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 چکیده

قاط در های سال اول گیاه دارویی قرههای حاصل از شاخههدف از انجام این آزمایش بررسی عملکرد ریزنمونه

ها از دو اکوتیپ سوها و خلخال واقع در استان باشد. برای این منظور ریزنمونهمقابل تیمارهای مختلف ضدعفونی می

ضدعونی  نانونقرهسدیم و درجه، کلریدجیوه، هیپوکلریت 07تیمارهای مختلف از ترکیب اتانولآوری و با اردبیل جمع

داری وجود دارد آوری شده از دو اکوتیپ اختالف معنیهای جمعشدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نمونه

ه سالم در مقایسه با اکوتیپ سوها درصد ریزنمونه استریل شد 33/33های حاصل از اکوتیپ خلخال با که نمونهبطوری

داری مشاهده درصد ریزنمونه سالم عملکرد بهتری داشتند. در بین تیمارهای مورد آزمایش اختالف معنی 11/43با 

 انونقرهننشد، با وجود این، آزمون مقایسه میانگین دانکن بین تیمارهای مختلف ضدعفونی نشان داد که استفاده از 

ها را سالم ضدعفونی کرده و عملکرد بهتری در مقایسه درصد از ریزنمونه 05ر به تنهایی توانست گرم در لیتمیلی 177

 ها داشت.با سایر روش

 نانونقرهاکوتیپ،کلرید جیوه، گیاه دارویی،  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

سراسر جهان  گونه در 457شامل که  ازخانواده اریکاسهگیاهی است  .Vaccinium arctostaphylos Lعلمیبا نام  قاطقره

مازندران در ارتفاعات حور،  های اردبیل ،گیالن وو در استان [5و2]بومی ایران بوده  .V. arctostaphylos Lگونه .[31] باشدمی

 .[1]ماسوله، اسالم وکالردشت در محدوده جامعه راش پراکنش دارد

 های نابجا وهایی از قطعات ساقه به آسانی با تولید ریشهبرشقاط به طور سنتی با قرار دادن های نزدیک به قرهگونه غلبا

لمه وسیله ق به راو به تبع آن تکثیر قره قاط ها زایی قلمهکه اکثر محققین ریشه. در حالی[33] کنندهای افقی گسترش پیدا میشاخه

قاط به دلیل عدم . قره[31] شوداصالحی به کاربرده میقاط ازطریق بذر نیز صرفاً برای مطالعات ازدیاد قره .[4] انددشوار گزارش کرده

ی ونهبرداری از این گباشد؛ لذا بایستی تمهیداتی برای حفاظت و بهرهامکان تجدید حیات در طبیعت از طریق بذر در حال انقراض می

 با ارزش دارویی و تجاری سازی آن فراهم گردد.
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را برای ازدیاد سریع گیاهان به ویژه گیاهان عاری از عوامل  ثریؤم ش کارآمد وای روشیشهدرون به روشریزازدیادی یا تکثیر 

پاجوش  قلمه وثیر به کمک بذر،های سنتی تککند. ریزازدیادی درمقایسه با روشبیماریزای قارچی، باکتریایی و ویروسی فراهم می

یکی ای حفظ ساختار ژنتشیشهتکثیر باالیی برخوردار است. همچنین به کمک روش کشت بافت و در شرایط درون سرعتکارآیی و از

 .[8و 31] گرددامکان پذیر می

های خیلی کمی ارایه گردیده است. از جمله مطالعات انجام گرفته در این در رابطه با کشت بافت گیاه دارویی قره قاط گزارش

بر روی کاهش آلودگی در  ضدعفونیتیمارهای مختلف ثیر أت هدفاشاره کرد. در تحقیق حاضر  [9و 7و 3]قیقات رابطه میتوان به تح

بوده که این موضوع اولین و مهمترین گام در ریزازدیادی  آوری شده از دو منطقه خلخال و سوها در استان اردبیل ریزنمونه های جمع

 .قاط محسوب می باشدرهای هرگیاه از جمله گیاه قشیشهو کشت درون
 

 هامواد و روش .2

)اکوتیپ و همچنین منطقه سوها  )اکوتیپ خلخال( های سال اول از ارتفاعات شمالی خلخالقاط شامل شاخههای گیاهی قرهنمونه

های خهشااز باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انتقال یافت.  علوم آوری و به آزمایشگاه کشت بافت گروهدر شمال اردبیل جمعسوها( 

زیر آب جاری  در ساعت یکمدت ه و ب های جانبی و انتهایی تهیه شدشامل جوانهجوانه   1-2های حاویریزنمونه ،آوری شدهجمع

 WPMی قرار داده شدند. از محیط کشت پایه( 1)به شرح جدول  ضدعفونیها تحت تیمارهای مختلف قرار گرفته و سپس ریزنمونه

های استریل شده استفاده درصد آگار جهت کشت ریزنمونه 0/7گرم بر لیتر ساکارز و  37همراه با  BAPلیتر  گرم برمیلی 5/7حاوی 

ها در گراد اتوکالو گردید. ریزنمونهدرجه سانتی 121دقیقه تحت دمای  27تنظیم و به مدت  5/5محیط کشت روی  pHگردید. 

ار ی آزمایش یک ریزنمونه قرکه در هر شیشهده، کشت گردیدند بطوریسی محیط تهیه شلیتری حاوی پنج سیمیلی 27های شیشه

ساعت تاریکی /  13/  8و  c°2 ±25ها بعد از کشت در محیط مذکور در اتاق رشد تحت شرایط محیطی با دمای ریزنمونهداده شد. 

هفته انجام  چهارهای آلوده پس از ریزنمونهشمارش تعداد ( نگهداری شدند. S1 -mol mµ 5/35-1سفید ) -های سردروشنایی با المپ

 استفاده گردید. SPSS 16و  SASهای آماری از نرم افزارهای جهت تجزیه و تحلیل گرفت.

  
 قاط: تیمارهای مورد استفاده در ضدعفونی گیاه قره1جدول 

 عفونی کنندهمواد ضد نام تیمار

T1 
 گرم در لیترمیلی 177درصد حجمی+ نانونقره  27درصد+هیپوکلریت  2/7درصد +کلرید جیوه  07الکل  

T2   میلی کرم در لیتر 177درصد حجمی+ نانونقره  27درصد +هیپوکلریت  07الکل 

  
T3 

 گرم در لیتر میلی 5درصد حجمی+ نانونقره  27درصد+ هیپوکلریت  2/7درصد +کلرید جیوه  07الکل  

T4 
 گرم در لیتر میلی 2درصد حجمی+ نانونقره  27هیپوکلریت درصد+   2/7درصد +کلرید جیوه  07الکل  

T5 
 درصد حجمی 27درصد+ هیپوکلریت   2/7درصد +کلرید جیوه  07الکل  

T6 
 گرم در لیترمیلی 177درصد+ نانونقره  2/7درصد +کلرید جیوه  07الکل  

T7 
 گرم در لیترمیلی 177درصد + نانونقره  07الکل  
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 نتایج وبحث .3

-از نظر درصد ریزنمونه ( بین دو اکوتیپP<0.05داری )تحقیق نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختالف معنی در این

ای هدرصد نشان داد که درصد ریزنمونه پنجها با استفاده از آزمون دانکن در سطح های سالم وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین

 ی سالم عملکرد بهتری داشتزنمونهدرصد ری 11/43اکوتیپ خلخال در مقایسه با اکوتیپ سوها با درصد در  47/33سالم به میزان 

همچنین بر اساس نتایج حاصل از  که ممکن است به دلیل جوان بودن ریزنمونه ها و کم تر آلوده بودن منطقه نمونه گیری باشد.

مشاهده نگردید. ولی با این حال آزمون مقایسه میانگین  فونیضدع ( بین تیمارهایP>0.07داری )تجزیه واریانس، اختالف معنی

درصد ریزنمونه  05گرم در لیتر( با میلی 177 نانونقرهدرصد به اضافه  07)الکل  T7درصد نشان داد که تیمار  پنجدانکن در سطح 

ر ناشی از استفاده از آن بر روی خاطر اثرات مخرب کمتهسالم عملکرد بهتری در مقایسه با سایر تیمارها داشت که ممکن است ب

ک گونه یجهت ضدعفونی در نانونقرهاز ها در مقایسه با کاربرد کلرید جیوه و هیپوکلریت باشد. در این آزمایش برای اولین بار جوانه

Vaccinium گزارش  [3]درودی و همکاران  های مشابه نیز وجود ندارد.حتی روی گونه استفاده شده است و هیچگونه گزارش قبلی

درصد به  73/7درصد در تیمار کلرید جیوه  43قاط به میزان ی قرههای استریل شدهند که کمترین مقدار آلودگی در ریزنمونهددا

با  شستشوبار  3دقیقه و  15درصد کلر فعال به مدت  5/1دقیقه، و هیپوکلریت سدیم  دودرصد به مدت  07ل ودقیقه، اتان دومدت 

)هر چه ریزنمونه سریعتر به  هاآوری ریزنمونهها منشاء ریزنمونه، روش جمعدر آلودگی ریزنمونهموثرآب مقطر بدست آمد. از عوامل 

اهی باشد. گونه گیمی هاآزمایشگاه منتقل و مورد کاشت قرار گیرد احتمال آلودگی آن کمتر است(، نوع بافت و مورفولوژی ریزنمونه

روی گونه  [34]در میزان آلودگی نیز اهمیت زیادی دارد. در مطالعه انجام گرفته توسط روزیچ و الریچ  هاریزنمونه و زمان برداشت

R. nigrum دقیقه و  یکدرصد به مدت  07ساعت و قرار دادن در الکل  دوتا  5/1ها در آب جاری به مدت شستشوی ریزنمونه

عنوان تیماری ضدعفونی هیت شستشو در آب مقطر استریل به تعداد سه مرتبه بدقیقه و در نها 17درصد به مدت  17سفیدکننده 

 15/7های توسعه یافته و فروبردن در محلول تازه کلرید جیوه قاط قرمز حذف برگمناسب برای این گونه معرفی شد. در مورد قره

در  .[35]ار ضد عفونی مناسب معرفی کردندافزوده شده را بعنوان تیم Tween 20درصد به مدت یک دقیقه که چند قطره محلول 

درصد آلودگی  12درصد کلر فعال استفاده کردند و تنها  یکاز هیپوکلریت سدیم [1]نیز آرنا و پاستور  R. magellanicumگونه 

 ها زنده ماندند.درصد ریزنمونه 07داشتند و 
 

 ضدعفونیهای سالم تحت تیمارهای مختلف : میانگین مربعات ریزنمونه2جدول 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

S.O.V در  های سالمنمونه تعداد

 MSمحیط

df 

 1 50/4* اکوتیپ

 ns 3 33/1 تیمار

 ns  3 53/7 اکوتیپ*تیمار

 42  خطای کل

%C.V 82/42  

ns  :1دار در سطح = معنی **،  %5دار در سطح = معنی *دار، یر معنیغ%   
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 به ضدعفونیای مختلف در پاسخ ه: عملکرد اکوتیپ3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 قاطهای گیاه قرهروی ریزنمونه ضدعفونی : تاثیر تیمارهای مختلف4جدول 

 نام تیمار
 سالم

)%( 

 سوخته

)%( 

 آلوده

)%( 

T1 77/57 05/43 25/3 

T2 33/47 12/40 25/12 

T3 05/43 57 25/3 

T4 57/32 25/31 25/3 

T5 25/53 25/31 5/12 

T6 33/35 25/31 12/3 

T7 77/05 05/18 25/3 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to evaluation of cranberry shoot tips response to different surface 

sterilization methods. Two native ecotypes (Suha and Khalkhal) from Ardabil province in Iran used as 

an explant source. For this purpose, different levels of Mercury Chloride, Sodium Hypochlorite and 

Nano Silver were used for disinfection. Based on results, significant difference was observed between 

different ecotypes. So that Khalkhal explants with 63/69 % healthy shoot tips was better than Suha 

explants whit 49/11 % healthy shoot tips.  Mean comparison of data revealed that no significant 

difference were observed between different treatments. . However, this experiment showed that 

application of 100 mg/l Nano silver had the better performance than the other treatments. 

 

Keyword: Ecotype ,Medicinal Plant, Mercury Chloride, Nanosilver 
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