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 دهیچک
سالم از مشکالت موجود   نهالکمبود و است  رانیا ییدارو اهانیاز گ یکی (Berberis vulgaris var. asperma) دانه یب زرشک     

 د.شانجام  دانه یزرشک ب فزاییاریزروش سریع و آسان برای   منظور دستیابی به  پژوهش به این .توسعه کشت این گیاه ارزشمند است

بر   کشت و منابع مختلف کربوهیدرات ه مختلف محیطکنند ای های رشد گیاهی مختلف، مواد ژله کننده تنظیمثیر أت در چندین آزمایش

جوانه  1-2خشبی ساقه دارای  که قطعات شاخه نیمه شدبراساس نتایج حاصل مشخص  .شد بررسی این گیاهای  شیشه رشد درون

با گرفته از درختان بالغ منشأ گندزدایی مواد گیاهی . استدانه  زرشک بی یا هشیش برای استقرار درون مونهترین ریزن جانبی مناسب

ت سدیم تجاری هیپوکلریمحلول یک درصد  بعدمدت یک ساعت و  به بنومیلکش  قارچ لیتر رگرم د دو  کردن در محلول ور غوطه

فیتاژل در مقایسه با کشت نیمه جامد شده با   محیطبار آبشویی با آب مقطر سترون انجام شد.  سه در پایان دقیقه و 15مدت  به

به محیط کشت موجب لیتر زغال فعال  رگرم د سهافزودن  .دار نشان داد معنیآگارژل برای تولید شاخساره برتری  ودیفکوباکتوآگار 

 دودارای  DKWکشت  محیط .دشای  هشیش مانی و رشد درون زندههای گیاهی، افزایش  شدن محیط کشت و بافت  ای کنترل قهوه

رشد  یبرا لیتر فیتاژل گرم در  5/2نیمه جامد شده با و  GA3لیتر  گرم در میلی دوو  IBAلیتر  گرم در میلی BA، 5/0لیتر  گرم در میلی

زایی در دو مرحله جداگانه انگیزش ریشه در  ریشه. شود توصیه میبرای تولید شاخساره  و بود مطلوبدانه  بیزرشک  یا هشیش درون

زایی  ریشه، اما ها اجرا شد کننده رشد برای نمو ریشه بدون تنظیمکشت  ها به محیط انتقال شاخساره بعدحضور اکسین با غلظت زیاد و 

 های بیشتر نیاز است. مشاهده نشد و به پژوهش

 

 DKWکشت  طیمح ،فیتاژلساکارز،  ،زایی ریشه ن،یآدن لیبنز ،استان فارس :یديکل یها واژه

 

 مقدمه
از  (Berberis vulgaris var. asperma)دانه  بیزرشک 

 یکی از گیاهان دارویی ایران است که Berberidaceaeتیره 
 پنج در ایران روید. نیمکره شمالی می در تمام مناطق معتدل

 ،.B crataegina DC. ،B. vulgaris Lگونه زرشک شامل 
Khorassanica Browicz & J. Zielinski .B،  

B. orthobotrys Bienert ex C. K. Schneider و  
B. integrrima Bunge  کند رشد می (Mozaffarian, 
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 .B. vulgaris varبا نام علمی دانه بیزرشک  .(2004

asperma  در جنوبی  خراسان انحصاری ایران است و در
روید.  می فردوس و کاشمر ،گناباد قاین، های بیرجند، شهرستان

 است وترین تولیدکننده زرشک در دنیا  کشور ایران بزرگ
درصد از  97استان خراسان جنوبی با داشتن نزدیک به 

درصد از زرشک دنیا  95ت این محصول، تولید شکاراضی زیر
عنوان ماده افزودنی به غذا مورد  به زرشک .را در اختیار دارد
 و آلکالوئیدهای بربرین، اکسیاکانتینگیرد.  استفاده قرار می

. زرشک که جنبه دارویی دارد وجود دارددر زرشک  بربامین
کند و تا حدودی  خوبی رشد می به های آهکی سبک در خاک

نسبت به شوری آب و خاک سازگار است و شوری خاک را 
بر  زیمنس میلی 5/5حدود هدایت الکتریکی نیز تا 
 (Tehranifar, 2003).  کند تحمل میمتر  سانتی

های آبخیز  های اخیر کشاورزان و عشایر در حوزه در سال
ه که با توجه کرددانه  استان فارس اقدام به کاشت زرشک بی

در مناطق با اقلیم مشابه کاشت آن های این گیاه  ویژگیبه 
ویژه استان فارس که با  های دیگر به خراسان جنوبی در استان

اهان آبی مواجه است و کشت تجاری سایر گی مشکل کم
اقتصادی  کردهبا محدودیت شدید روبرو را زراعی و باغی 

های سالم و با سیستم ریشه توسعه یافته  کمبود نهال نماید. می
های آبخیز مستقر شوند  خوبی در اراضی شیبدار و حوزه به که

از مشکالت موجود توسعه کاشت این گیاه است. در مورد 
و  انجام نشدهم های الز دانه پژوهش تکثیر رویشی زرشک بی

یک روش   به در منابع علمی گزارشی وجود ندارد. دستیابی
در راه حفاظت آب و مؤثر تواند گامی  تکثیر قابل اطمینان می

های آبخیز  حوزهساکنان خاک کشور و تأمین درآمد برای 
های جدید برای تکثیر رویشی  باشد. ریزازدیادی از تکنیک

شود و با استفاده  فاده میاست که در سطح وسیعی در دنیا است
دانه را در  توان نهال رویشی زرشک بی از این تکنیک می

 باگیاه زرشک  ازدیادسطح مورد نیاز کشور تأمین کرد. 
 تر باشند ها جوان هر چه پاجوشو  شود انجام میپاجوش 
. با صورت گیاه مستقل بیشتر است به آنها استقرار امکان
پذیر است اما  پاجوش امکانکه ازدیاد زرشک با  وجودی

بر  روشی است مشکل و برای تأمین نهال در سطح انبوه هزینه

دلیل نداشتن سیستم ریشه توسعه یافته قابل اعتماد نیست  و به
(Tehranifar, 2003).  دانه با  در مورد ازدیاد زرشک بیالبته

 قلمه گزارشی در منابع علمی یافت نشد.
ند که ( گزارش کرد2000و همکاران ) Arenaدر تحقیقی 
روی محیط  Berberis bukifoliaگونه های  کشت ریزنمونه

 55/0دارای  MS (Murashige and Skoog, 1962)کشت 
شاخساره در هر ریزنمونه  7/4منجر به تولید   BAمیکرومول
ها بعد از کشت روی  درصد شاخساره 80. شد روز 63بعد از 

 IBA میکرومول 25/1دارای  MS نیم غلظت محیط کشت
محیط  به روز در تاریکی( و انتقال چهارمدت یک هفته ) به

 همچنین دار شدند. ریشه روز 28مدت  به  IBAکشت بدون
Arena  وPastur (2001) که افزودن زغال فعال  گزارش کردند

 پنجبه محیط کشت موجب افزایش تعداد شاخساره بلندتر از 
 در ضمن گری کاهش یافت.  د اما شاخص افزونشمتر  میلی

Chakraborty ( گزارش 2010و همکاران )دند که استفاده از کر
استیک  مول اسید ایندول میکرو 4/11ارای د MSمحیط کشت 

بعد از سه ماه موجب تشکیل انبوه شاخساره در 
Podophyllum hexandrum (یکی از گیاهان تیره زرشک) 

گزارش  Safarnejad (2016)و  Sazmand. ضمن اینکه دش
 نیبهتر قهیدق 15مدت  درصد به سه میسد تیپوکلریهکه  کردند

بود. دانه  بیزرشک  یها زنمونهیربرای گندزدایی سطحی  ماریت
 BA تریدر ل گرم یلیم یک دارای MS کشت طیمح نیهمچن
تشکیل بافت آنان همچنین بود.  ییباززا یبرا طیمح نیبهتر

گرم در لیتر  میلی دودارای MS محیط کشت  بر رویرا  کالوس
NAA  این اند.  گرم در لیتر کاینتین گزارش کرده میلی یکو
را   IBAگرم در لیتر میلی 5/0دارای   MSمحیط کشت محققان

دانه گزارش کردند.  زایی زرشک بی بهترین تیمار برای ریشه
یک روش آسان و   به هدف از انجام این پژوهش دستیابی
دانه با استفاده از تکنیک  اقتصادی برای تولید انبوه زرشک بی

 .بودریزازدیادی 
 

 ها  مواد و روش
 آزمایشگاه ریزازدیادی و کشت بافت در وهشژپاین 
کشاورزی و منابع طبیعی و آموزش مرکز تحقیقات گیاهی 



 123                                                                                           1 ، شماره26اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

 

عدادی درخت سالم و بالغ تد. شانجام فارس واقع در شیراز 
در ایستگاه تحقیقات درختان چند منظوره  دانه بیزرشک 
عنوان درختان مادری  بهگیاهی   گرفتن نمونه منظور  بهاستهبان 

های رشد فصل جاری این درختان  انتخاب شدند. شاخه
ی و در درون پالستیک به آزمایشگاه ریزازدیادی آور جمع

پل، ظروف ل. عمل گندزدایی پنس، اسکاشد مرکز منتقل
وسیله اتوکالو در  به ظروف کاشت و محیط کشت ای، شیشه
کیلوگرم بر  یکگراد و فشار  درجه سانتی 5/121دمای 
  پنس و اسکالپل دقیقه انجام شد. 20مدت  به مترمربع سانتی

مدت یک  به Hot bead sterilizerدر هنگام کار توسط 
  دقیقه گندزدایی شد.

ایشگاه ابتدا در آزم ،برای گندزدایی سطحی مواد گیاهی
های رشد فصل جاری را حذف  ی شاخهو خارها ها برگ

ها را قطعه قطعه کرده و قطعات را با آب  کرده، بعد شاخساره
منظور کاهش  هجاری و چند قطره مایع ظرفشویی شسته و ب

گرم در  مدت یک ساعت در محلول یک به آلودگی قارچی
هوای کابینت جریان  در زیر بعدو  کردهور  غوطهلیتر بنومیل 
 هیپوکلریت سدیم تجاریدرصد  یکمحلول با  یکطرفه

بعد از سه مرتبه  گندزدایی شدند. در پایاندقیقه  15مدت  به
های مناسب از  ریزنمونه آبشویی با آب مقطر سترون،

های  کشت شدند. ظرف ،موادگیاهی جدا و روی محیط کشت
 و های آزمایش دهان گشاد کشت مورد استفاده شامل لوله

 27±1برابر در دمایی  ها د. کشتبو کودکهای غذای  هشیش 
ساعت و شدت  16گراد با طول مدت روشنایی  درجه سانتی

های  میکرومول بر مترمربع در ثانیه که توسط المپ 75نور 
شدند.  د، برای رشد قرار داده یگرد فلورسنت ایجاد 

 SAS (SAS افزار نرمهای آماری با استفاده از  وتحلیل تجزیه

Institute, 1988) ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین 
 انجام شد. ای دانکن چند دامنه
 

 های انجام شده آزمايش

در  يدرات و غلظت آن بر توليد شاخسارههتأثير نوع کربو
  دانه ای زرشک بی هشیش های درون کشت

ترین  هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسب

ای  هشیش مناسب آن برای رشد درونکربوهیدرات و غلظت 
های  شاخساره  نوکدر این آزمایش از   دانه بود. زرشک بی

درختان بالغ  گرفته از ای منشأ رشد کرده درون شیشه
 DKW (McGranahan etعنوان ریزنمونه و محیط کشت  به

al., 1987)  گرم در لیتر  میلی 5/1دارایBA،  2 گرم  میلی
برای همه   IBAگرم در لیتر میلی 01/0و  GA3در لیتر 

صورت طرح کامال تصادفی  به آزمایش تیمارها استفاده شد.
 چهارتکرار و هر تکرار از  پنجهر تیمار دارای  تیمار و 6با 

های رشد تعداد شاخساره  شاخص بود. ریزنمونه تشکیل شده
 تعداد شاخساره طویل شده در هر ریزنمونهدر ریزنمونه و 

 برداری شد. بعد از یک ماه یادداشت
گرم در لیتر  30 -1عبارت بودند از:  تیمارهای آزمایش

 40 -2، گرم در لیتر فیتاژل 2/2ساکارز و نیمه جامد شده با 
گرم در لیتر  2/2گرم در لیتر ساکارز و نیمه جامد شده با 

 هشتگرم در لیتر ساکارز و نیمه جامد شده با  30 -3، فیتاژل
گرم در لیتر ساکارز و  30-4، گرم در لیتر دیفکو باکتو آگار

 1/0گرم در لیتر فیتاژل )دارای  2/2نیمه جامد شده با 
گرم در لیتر فروکتوز و نیمه  IBA) ،5- 30گرم در لیتر  میلی

گرم در لیتر  40 -6و  گرم در لیتر فیتاژل 2/2جامد شده با 
 .لیتر فیتاژل گرم در 2/2فروکتوز و نیمه جامد شده با 

 
 رشدای کننده محيط کشت بر  ثير نوع ماده ژلهأت

 دانه ای زرشك بي هشيش درون
ترین ماده  تعیین مناسب هدف از انجام این آزمایش

ای زرشک  هشیش درون رشد ایمحیط کشت بر هکنند ای ژله
های رشد کرده درون  در این آزمایش از شاخسار بود. دانه بی

عنوان ریزنمونه و از  گرفته از درختان بالغ به أمنشای  شیشه
 دو، BAگرم در لیتر  میلی 5/1دارای  DKWمحیط کشت 
گرم  30و  IBAگرم در لیتر  میلی 01/0و  GA3گرم در لیتر 

میزان  در لیتر ساکارز برای همه تیمارها استفاده شد. فیتاژل به
 گرم در هشتمیزان  گرم در لیتر، دیفکوباکتو آگار به 5/2

ش یگرم در لیتر تیمارهای آزما پنجمیزان  لیتر و آگارژل به
ر اجرا شد و ه بودند. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی

ریزنمونه تشکیل  چهارتکرار و هر تکرار از  پنجتیمار دارای 
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های رشد تعداد شاخساره رشد کرده در  شاخص شده بود.
تعداد شاخساره تکرار، تعداد شاخساره طویل شده در  تکرار،

از یک ماه بعد و وزن تر کل در تکرار  نکروزه شده در تکرار
 ری شد.بردا یادداشت
 

 رشدبر Kinetin  و BAهای مختلف  تأثير غلظت
 دانه ای زرشك بي هشيش درون

ترین  هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسب
  و BAکنش  توکاینین، غلظت مناسب و برهمسای

Kinetinدر این  بود. دانه ای زرشک بی هشیش درون رشد ایبر
عنوان  به مستقر شده و سالم های شاخساره  نوکآزمایش از 

گرم در لیتر  30دارای  DKWریزنمونه، از محیط کشت 
گرم در لیتر  میلی GA3 ،01/0گرم در لیتر  یکساکارز، 

IBA  گرم  سهو  گرم در لیتر فیتاژل 4/2و نیمه جامد شده با
آزمایش . شد تیمارها استفادهبرای همه  در لیتر زغال فعال

. شد اجراکامال تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح  به
و  Aعنوان فاکتور  به Kinetinو  BAهای  سایتوکاینین

عنوان فاکتور  به گرم در لیتر میلی چهارو  دو، یکهای  غلظت
B تکرار و هر تکرار از  چهارتیمار دارای  هر. شد استفاده

های رشد تعداد  شاخص .ریزنمونه تشکیل شده بود چهار
شاخساره در تکرار و وزن تر شاخساره در تکرار یعد از 

 ری شد.بردا یک ماه یادداشت
 

رشد  شده بر مختلف اکسين و زغال فعال های تأثير غلظت
 دانه  ای زرشك بي شيشه درون

های مختلف  غلظت اثرهدف از انجام این آزمایش تعیین 
محیط کشت در   به افزودن زغال فعالتأثیر و مقایسه اکسین 

 رشد ایبرمقایسه با محیط کشت بدون زغال فعال )شاهد( 
 و بهبود رشد پینه، تولید بافت دانه ای زرشک بی هشیش درون
رشد کرده درون های  شاخساره  نوکدر این آزمایش از بود. 
عنوان ریزنمونه و  درختان بالغ به گرفته از أمنشای  شیشه

 BA،  2گرم در لیتر  میلی 5/1دارای  DKWمحیط کشت 
گرم در لیتر  هفتنیمه جامد شده با و  GA3گرم در لیتر  میلی

گرم در لیتر ساکارز برای همه  30باکتو آگار و دارای 

طرح کامال تصادفی و  بر پایه آزمایش تیمارها استفاده شد.
ریزنمونه  چهارتکرار و هر تکرار از  جپنهر تیمار دارای 

 01/0 -1 تشکیل شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از:
، گرم در لیتر زغال فعال شده سهو  IBAگرم در لیتر  میلی
 سهو  IBAگرم در لیتر  میلی 1/0محیط کشت دارای  -2

 5/0محیط کشت دارای  -3، گرم در لیتر زغال فعال شده
، گرم در لیتر زغال فعال شده سهو  IBAگرم در لیتر  میلی
 سهو  NAAگرم در لیتر  میلی 1/0محیط کشت دارای  -4

 1/0محیط کشت دارای  -5، گرم در لیتر زغال فعال شده
از . و بدون زغال فعال شده IBAگرم در لیتر  میلی

های رشد وزن تر شاخساره و تعداد شاخساره در  شاخص
 .شد ریبردا هر ریزنمونه بعد از یک ماه یادداشت

 
های مختلف  و مدت زمان IBAمختلف  های غلظت ثيرأت

قراردادن شاخساره در محيط کشت انگيزش ريشه روی 
 دانه  يبزرشك   ای هشيش يي درونزا ريشه

  به زایی و دست نیافتن زمایش ریشهآچندین  با اجرای
زایی در دو  شیوه ریشه نتیجه مناسب، این آزمایش انجام شد.

مرحله جداگانه انگیزش ریشه در حضور اکسین با غلظت 
 به ها انتقال شاخساره بعدزیاد برای مدت زمان کوتاه و 

اجرا ها  کننده رشد برای نمو ریشه محیط کشت بدون تنظیم 
، 50، 25ی ها صورت فاکتوریل شامل غلظت به آزمایش شد.
برای انگیزش  IBAگرم در لیتر آکسین  میلی 100و  75
 72، 48های مختلف  ) و مدت زمان Aعنوان فاکتور به ریشه
ها در محیط کشت  ساعت( قرار داشتن شاخساره 120و 

. از محیط کشت شد اجرا Bعنوان فاکتور  بهانگیزش ریشه 
DKW  گرم در لیتر  30با نصف غلظت عناصر ماکرو دارای

گرم در لیتر دیفکوباکتو آگار  8ساکارز و نیمه جامد شده با 
برای انگیزش ریشه، برای همه تیمارها استفاده شد. در ابتدا 

مختلف  یها غلظت های کشت دارای ها در محیط شاخساره
IBA ،مدت زمان الزم کشت و در اتاق به بدون زغال فعال 
قرار داده شدند، سپس برای نمو در شرایط تاریکی رشد 
 3ه رشد و کنند بدون تنظیم DKWمحیط کشت  به ها، ریشه

گرم در لیتر زغال فعال منتقل و در شرایط روشنایی در اتاق 
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تکرار و هر تکرار از  4رشد قرار داده شدند. هر تیمار دارای 
متر تشکیل شد.  سانتی 2-3طول  به شاخساره 5

در محیط کشت  گرفتنهفته قرار  4ری پس از بردا یادداشت
 ه رشد انجام شد.کنند بدون تنظیم

 

 نتایج
در تأثير نوع کربوئيدرات و غلظت آن بر توليد شاخساره 

 دانه ای زرشك بي هشيش های درون کشت
های  براساس نتایج حاصل از این آزمایش، ریزنمونه

گرم  میلی 5/1دارای  DKWکشت  کشت شده بر روی محیط

گرم در  میلی دوو  IBAگرم در لیتر  میلی BA ،01/0در لیتر 
 گرم در لیتر فیتاژل با  2/2و نیمه جامد شده با  GA3لیتر 
شاخساره طویل شده در مقایسه با محیط کشت  5/1تولید 
در سطح  یدار لیتر فروکتوز اختالف معنی گرم در  40دارای 
( و این تیمار برای تولید 1 ول)جد ندنشان داددرصد  پنج

 .(1)شکل  ترین بود دانه مناسب شاخساره در زرشک بی
های  های تولید شده بر روی محیط کشت کیفیت شاخساره

دارای ساکارز و نیمه جامد شده با فیتاژل بهتر از 
های دارای  های تولید شده بر روی محیط کشت شاخساره

  .دیفکوباکتوآگار بودندفروکتوز و یا نیمه جامد شده با 
 

دانه ای زرشك بي شيشه های درون کشت درتأثیر نوع کربوئیدرات و غلظت آن بر تولید شاخساره  -1 جدول    

شماره 
 تيمار

 نوع و غلظت کربوئيدرات
غلظت ماده نيمه جامد کننده محيط 

 گرم در ليتر( کشت )
تعداد شاخساره طويل شده در 

 هر ريزنمونه
تعداد شاخساره در 

 ريزنمونه

 a 68/2 الف a50/1 گرم در لیتر فیتاژل 2/2 لیتر گرم در 30 ساکارز 1

 ab12/1 a 40/2 گرم در لیتر فیتاژل 2/2 گرم در لیتر 40 ساکارز 2

 ab 78/0 a 90/1 گرم در لیتردیفکو باکتو آگار 0/8 گرم در لیتر 30 ساکارز 3

4 
 1/0گرم در لیتر و  30 ساکارز
 IBA گرم در لیتر میلی

 ab 58/0 a 85/1 گرم در لیتر فیتاژل 2/2

 ab 77/0 a 12/1 گرم در لیتر فیتاژل 2/2 گرم در لیتر 30فروکتوز  5

 b 38/0 a 93/0 گرم در لیتر فیتاژل 2/2 گرم در لیتر 40فروکتوز  6

 دار ندارند. اختالف معنیای دانکن با یکدیگر  درصد آزمون چنددامنه 5های یکسانی هستند در سطح احتمال  های هر ستون که دارای حرف میانگین :¥

 

 
  BA ،01/0گرم در ليتر  ميلي 5/1دارای  DKWکشت  توليد شاخساره بر روی محيط -1شکل 

 دانه زرشك بيدر  GA3گرم در ليتر  و دو ميلي IBAگرم در ليتر  ميلي
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 رشد کننده محيط کشت بر ای ع ماده ژلهثير نوأت
 دانه بيای زرشك  هشيش درون

که  شد براساس نتایج حاصل از این آزمایش مشخص
رشد ه محیط کشت برای کنند ای ترین عامل ژله فیتاژل مناسب

باشد و تعداد شاخساره  دانه می زرشک بیای  هشیش درون
های نیمه جامد شده با فیتاژل  در محیط کشترشد کرده 

از محیط  درصد( 5)در سطح  دار طور معنی به حداکثر بود که

های نیمه جامد شده با دیفکوباکتو آگار و آگارژل  کشت
ه محیط کنند ای های ژله بین عاملالبته (. 2جدول بیشتر بود )

گیری شده تفاوت  های اندازه کشت از نظر سایر شاخص
های کشت شده بر روی  اما ریزنمونه ،دار وجود نداشت معنی

کثر وزن تر های نیمه جامد شده با فیتاژل حدا محیط کشت
کل و تعداد شاخساره طویل شده در تکرار و حداقل تعداد 

 شاخساره نکروزه شده را تولید کردند.
 

 ¥دانه ای زرشك بي هشيش های رشد درون ای کننده محيط کشت بر شاخص ثير نوع ماده ژلهأت -2جدول 

 ه محيط کشتکنند ای نوع ماده ژله
شاخساره رشد تعداد 

 کرده در تکرار

تعداد شاخساره طويل 

 شده در تکرار

تعداد شاخساره نکروزه شده 

 در تکرار

وزن تر کل در تکرار 

 )گرم در ليتر(

 A0/6 a 8/1 a 8/0 a 3/1 گرم در لیتر( 5/2) فیتاژل

 b3/4 a 7/1 a 7/1 a 8/0 گرم در لیتر( 8) دیفکوباکتو آگار

 b3/4 a 0/1 a 8/1 a 1/1 گرم در لیتر( 5) آگارژل
 دار ندارند. ای دانکن با یکدیگر اختالف معنی درصد آزمون چنددامنه 5های یکسانی هستند در سطح احتمال  های هر ستون که دارای حرف میانگین :¥

 

 رشدبر  Kinetinو  BAهای مختلف  ثير غلظتأت
 دانه  بي ای زرشك هشيش درون

 یدار نتایج حاصل از این آزمایش تفاوت معنیبراساس 
تعداد نظر  از Kinetinو  BAهای دارای  بین محیط کشت

 مشاهده نشد، خساره و وزن تر شاخساره در تکرارشا
و کیفیت  شتبرتری دا Kinetinنسبت به  BAهرچند کاربرد 

های مختلف  غلظت اما. ها بهتر بود ظاهری شاخساره
گیری شده با  های اندازه شاخصها از نظر  سایتوکاینین

 یکاین غلظت وجود دار نداشتند. با  یکدیگر تفاوت معنی
ها برتری داشت  سایر غلظت  به گرم در لیتر نسبت میلی

 .(3 )جدول
 

رشد  مختلف اکسين و زغال فعال شده بر های ثير غلظتأت
 دانه  ای زرشك بي هشيش درون

ثیر افیزایش  أهدف از اجرای این آزمایش بررسیی تی  
و  منظور تولید بافیت پینیه   در محیط کشت به IBAغلظت 

ال غثیر زأجذب بهتر مواد غذایی از محیط کشت و ت بهبود
ای زرشیک   هشیشی  هیای رشید درون   فعال شده بر شاخص

کیه   شید  دانه بود. براساس نتایج این آزمایش مشخص بی
ثیر مثبت بر وزن تر شاخسیاره در  أت IBAافزایش غلظت 

گرم در لیتر  میلی 1/0دارای        ریزنمونه دارد و محیط کشت
IBA  گرم در  میلی 01/0در مقایسه با محیط کشت دارای
های  . ریزنمونه(4جدول ) دار داشت تفاوت معنی IBAلیتر 

گیرم در   میلی 1/0کشت شده بر روی محیط کشت دارای 
گرم  میلی 1/0محیط کشت دارای  در مقایسه با IBAلیتر 

دار  اما بدون زغال فعال شده نیز تفاوت معنی IBAدر لیتر 
از نظر تعیداد   آزمایش بین تیمارهای مختلفالبته . ندداشت

 5)در سییطح  دار شاخسییاره در ریزنمونییه تفییاوت معنییی
هیا در محییط    اما کیفیت شاخسیاره  ،دشمشاهده ن درصد(

یا محیط کشیت   IBAتر گرم در لی میلی 1/0کشت دارای 
نسییبت بییه سییایر  NAAگییرم در لیتییر  میلییی 1/0دارای 

 تیمارها بهتر بود.
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 ¥دانه زرشك بيای  هشيش های رشد درون های مختلف آن بر شاخص ثير نوع سايتوکاينين و غلظتأت -3 جدول

شاخساره در تکرار وزن تر سايتوکاينين نوع تعداد شاخساره در تکرار   

12/2 a 33/7 a BA 

05/2  a 00/5  a Kinetin 

 

گرم در لیتر( غلظت )میلی   

41/2  a 33/8  a 1 
25/2  a 00/5  a 2 
76/1  a 00/5  a 4 
ns ns کنش برهم  

 دار ندارند. یکدیگر اختالف معنی ای دانکن با درصد آزمون چنددامنه 5های یکسانی هستند در سطح احتمال  های هر ستون که دارای حرف میانگین:  ¥

                        ns: دار نیست. آنها معنیهای  غلظتهای مختلف و  متقابل سایتوکاینین اثر 
 

های کشت شده بر روی محیط کشت بدون  ریزنمونه
زغال فعال شده بعد از یک ماه زرد و حتی خشک شدند و 

که افزودن زغال فعال شده به محیط کشت  شد مشخص
ای شدن و  تواند مانع قهوه دانه تا حد زیادی می زرشک بی

افزودن البته (. 2 های زرشک گردد )شکل مونهنزوال ریز
موجب تشکیل بافت پینه در  IBAهای بیشتر  غلظت
  ند.کردد و تعداد اندکی از آنها تولید پینه شها ن ریزنمونه

 

 ¥دانه زرشك بيای  هشيش های رشد درون های مختلف اکسين و زغال فعال شده بر شاخص ثير غلظتأت -4جدول 

 وزن تر شاخساره در هر ریزنمونه )گرم( تعداد شاخساره در هر ریزنمونه شرح تیمار 

 a 85/1 b 6/0 و بدون زغال فعال شده )شاهد( IBAگرم در لیتر  میلی 1/0
 a 76/1 b 6/0 گرم در لیتر زغال فعال  3و  IBAگرم در لیتر  میلی 01/0
 a 60/2 a84/0 گرم در لیتر زغال فعال  3و  IBAگرم در لیتر  میلی 1/0
 a 3/2 ab 67/0 گرم در لیتر زغال فعال  3و  IBAگرم در لیتر  میلی 5/0
 a 15/2 ab 81/0 گرم در لیتر زغال فعال 3و  NAAگرم در لیتر  میلی 1/0
 دار ندارند. ای دانکن با یکدیگر اختالف معنی درصد آزمون چنددامنه 5های یکسانی هستند در سطح احتمال  های هر ستون که دارای حرف میانگین :¥

 

 
 دانه ای زرشك بي شيشه ثير افزودن زغال فعال شده بر رشد درونأت -2شکل 
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های مختلف  مدت زمان و IBA مختلفهای  غلظت ثيرأت
قراردادن شاخساره در محيط کشت انگيزش ريشه روی 

 دانه  يبزرشك  ای هشيش يي درونزا ريشه
ها در محیط کشت  هفته قرار داشتن شاخساره 4پس از 

ساعت  48مدت  به هایی که شاخساره ،ه رشدکنند تنظیم بدون
در محیط کشت انگیزش ریشه قرار داشتند بدون توجه به 

زایی  غلظت اکسین سالم و سبز ماندند ولی هیچگونه ریشه
ساعت  120و  72مدت  به یی کهها د. شاخسارهشمشاهده ن

در محیط کشت انگیزش ریشه قرار داشتند در همه 
ای و در نهایت خشک شدند  تدریج قهوه به ی اکسینها غلظت

های با  درصد خشک شدن در محیط کشتالبته (. 3 شکل)
 غلظت بیشتر اکسین بیشتر و شدیدتر بود.

 

 
 در محيط کشت از چپ IBA ی مختلف انگيزش ريشه )غلظتها دانه در محيط کشت ای زرشك بي هشيش های درون واکنش شاخساره -3شکل  

هفته قرار  4ساعت( بعد از  120و  72، 48پايين  به ترتيب از باال های مختلف )به گرم در ليتر( و زمان ميلي 100و  75، 50، 25ترتيب  به راست به
 ه رشد  کنند تنظيم داشتن در محيط کشت بدون

 

 بحث 
جوانه جانبی  1-2قطعات شاخه نیمه خشبی ساقه دارای 

ترین  و حداکثر رشد مناسبای شدن  با کمترین درصد قهوه
زرشک  ای هشیش های درون کشتریزنمونه برای استقرار 

های  با غلظت Kinetinو  BA در این تحقیق از دانه است. بی
 یدار  تفاوت معنیو  شدعنوان سایتوکاینین استفاده  متفاوت به

تعداد نظر  از Kinetinو  BAهای دارای  بین محیط کشت
 مشاهده نشد، شاخساره در تکرارشاخساره و وزن تر 

 )جدول شتبرتری دا Kinetinنسبت به  BAهرچند کاربرد 
همراه با  BAگرم در لیتر  میلی یکاین غلظت وجود . با (3
یی بهینه بود و در زا برای شاخه IBAگرم در لیتر  میلی 1/0

گرم در  میلی دوهای دارای زغال فعال میزان  محیط کشت
رشد  Kinetinگرم در لیتر  میلی چهارهمراه با  BAلیتر 

و   Sazmandدر این زمینه تر بود. شاخساره مطلوب
Safarnejad (2016)  گرم در لیتر  میلی دونیز غلظتBA  و

را برای تولید بیشترین شاخه  IBAگرم در لیتر  میلی 01/0
 . و با نتایج این آزمایش یکسان است دندکرگزارش 

به محیط کشت گرم در لیتر زغال فعال شده  سهافزودن 
و رشد  وزن تر شاخسارهزرشک موجب افزایش 

 Pasturو  Arenaگزارش  باو  (4 )جدول دشای  هشیش درون
 نیز و Berberis bukifolia( در مورد 2001)

Ehteshamnia  و Gholami (2014 در مورد حل مشکل )
از زغال فعال تهای گیاهی گردو با استفاده فای شدن با قهوه

( با مروری بر 2008)  Thomasدر ضمن  مطابقت دارد.
های انجام شده در مورد نقش زغال فعال در کشت  پژوهش

که زغال فعال موجب بهبود رشد و  کردبافت گیاهی اظهار 
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د. اثر مثبت شو ای می هشیش های درون نمو یاخته در کشت
طور  یا نیمه جامد به مایع افزودن زغال فعال به محیط کشت

ویژه مواد فنلی  هجذب مواد بازدارنده محیط کشت ب  به عمده
 ه محیط کشت بستگی دارد.کنند ای و ترشحات قهوه

یکی از تأثیرات دیگر زغال فعال جذب که  طوری به
های رشد و مواد آلی موجود در محیط کشت  کننده تنظیم

یاهی است که موجب مشکل برای پژوهشگران کشت بافت گ
( گزارش 2006)  Sujithaو  Soniyaدر ضمنگردد.  می

در  متعددهای  کردند که با افزودن زغال فعال و زیرکشت
مشکل  Aristtochia indica گونه ای هشیش های درون کشت

محیط  به ها فنل دلیل ترشح پلی ها به رشد نکردن ریزنمونه
( 2005و همکاران ) Wang در همین زمینه کشت حل شد.

با افزودن  Rubus idaeus ای هشیش های درون کشت در
 90محیط کشت موفق به   به گرم در لیتر زغال فعال 25/0

 10ها به  ای شدن ریزنمونه مانی و کاهش قهوه درصد زنده
 درصد شدند.

که  شد مشخص پژوهشبراساس نتایج حاصل از این 
ه محیط کشت برای کنند ای ترین عامل ژله فیتاژل مناسب
وزن تر کل  ،تعداد شاخساره رشد کرده از نظردانه  زرشک بی
(. 2جدول ) بود تعداد شاخساره نکروزه شدهو کمترین 
نیز در  های نیمه جامد شده با دیفکوباکتو آگار محیط کشت

ی بررسی شده برتری ها مقایسه با آگارژل از نظر شاخص
ه با آگار توسط (. برتری فیتاژل در مقایس2داشت )جدول 

پژوهشگران متعددی گزارش شده است که با نتایج این 
 & Saadat et al., 2012, Saadat) پژوهش مطابقت دارد

Hennerty, 2002, Naing et al., 2014, Podwyszynska 

& lszewski, 1995). 
ه محیط کشت کنند ای عنوان ماده ژله به استفاده از فیتاژل
هایی دارد. نخست اینکه محیط  برتریدر مقایسه با آگار 

جامد شده با فیتاژل شفاف است و برای  کشت نیمه
شوند و دارای  ها از عرصه تهیه می هایی که ریزنمونه آزمایش

های بدون آلودگی  آلودگی باکتریایی هستند تشخیص نمونه
های تولید شده بر  است. همچنین کیفیت شاخساره تر راحت

 جامد شده با فیتاژل بهتر است نیمه های روی محیط کشت

(Saadat & Hennerty, 2002) . 

های کشیت شیده بیر روی     شاخسارهدر  پژوهش این در
ریشه  تولید IBAهای مختلف  های دارای غلظت محیط کشت

 Safarnejad (2016)و   Sazmandبا نتایج مشاهده نشد که
محییط  مربیو  بیه    علیت تفیاوت احتمیاال    یکسان نیسیت. 

متفاوت اکسین  های و غلظتی متفاوت مورد استفاده ها کشت
ای  اسیتفاده از شییوه دومرحلیه    مورد استفاده است. و غلظت
 ییییییی در گالبیییییی وحشیییییی و گیییییردوزا ریشیییییه

  (Saadat & Hennerty, 1999, Saadat et al., 2012) 
بخش نبود که  در مورد زرشک نتیجهاما نتایج مطلوبی داشت 

و نیازمند  متفاوت آن بستگی دارداحتماال به ساختار ژنتیکی 
هیای جیفیی    استفاده از گلدانالبته های بیشتر است.  پژوهش

کننده رشد  جای محیط کشت بدون تنظیم به ها برای نمو ریشه
توانید ثمیربخش    ییی میی  زا با استفاده از پودرهای ریشهتوأم 
  باشد.
گرم در لیتر  میلی دو با  DKWکشت  محیط طور کلی هب
BA، 1/0 گرم در لیتر  میلیIBA  گرم در لیتر  میلی دوو

GA3 ،5/2زغال فعال و نیمه جامد شده با  تریگرم در ل سه 
 و شود توصیه میگرم در لیتر فیتاژل برای تولید شاخساره  

 1-2قطعات نیمه خشبی زیر جوانه انتهایی ساقه دارای 
ای  هشیش برای کشت درونترین ریزنمونه  جوانه جانبی مناسب

 .باشد میدانه  زرشک بی
 

 سپاسگزاری
اعتبار الزم برای اجرای این پروژه از محل اعتبارهای 
صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران معاونت علمی و 

ارزشمند  ، این همکاریشد فناوری ریاست جمهوری تأمین
 همکار محترم آقای .استاری زتشکر و سپاسگشایسته 

مهندس عباس نعمتی در امر تهیه محیط کشت و کشت و 
ند که از کردها با نهایت لطف ما را یاری  زیرکشت نمونه

مدیریت محترم مرکز  گردد. ایشان صمیمانه تشکر می
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس یاریگر 

های  همیشگی ما در اجرای این پژوهش بودند که محبت
آقایان علی اصغر ناطوری و جمعه نهیم.  ایشان را ارج می



 های رشد مختلف ... کننده تأثیر تنظیم                                                                                                                                                       130

 

دانه را در  درختان زرشک بیاز ناطوری آبیاری و مراقبت 
ایستگاه تحقیقات درختان چند منظوره استهبان بر عهده 

 .کنیم تشکر می آنانهای صمیمانه  زحمتاز داشتند، 
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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. 
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