شناسه ديجيتال (10.22092/ijrfpbgr.2018.110351.1256 :)DOI

دو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
جلد  ،26شماره  ،1صفحه )1397( 121-131

تأثیر تنظیمکنندههای رشد مختلف ،ماده ژلهایکننده و منبع کربوهیدرات بر رشد
درونشیشهای زرشک بیدانه )(Berberis vulgaris var. asperma
يوسفعلي سعادت*1و عليرضا عباسي

2

 - *1نویسنده مسئول ،دانشیار پژوهشی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،شیراز.
پست الکترونیکy.saadat1336@gmail.com :

 -2کارشناس پژوهشی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،شیراز
تاریخ دریافت1396/01/15 :

تاریخ پذیرش1396/04/28 :

چکیده
زرشک بیدانه ( )Berberis vulgaris var. aspermaیکی از گیاهان دارویی ایران است و کمبود نهال سالم از مشکالت موجود
توسعه کشت این گیاه ارزشمند است .این پژوهش بهمنظور دستیابی به روش سریع و آسان برای ریزافزایی زرشک بیدانه انجام شد.
در چندین آزمایش تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی مختلف ،مواد ژلهایکننده مختلف محیطکشت و منابع مختلف کربوهیدرات بر
رشد درونشیشهای این گیاه بررسی شد .براساس نتایج حاصل مشخص شد که قطعات شاخه نیمهخشبی ساقه دارای  1-2جوانه
جانبی مناسبترین ریزنمونه برای استقرار درونشیشهای زرشک بیدانه است .گندزدایی مواد گیاهی منشأ گرفته از درختان بالغ با
غوطهور کردن در محلول دو گرم در لیتر قارچکش بنومیل بهمدت یک ساعت و بعد محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم تجاری
بهمدت  15دقیقه و در پایان سه بار آبشویی با آب مقطر سترون انجام شد .محیط کشت نیمه جامد شده با فیتاژل در مقایسه با
دیفکوباکتوآگار و آگارژل برای تولید شاخساره برتری معنیدار نشان داد .افزودن سه گرم در لیتر زغال فعال به محیط کشت موجب
کنترل قهوهای شدن محیط کشت و بافتهای گیاهی ،افزایش زندهمانی و رشد درونشیشهای شد .محیطکشت  DKWدارای دو
میلیگرم در لیتر  0/5 ،BAمیلیگرم در لیتر  IBAو دو میلیگرم در لیتر  GA3و نیمه جامد شده با  2/5گرم در لیتر فیتاژل برای رشد
درونشیشهای زرشک بیدانه مطلوب بود و برای تولید شاخساره توصیه میشود .ریشهزایی در دو مرحله جداگانه انگیزش ریشه در
حضور اکسین با غلظت زیاد و بعد انتقال شاخسارهها به محیطکشت بدون تنظیمکننده رشد برای نمو ریشهها اجرا شد ،اما ریشهزایی
مشاهده نشد و به پژوهشهای بیشتر نیاز است.

واژههای کليدی:

استان فارس ،بنزیل آدنین ،ریشهزایی ،ساکارز ،فیتاژل ،محیط کشت DKW

مقدمه
زرشک بیدانه ) (Berberis vulgaris var. aspermaاز
تیره  Berberidaceaeیکی از گیاهان دارویی ایران است که
در تمام مناطق معتدل نیمکره شمالی میروید .در ایران پنج

گونه زرشک شامل ،B. vulgaris L.، B crataegina DC.
،B. Khorassanica Browicz & J. Zielinski
 B. orthobotrys Bienert ex C. K. Schneiderو
 B. integrrima Bungeرشد میکند ( Mozaffarian,
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 .)2004زرشک بیدانه با نام علمی B. vulgaris var.

 aspermaانحصاری ایران است و در خراسان جنوبی در
شهرستانهای بیرجند ،قاین ،گناباد ،فردوس و کاشمر میروید.
کشور ایران بزرگترین تولیدکننده زرشک در دنیا است و
استان خراسان جنوبی با داشتن نزدیک به  97درصد از
اراضی زیرکشت این محصول ،تولید  95درصد از زرشک دنیا
را در اختیار دارد .زرشک بهعنوان ماده افزودنی به غذا مورد
استفاده قرار میگیرد .آلکالوئیدهای بربرین ،اکسیاکانتین و
بربامین در زرشک وجود دارد که جنبه دارویی دارد .زرشک
در خاکهای آهکی سبک بهخوبی رشد میکند و تا حدودی
نسبت به شوری آب و خاک سازگار است و شوری خاک را
نیز تا هدایت الکتریکی حدود  5/5میلی زیمنس بر
سانتیمتر تحمل میکند ).(Tehranifar, 2003
در سالهای اخیر کشاورزان و عشایر در حوزههای آبخیز
استان فارس اقدام به کاشت زرشک بیدانه کرده که با توجه
به ویژگیهای این گیاه کاشت آن در مناطق با اقلیم مشابه
خراسان جنوبی در استانهای دیگر بهویژه استان فارس که با
مشکل کمآبی مواجه است و کشت تجاری سایر گیاهان
زراعی و باغی را با محدودیت شدید روبرو کرده اقتصادی
مینماید .کمبود نهالهای سالم و با سیستم ریشه توسعه یافته
که بهخوبی در اراضی شیبدار و حوزههای آبخیز مستقر شوند
از مشکالت موجود توسعه کاشت این گیاه است .در مورد
تکثیر رویشی زرشک بیدانه پژوهشهای الزم انجام نشده و
در منابع علمی گزارشی وجود ندارد .دستیابی به یک روش
تکثیر قابل اطمینان میتواند گامی مؤثر در راه حفاظت آب و
خاک کشور و تأمین درآمد برای ساکنان حوزههای آبخیز
باشد .ریزازدیادی از تکنیکهای جدید برای تکثیر رویشی
است که در سطح وسیعی در دنیا استفاده میشود و با استفاده
از این تکنیک میتوان نهال رویشی زرشک بیدانه را در
سطح مورد نیاز کشور تأمین کرد .ازدیاد گیاه زرشک با
پاجوش انجام میشود و هر چه پاجوشها جوانتر باشند
امکان استقرار آنها بهصورت گیاه مستقل بیشتر است .با
وجودیکه ازدیاد زرشک با پاجوش امکانپذیر است اما
روشی است مشکل و برای تأمین نهال در سطح انبوه هزینهبر
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و بهدلیل نداشتن سیستم ریشه توسعه یافته قابل اعتماد نیست
( .)Tehranifar, 2003البته در مورد ازدیاد زرشک بیدانه با
قلمه گزارشی در منابع علمی یافت نشد.
در تحقیقی  Arenaو همکاران ( )2000گزارش کردند که
کشت ریزنمونههای گونه  Berberis bukifoliaروی محیط
کشت  (Murashige and Skoog, 1962) MSدارای 0/55
میکرومول  BAمنجر به تولید  4/7شاخساره در هر ریزنمونه
بعد از  63روز شد 80 .درصد شاخسارهها بعد از کشت روی
محیط کشت نیم غلظت  MSدارای  1/25میکرومول IBA
بهمدت یک هفته (چهار روز در تاریکی) و انتقال بهمحیط
کشت بدون  IBAبهمدت  28روز ریشهدار شدند .همچنین
 Arenaو  )2001( Pasturگزارش کردند که افزودن زغال فعال
به محیط کشت موجب افزایش تعداد شاخساره بلندتر از پنج
میلیمتر شد اما شاخص افزونگری کاهش یافت .در ضمن
 Chakrabortyو همکاران ( )2010گزارش کردند که استفاده از
محیط کشت  MSدارای  11/4میکرومول اسید ایندولاستیک
بعد از سه ماه موجب تشکیل انبوه شاخساره در
( Podophyllum hexandrumیکی از گیاهان تیره زرشک)
شد .ضمن اینکه  Sazmandو  )2016( Safarnejadگزارش
کردند که هیپوکلریت سدیم سه درصد بهمدت  15دقیقه بهترین
تیمار برای گندزدایی سطحی ریزنمونههای زرشک بیدانه بود.
همچنین محیط کشت  MSدارای یک میلیگرم در لیتر BA
بهترین محیط برای باززایی بود .همچنین آنان تشکیل بافت
کالوس را بر روی محیط کشت  MSدارای دو میلیگرم در لیتر
 NAAو یک میلیگرم در لیتر کاینتین گزارش کردهاند .این
محققان محیط کشت  MSدارای  0/5میلیگرم در لیتر  IBAرا
بهترین تیمار برای ریشهزایی زرشک بیدانه گزارش کردند.
هدف از انجام این پژوهش دستیابی به یک روش آسان و
اقتصادی برای تولید انبوه زرشک بیدانه با استفاده از تکنیک
ریزازدیادی بود.

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه ریزازدیادی و کشت بافت
گیاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
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فارس واقع در شیراز انجام شد .تعدادی درخت سالم و بالغ
زرشک بیدانه در ایستگاه تحقیقات درختان چند منظوره
استهبان بهمنظور گرفتن نمونه گیاهی بهعنوان درختان مادری
انتخاب شدند .شاخههای رشد فصل جاری این درختان
جمعآوری و در درون پالستیک به آزمایشگاه ریزازدیادی
مرکز منتقل شد .عمل گندزدایی پنس ،اسکالپل ،ظروف
شیشهای ،ظروف کاشت و محیط کشت بهوسیله اتوکالو در
دمای  121/5درجه سانتیگراد و فشار یک کیلوگرم بر
سانتیمترمربع بهمدت  20دقیقه انجام شد .پنس و اسکالپل
در هنگام کار توسط  Hot bead sterilizerبهمدت یک
دقیقه گندزدایی شد.
برای گندزدایی سطحی مواد گیاهی ،ابتدا در آزمایشگاه
برگها و خارهای شاخههای رشد فصل جاری را حذف
کرده ،بعد شاخسارهها را قطعه قطعه کرده و قطعات را با آب
جاری و چند قطره مایع ظرفشویی شسته و بهمنظور کاهش
آلودگی قارچی بهمدت یک ساعت در محلول یکگرم در
لیتر بنومیل غوطهور کرده و بعد در زیر کابینت جریان هوای
یکطرفه با محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم تجاری
بهمدت  15دقیقه گندزدایی شدند .در پایان بعد از سه مرتبه
آبشویی با آب مقطر سترون ،ریزنمونههای مناسب از
موادگیاهی جدا و روی محیط کشت ،کشت شدند .ظرفهای
کشت مورد استفاده شامل لولههای آزمایش دهان گشاد و
شیشههای غذای کودک بود .کشتها در دمایی برابر 27±1
درجه سانتیگراد با طول مدت روشنایی  16ساعت و شدت
نور  75میکرومول بر مترمربع در ثانیه که توسط المپهای
فلورسنت ایجاد گردید ،برای رشد قرار داده شدند.
تجزیهوتحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار SAS ( SAS
 )Institute, 1988و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن انجام شد.
آزمايشهای انجام شده
تأثير نوع کربوهيدرات و غلظت آن بر توليد شاخساره در
کشتهای درونشیشهای زرشک بیدانه
هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسبترین
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کربوهیدرات و غلظت مناسب آن برای رشد درونشیشهای
زرشک بیدانه بود .در این آزمایش از نوک شاخسارههای
رشد کرده درون شیشهای منشأ گرفته از درختان بالغ
بهعنوان ریزنمونه و محیط کشت McGranahan et ( DKW
 )al., 1987دارای  1/5میلیگرم در لیتر  2 ،BAمیلیگرم
در لیتر  GA3و  0/01میلیگرم در لیتر  IBAبرای همه
تیمارها استفاده شد .آزمایش بهصورت طرح کامال تصادفی
با  6تیمار و هر تیمار دارای پنج تکرار و هر تکرار از چهار
ریزنمونه تشکیل شده بود .شاخصهای رشد تعداد شاخساره
در ریزنمونه و تعداد شاخساره طویل شده در هر ریزنمونه
بعد از یک ماه یادداشتبرداری شد.
تیمارهای آزمایش عبارت بودند از 30 -1 :گرم در لیتر
ساکارز و نیمه جامد شده با  2/2گرم در لیتر فیتاژل40 -2 ،
گرم در لیتر ساکارز و نیمه جامد شده با  2/2گرم در لیتر
فیتاژل 30 -3 ،گرم در لیتر ساکارز و نیمه جامد شده با هشت
گرم در لیتر دیفکو باکتو آگار 30-4 ،گرم در لیتر ساکارز و
نیمه جامد شده با  2/2گرم در لیتر فیتاژل (دارای 0/1
میلیگرم در لیتر  30 -5 ،)IBAگرم در لیتر فروکتوز و نیمه
جامد شده با  2/2گرم در لیتر فیتاژل و  40 -6گرم در لیتر
فروکتوز و نیمه جامد شده با  2/2گرم در لیتر فیتاژل.
تأثير نوع ماده ژلهای کننده محيط کشت بر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسبترین ماده
ژلهایکننده محیط کشت برای رشد درونشیشهای زرشک
بیدانه بود .در این آزمایش از شاخسارهای رشد کرده درون
شیشهای منشأ گرفته از درختان بالغ بهعنوان ریزنمونه و از
محیط کشت  DKWدارای  1/5میلیگرم در لیتر  ،BAدو
گرم در لیتر  GA3و  0/01میلیگرم در لیتر  IBAو  30گرم
در لیتر ساکارز برای همه تیمارها استفاده شد .فیتاژل بهمیزان
 2/5گرم در لیتر ،دیفکوباکتو آگار بهمیزان هشت گرم در
لیتر و آگارژل بهمیزان پنج گرم در لیتر تیمارهای آزمایش
بودند .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد و هر
تیمار دارای پنج تکرار و هر تکرار از چهار ریزنمونه تشکیل
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شده بود .شاخصهای رشد تعداد شاخساره رشد کرده در
تکرار ،تعداد شاخساره طویل شده در تکرار ،تعداد شاخساره
نکروزه شده در تکرار و وزن تر کل در تکرار بعد از یک ماه
یادداشتبرداری شد.
تأثير غلظتهای مختلف  BAو  Kinetinبر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسبترین
سایتوکاینین ،غلظت مناسب و برهمکنش  BAو
Kinetinبرای رشد درونشیشهای زرشک بیدانه بود .در این
آزمایش از نوک شاخسارههای مستقر شده و سالم بهعنوان
ریزنمونه ،از محیط کشت  DKWدارای  30گرم در لیتر
ساکارز ،یک گرم در لیتر  0/01 ،GA3میلیگرم در لیتر
 IBAو نیمه جامد شده با  2/4گرم در لیتر فیتاژل و سه گرم
در لیتر زغال فعال برای همه تیمارها استفاده شد .آزمایش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد.
سایتوکاینینهای  BAو  Kinetinبهعنوان فاکتور  Aو
غلظتهای یک ،دو و چهار میلیگرم در لیتر بهعنوان فاکتور
 Bاستفاده شد .هر تیمار دارای چهار تکرار و هر تکرار از
چهار ریزنمونه تشکیل شده بود .شاخصهای رشد تعداد
شاخساره در تکرار و وزن تر شاخساره در تکرار یعد از
یک ماه یادداشتبرداری شد.
تأثير غلظتهای مختلف اکسين و زغال فعالشده بر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
هدف از انجام این آزمایش تعیین اثر غلظتهای مختلف
اکسین و مقایسه تأثیر افزودن زغال فعال به محیط کشت در
مقایسه با محیط کشت بدون زغال فعال (شاهد) برای رشد
درونشیشهای زرشک بیدانه ،تولید بافت پینه و بهبود رشد
بود .در این آزمایش از نوک شاخسارههای رشد کرده درون
شیشهای منشأ گرفته از درختان بالغ بهعنوان ریزنمونه و
محیط کشت  DKWدارای  1/5میلیگرم در لیتر 2 ،BA
میلیگرم در لیتر  GA3و نیمه جامد شده با هفت گرم در لیتر
باکتو آگار و دارای  30گرم در لیتر ساکارز برای همه
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تیمارها استفاده شد .آزمایش بر پایه طرح کامال تصادفی و
هر تیمار دارای پنج تکرار و هر تکرار از چهار ریزنمونه
تشکیل شد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از0/01 -1 :
میلیگرم در لیتر  IBAو سه گرم در لیتر زغال فعال شده،
 -2محیط کشت دارای  0/1میلیگرم در لیتر  IBAو سه
گرم در لیتر زغال فعال شده -3 ،محیط کشت دارای 0/5
میلیگرم در لیتر  IBAو سه گرم در لیتر زغال فعال شده،
 -4محیط کشت دارای  0/1میلیگرم در لیتر  NAAو سه
گرم در لیتر زغال فعال شده -5 ،محیط کشت دارای 0/1
میلیگرم در لیتر  IBAو بدون زغال فعال شده .از
شاخصهای رشد وزن تر شاخساره و تعداد شاخساره در
هر ریزنمونه بعد از یک ماه یادداشتبرداری شد.
تأثير غلظتهای مختلف  IBAو مدت زمانهای مختلف
قراردادن شاخساره در محيط کشت انگيزش ريشه روی
ريشهزايي درونشيشهای زرشك بيدانه
با اجرای چندین آزمایش ریشهزایی و دست نیافتن به
نتیجه مناسب ،این آزمایش انجام شد .شیوه ریشهزایی در دو
مرحله جداگانه انگیزش ریشه در حضور اکسین با غلظت
زیاد برای مدت زمان کوتاه و بعد انتقال شاخسارهها به
محیط کشت بدون تنظیمکننده رشد برای نمو ریشهها اجرا
شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل شامل غلظتهای ،50 ،25
 75و  100میلیگرم در لیتر آکسین  IBAبرای انگیزش
ریشه بهعنوان فاکتور Aو مدت زمانهای مختلف (72 ،48
و  120ساعت) قرار داشتن شاخسارهها در محیط کشت
انگیزش ریشه بهعنوان فاکتور  Bاجرا شد .از محیط کشت
 DKWبا نصف غلظت عناصر ماکرو دارای  30گرم در لیتر
ساکارز و نیمه جامد شده با  8گرم در لیتر دیفکوباکتو آگار
برای همه تیمارها استفاده شد .در ابتدا برای انگیزش ریشه،
شاخسارهها در محیطهای کشت دارای غلظتهای مختلف
 IBAبدون زغال فعال ،بهمدت زمان الزم کشت و در اتاق
رشد در شرایط تاریکی قرار داده شدند ،سپس برای نمو
ریشهها ،بهمحیط کشت  DKWبدون تنظیمکننده رشد و 3
گرم در لیتر زغال فعال منتقل و در شرایط روشنایی در اتاق
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رشد قرار داده شدند .هر تیمار دارای  4تکرار و هر تکرار از
 5شاخساره بهطول  2-3سانتیمتر تشکیل شد.
یادداشتبرداری پس از  4هفته قرار گرفتن در محیط کشت
بدون تنظیمکننده رشد انجام شد.

نتایج
تأثير نوع کربوئيدرات و غلظت آن بر توليد شاخساره در
کشتهای درونشيشهای زرشك بيدانه
براساس نتایج حاصل از این آزمایش ،ریزنمونههای
کشت شده بر روی محیطکشت  DKWدارای  1/5میلیگرم
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در لیتر  0/01 ،BAمیلیگرم در لیتر  IBAو دو میلیگرم در
لیتر  GA3و نیمه جامد شده با  2/2گرم در لیتر فیتاژل با
تولید  1/5شاخساره طویل شده در مقایسه با محیط کشت
دارای  40گرم در لیتر فروکتوز اختالف معنیداری در سطح
پنجدرصد نشان دادند (جدول  )1و این تیمار برای تولید
شاخساره در زرشک بیدانه مناسبترین بود (شکل .)1
کیفیت شاخسارههای تولید شده بر روی محیط کشتهای
دارای ساکارز و نیمه جامد شده با فیتاژل بهتر از
شاخسارههای تولید شده بر روی محیط کشتهای دارای
فروکتوز و یا نیمه جامد شده با دیفکوباکتوآگار بودند.

جدول  -1تأثیر نوع کربوئیدرات و غلظت آن بر تولید شاخساره در کشتهای درون شيشهای زرشك بيدانه
غلظت ماده نيمه جامد کننده محيط

تعداد شاخساره طويل شده در

تعداد شاخساره در

شماره

کشت (گرم در ليتر)

هر ريزنمونه

ريزنمونه

1

ساکارز  30گرم در لیتر

 2/2گرم در لیتر فیتاژل

 1/50aالف

2/68 a

2

ساکارز  40گرم در لیتر

 2/2گرم در لیتر فیتاژل

1/12ab

2/40 a

3

ساکارز  30گرم در لیتر

 8/0گرم در لیتردیفکو باکتو آگار

0/78 ab

1/90 a

 2/2گرم در لیتر فیتاژل

0/58 ab

1/85 a

5

فروکتوز  30گرم در لیتر

 2/2گرم در لیتر فیتاژل

0/77 ab

1/12 a

6

فروکتوز  40گرم در لیتر

 2/2گرم در لیتر فیتاژل

0/38 b

0/93 a

تيمار

4

:¥

نوع و غلظت کربوئيدرات

ساکارز  30گرم در لیتر و 0/1
میلیگرم در لیتر IBA
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شکل  -1توليد شاخساره بر روی محيطکشت  DKWدارای  1/5ميليگرم در ليتر 0/01 ،BA
ميليگرم در ليتر  IBAو دو ميليگرم در ليتر  GA3در زرشك بيدانه
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تأثير نوع ماده ژلهایکننده محيط کشت بر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
براساس نتایج حاصل از این آزمایش مشخص شد که
فیتاژل مناسبترین عامل ژلهایکننده محیط کشت برای رشد
درونشیشهای زرشک بیدانه میباشد و تعداد شاخساره
رشد کرده در محیط کشتهای نیمه جامد شده با فیتاژل
حداکثر بود که بهطور معنیدار (در سطح  5درصد) از محیط

کشتهای نیمه جامد شده با دیفکوباکتو آگار و آگارژل
بیشتر بود (جدول  .)2البته بین عاملهای ژلهایکننده محیط
کشت از نظر سایر شاخصهای اندازهگیری شده تفاوت
معنیدار وجود نداشت ،اما ریزنمونههای کشت شده بر روی
محیط کشتهای نیمه جامد شده با فیتاژل حداکثر وزن تر
کل و تعداد شاخساره طویل شده در تکرار و حداقل تعداد
شاخساره نکروزه شده را تولید کردند.

جدول  -2تأثير نوع ماده ژلهای کننده محيط کشت بر شاخصهای رشد درونشيشهای زرشك بيدانه

¥

تعداد شاخساره رشد

تعداد شاخساره طويل

تعداد شاخساره نکروزه شده

وزن تر کل در تکرار

کرده در تکرار

شده در تکرار

در تکرار

(گرم در ليتر)

فیتاژل ( 2/5گرم در لیتر)

6/0A

1/8 a

0/8 a

1/3 a

دیفکوباکتو آگار ( 8گرم در لیتر)

4/3b

1/7 a

1/7 a

0/8 a

آگارژل ( 5گرم در لیتر)

4/3b

1/0 a

1/8 a

1/1 a

نوع ماده ژلهایکننده محيط کشت
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تأثير غلظتهای مختلف  BAو  Kinetinبر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
براساس نتایج حاصل از این آزمایش تفاوت معنیداری
بین محیط کشتهای دارای  BAو  Kinetinاز نظر تعداد
شاخساره و وزن تر شاخساره در تکرار مشاهده نشد،
هرچند کاربرد  BAنسبت به  Kinetinبرتری داشت و کیفیت
ظاهری شاخسارهها بهتر بود .اما غلظتهای مختلف
سایتوکاینینها از نظر شاخصهای اندازهگیری شده با
یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند .با وجود این غلظت یک
میلیگرم در لیتر نسبت به سایر غلظتها برتری داشت
(جدول .)3
تأثير غلظتهای مختلف اکسين و زغال فعال شده بر رشد
درونشيشهای زرشك بيدانه
هدف از اجرای این آزمایش بررسیی تیأ ثیر افیزایش
غلظت  IBAدر محیط کشت به منظور تولید بافیت پینیه و

بهبود جذب بهتر مواد غذایی از محیط کشت و تأثیر زغال
فعال شده بر شاخص هیای رشید درون شیشیه ای زرشیک
بی دانه بود .براساس نتایج این آزمایش مشخص شید کیه
افزایش غلظت  IBAتأ ثیر مثبت بر وزن تر شاخسیاره در
ریزنمونه دارد و محیط کشت دارای  0/1میلی گرم در لیتر
 IBAدر مقایسه با محیط کشت دارای  0/01میلی گرم در
لیتر  IBAتفاوت معنی دار داشت (جدول  .)4ریزنمونه های
کشت شده بر روی محیط کشت دارای  0/1میلی گیرم در
لیتر  IBAدر مقایسه با محیط کشت دارای  0/1میلی گرم
در لیتر  IBAاما بدون زغال فعال شده نیز تفاوت معنی دار
داشتند .البته بین تیمارهای مختلف آزمایش از نظر تعیداد
شاخسییاره در ریزنمونییه تفییاوت معنییی دار (در سییطح 5
درصد) مشاهده نشد ،اما کیفیت شاخسیاره هیا در محییط
کشت دارای  0/1میلی گرم در لیتر  IBAیا محیط کشیت
دارای  0/1میلییی گییرم در لیتییر  NAAنسییبت بییه سییایر
تیمارها بهتر بود.
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جدول  -3تأثير نوع سايتوکاينين و غلظتهای مختلف آن بر شاخصهای رشد درونشيشهای زرشك بيدانه

¥

نوع سايتوکاينين

تعداد شاخساره در تکرار

وزن تر شاخساره در تکرار

BA

7/33a

2/12a

Kinetin

5/00 a

2/05 a

غلظت (میلیگرم در لیتر)
1

8/33 a

2/41 a

2

5/00 a

2/25 a

4

5/00 a

1/76 a

برهمکنش

ns

ns
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 :nsاثر متقابل سایتوکاینینهای مختلف و غلظتهای آنها معنیدار نیست.

ریزنمونههای کشت شده بر روی محیط کشت بدون
زغال فعال شده بعد از یک ماه زرد و حتی خشک شدند و
مشخص شد که افزودن زغال فعال شده به محیط کشت
زرشک بیدانه تا حد زیادی میتواند مانع قهوهای شدن و

زوال ریزنمونههای زرشک گردد (شکل  .)2البته افزودن
غلظتهای بیشتر  IBAموجب تشکیل بافت پینه در
ریزنمونهها نشد و تعداد اندکی از آنها تولید پینه کردند.

جدول  -4تأثير غلظتهای مختلف اکسين و زغال فعال شده بر شاخصهای رشد درونشيشهای زرشك بيدانه
شرح تیمار

¥

تعداد شاخساره در هر ریزنمونه

وزن تر شاخساره در هر ریزنمونه (گرم)

 0/1میلیگرم در لیتر  IBAو بدون زغال فعال شده (شاهد)

1/85 a

0/6 b

 0/01میلیگرم در لیتر  IBAو  3گرم در لیتر زغال فعال

1/76 a

0/6 b

 0/1میلیگرم در لیتر  IBAو  3گرم در لیتر زغال فعال

2/60 a

0/84a

 0/5میلیگرم در لیتر  IBAو  3گرم در لیتر زغال فعال

2/3 a

0/67 ab

 0/1میلیگرم در لیتر  NAAو  3گرم در لیتر زغال فعال

2/15 a

0/81 ab
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شکل  -2تأثير افزودن زغال فعال شده بر رشد درونشيشهای زرشك بيدانه

تأثیر تنظیمکنندههای رشد مختلف ...

128

تأثير غلظتهای مختلف  IBAو مدت زمانهای مختلف
قراردادن شاخساره در محيط کشت انگيزش ريشه روی
ريشهزايي درونشيشهای زرشك بيدانه
پس از  4هفته قرار داشتن شاخسارهها در محیط کشت
بدون تنظیمکننده رشد ،شاخسارههایی که بهمدت  48ساعت
در محیط کشت انگیزش ریشه قرار داشتند بدون توجه به

غلظت اکسین سالم و سبز ماندند ولی هیچگونه ریشهزایی
مشاهده نشد .شاخسارههایی که بهمدت  72و  120ساعت
در محیط کشت انگیزش ریشه قرار داشتند در همه
غلظتهای اکسین بهتدریج قهوهای و در نهایت خشک شدند
(شکل  .)3البته درصد خشک شدن در محیط کشتهای با
غلظت بیشتر اکسین بیشتر و شدیدتر بود.

شکل  -3واکنش شاخسارههای درونشيشهای زرشك بيدانه در محيط کشتهای مختلف انگيزش ريشه (غلظت  IBAدر محيط کشت از چپ
بهراست بهترتيب  75 ،50 ،25و  100ميليگرم در ليتر) و زمانهای مختلف (بهترتيب از باال بهپايين  72 ،48و  120ساعت) بعد از  4هفته قرار
داشتن در محيط کشت بدون تنظيمکننده رشد

بحث
قطعات شاخه نیمه خشبی ساقه دارای  1-2جوانه جانبی
با کمترین درصد قهوهای شدن و حداکثر رشد مناسبترین
ریزنمونه برای استقرار کشتهای درونشیشهای زرشک
بیدانه است .در این تحقیق از  BAو  Kinetinبا غلظتهای
متفاوت بهعنوان سایتوکاینین استفاده شد و تفاوت معنیداری
بین محیط کشتهای دارای  BAو  Kinetinاز نظر تعداد
شاخساره و وزن تر شاخساره در تکرار مشاهده نشد،
هرچند کاربرد  BAنسبت به  Kinetinبرتری داشت (جدول
 .)3با وجود این غلظت یک میلیگرم در لیتر  BAهمراه با
 0/1میلیگرم در لیتر  IBAبرای شاخهزایی بهینه بود و در
محیط کشتهای دارای زغال فعال میزان دو میلیگرم در
لیتر  BAهمراه با چهار میلیگرم در لیتر  Kinetinرشد

شاخساره مطلوبتر بود .در این زمینه  Sazmandو
 )2016( Safarnejadنیز غلظت دو میلیگرم در لیتر  BAو
 0/01میلیگرم در لیتر  IBAرا برای تولید بیشترین شاخه
گزارش کردند و با نتایج این آزمایش یکسان است.
افزودن سه گرم در لیتر زغال فعال شده به محیط کشت
زرشک موجب افزایش وزن تر شاخساره و رشد
درونشیشهای شد (جدول  )4و با گزارش  Arenaو Pastur
( )2001در مورد  Berberis bukifoliaو نیز
 Ehteshamniaو  )2014( Gholamiدر مورد حل مشکل
قهوهای شدن بافتهای گیاهی گردو با استفاده از زغال فعال
مطابقت دارد .در ضمن  )2008( Thomasبا مروری بر
پژوهشهای انجام شده در مورد نقش زغال فعال در کشت
بافت گیاهی اظهار کرد که زغال فعال موجب بهبود رشد و
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نمو یاخته در کشتهای درونشیشهای میشود .اثر مثبت
افزودن زغال فعال به محیط کشت مایع یا نیمه جامد بهطور
عمده به جذب مواد بازدارنده محیط کشت بهویژه مواد فنلی
و ترشحات قهوهایکننده محیط کشت بستگی دارد.
بهطوریکه یکی از تأثیرات دیگر زغال فعال جذب
تنظیمکنندههای رشد و مواد آلی موجود در محیط کشت
است که موجب مشکل برای پژوهشگران کشت بافت گیاهی
میگردد .در ضمن  Soniyaو  )2006( Sujithaگزارش
کردند که با افزودن زغال فعال و زیرکشتهای متعدد در
کشتهای درونشیشهای گونه  Aristtochia indicaمشکل
رشد نکردن ریزنمونهها بهدلیل ترشح پلیفنلها بهمحیط
کشت حل شد .در همین زمینه  Wangو همکاران ()2005
در کشتهای درونشیشهای  Rubus idaeusبا افزودن
 0/25گرم در لیتر زغال فعال به محیط کشت موفق به 90
درصد زندهمانی و کاهش قهوهای شدن ریزنمونهها به 10
درصد شدند.
براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که
فیتاژل مناسبترین عامل ژلهایکننده محیط کشت برای
زرشک بیدانه از نظر تعداد شاخساره رشد کرده ،وزن تر کل
و کمترین تعداد شاخساره نکروزه شده بود (جدول .)2
محیط کشتهای نیمه جامد شده با دیفکوباکتو آگار نیز در
مقایسه با آگارژل از نظر شاخصهای بررسی شده برتری
داشت (جدول  .)2برتری فیتاژل در مقایسه با آگار توسط
پژوهشگران متعددی گزارش شده است که با نتایج این
پژوهش مطابقت دارد & (Saadat et al., 2012, Saadat
Hennerty, 2002, Naing et al., 2014, Podwyszynska

).& lszewski, 1995
استفاده از فیتاژل بهعنوان ماده ژلهایکننده محیط کشت
در مقایسه با آگار برتریهایی دارد .نخست اینکه محیط
کشت نیمهجامد شده با فیتاژل شفاف است و برای
آزمایشهایی که ریزنمونهها از عرصه تهیه میشوند و دارای
آلودگی باکتریایی هستند تشخیص نمونههای بدون آلودگی
راحتتر است .همچنین کیفیت شاخسارههای تولید شده بر
روی محیط کشتهای نیمهجامد شده با فیتاژل بهتر است
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).(Saadat & Hennerty, 2002
در این پژوهش در شاخساره های کشیت شیده بیر روی
محیط کشتهای دارای غلظتهای مختلف  IBAتولید ریشه
مشاهده نشد که با نتایج  Sazmandو )2016( Safarnejad
یکسان نیسیت .علیت تفیاوت احتمیاال مربیو بیه محییط
کشتهای متفاوت مورد استفاده و غلظتهای متفاوت اکسین
و غلظت مورد استفاده است .اسیتفاده از شییوه دومرحلیهای
ریشیییییهزاییییییی در گالبیییییی وحشیییییی و گیییییردو
)(Saadat & Hennerty, 1999, Saadat et al., 2012

نتایج مطلوبی داشت اما در مورد زرشک نتیجهبخش نبود که
احتماال به ساختار ژنتیکی متفاوت آن بستگی دارد و نیازمند
پژوهش های بیشتر است .البته استفاده از گلدان هیای جیفیی
برای نمو ریشهها بهجای محیط کشت بدون تنظیم کننده رشد
توأم با استفاده از پودرهای ریشهزاییی مییتوانید ثمیربخش
باشد.
بهطور کلی محیطکشت  DKWبا دو میلیگرم در لیتر
 0/1 ،BAمیلیگرم در لیتر  IBAو دو میلیگرم در لیتر
 ،GA3سه گرم در لیتر زغال فعال و نیمه جامد شده با 2/5
گرم در لیتر فیتاژل برای تولید شاخساره توصیه میشود و
قطعات نیمه خشبی زیر جوانه انتهایی ساقه دارای 1-2
جوانه جانبی مناسبترین ریزنمونه برای کشت درونشیشهای
زرشک بیدانه میباشد.

سپاسگزاری
اعتبار الزم برای اجرای این پروژه از محل اعتبارهای
صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری تأمین شد ،این همکاری ارزشمند
شایسته تشکر و سپاسگزاری است .همکار محترم آقای
مهندس عباس نعمتی در امر تهیه محیط کشت و کشت و
زیرکشت نمونهها با نهایت لطف ما را یاری کردند که از
ایشان صمیمانه تشکر میگردد .مدیریت محترم مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس یاریگر
همیشگی ما در اجرای این پژوهش بودند که محبتهای
ایشان را ارج مینهیم .آقایان علی اصغر ناطوری و جمعه

... تأثیر تنظیمکنندههای رشد مختلف
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Abstract
Berberis vulgaris var. asperma, is a medicinal plant of Iran and lack of healthy vigorous
seedlings is the main limitation of barberry cultivation. This research was carried out to develop
a suitable technique for mass micropropagation of the species. Effects of different plant growth
regulators, different gelling agents and different carbon sources on in vitro growth of barberry
were studied in several experiments. Based on the results of the experiments, nodal segments
containing 1-2 axillary buds of semi-hardwood shoots were the best explants for establishment
of clean in vitro cultures. Surface disinfection of plant materials originated from adult trees was
performed with immersion in 2 gl-1 of Benomyl solution for one hour, then 1% solution of
commercial bleach for 15 minutes and rinsed three times with sterile distilled water. Explants
cultured on media solidified with Phytagel were significantly better than the media with
DifcoBacto agar and Agargel for shoot production. Addition of 3 gl-1 activated charcoal resulted
in control of nutrient medium and explants browning, improvement of survival and in vitro
growth of the explants. DKW medium containing 2 mgl-1 BA, 0.5 mgl-1 IBA , 2 mgl-1 GA3,
3 gl-1 activated charcoal and solidified with 2.5 gl-1 Phytagel was optimum for in vitro growth
of barberry and recommended for shoot multiplication of the species. Rooting experiment was
carried out using a two phase procedure, root induction in media with high concentration of
IBA, followed by transferring to growth regulators free medium for root development. No
rooting was observed and further research is needed.
Keywords: BA, DKW nutrient medium, Fars province, Phytagel, rooting, sucrose,

