشک کالوسمقایسه میانگین اثر غلظت های مختلف هورمونی و ریزنمونه بر وز

 (میلی گرم در لیتر)
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باالترین میزان وزن تر و خشک در کالوس های به دست آمده، که منشا ریشه ای داشتند، و در تیمارهای               

یی که منشا ساقه ای داشتند، ریزنمونه ها .میلی گرم در لیتر، القا شده بودند 3و  4های در غلظت BAPو  D-2,4هورمونی 

توان چنین استنباط کرد که این روش بهینه سازی شده برای القای کالوس،  می. دارای کمترین میزان وزن تر و خشک بودند

ی انجام گرفته برای تولید کالوس در گیاه دارویی  در مطالعه. می تواند به طور معنی داری برای کشت کالوس مناسب باشد

میلی گرم در  3و  4در غلظت های  BAPو  D-2,4ن میزان وزن تر و خشک کالوس ها در تیمار هورمونی ریواس بیشتری

 .این پژوهش روشی مفید و کارا جهت تولید کالوس در گیاه دارویی ریواس می باشد. لیتر در ریز نمونه ریشه مشاهده شد
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