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دهیچک
یعنـوان محصـول بـاغ   به)(Berberis vulgarisدانهیزرشک بیعنیک نوع آن یکه فقط دارد گونه 660ش از یجنس زرشک ب

اما با استفاده از روش کشت بافـت  ،بر استشود که زمانیر میو پاجوش تکثروش قلمهدانه اغلب بهیزرشک ب.دشوداده میپرورش 
ـ یدر تکثیاهیمختلف رشد گيهاق اثر هورمونین تحقیدر ا. د کردیک زمان کوتاه تولیاه در یگيادیتوان تعداد زیم دانـه  یر زرشک ب

يهـا شـامل محلـول  يسـاز احل مختلف سـترون ها بعد از مرزنمونهیر. زنمونه استفاده شدیعنوان ربهیجانبيهااز جوانه. شدیبررس
GA3وBAP،IAA،Kinيهـا ر مختلـف هورمـون  یمقـاد يکشت حاويهاطیوه به محیدجیو کلردرصد70، الکل میت سدیپوکلریه

. در اتاقک رشد قـرار داده شـدند  یکیساعت تار8و ییساعت روشنا16گراد و یدرجه سانت25±2يها در دماکشت. منتقل شدند
ـ . بودزرشک يهازنمونهیکننده ریمار ضدعفونین تیقه بهتریدق15مدت درصد به3م یت سدیپوکلریمار هیکه تج نشان داد ینتا ن یهمچن
ن یانگین میشتریاستفاده شده، بیهورمونيمارهاین تیدر ب. دبوباززایی يط براین محیبهترBAPتر یگرم در لیلیم1يحاوMSط یمح

ج یاز نتایکلطوربه. بودIBAتر یگرم در لیلیم01/0و BAPتر یگرم در لیلیم2يحاوMSط یمربوط به مح) شاخه6(تعداد شاخه 
، زایـی ریشهبهترین تیمار.دبون هورمون یترمؤثردانه یزرشک بییباززايبراBAPتوان گفت هورمون یق مین تحقیحاصل شده در ا

بـه خـاك انتقـال    با موفقیتپات منتقل و فیدار شده به جیمنظور سازگاري گیاهان ریشهبه. بود+ mg/l IBA5/0MSمحیط کشت 
.یافتند

.یاهیگيهادانه، هورمونیزرشک بویترو، پرآوري، این:يدیکلهايواژه

مقدمه
ــ ــا نــام علمــیزرشــک ب Berberis vulgarisیدانــه ب

افشان خود گردهورانیایمتر بوم5/3با ارتفاع يادرختچه
ره آاللگان یک به تینزدBeriberidaceae)(ان یره زرشکیاز ت

,Anbarani(ست اهاياو از دولپه جنس زرشـک  از . )1991
یعنوان محصول باغدانه بهیزرشک بیعنیک نوع آن یفقط 

ـ ن نوع فقـط در ا یو اد شوداده میپرورش  ران و در عـرض  ی
ک یــعنــوان بــهیدرجــه شــمال34,5تــا 32,5ییایــجغراف

زرشک گیاهی بومی . دشویکشت و کار ميمحصول اقتصاد
دانه آن براي نـواحی جنـوب خراسـان    ایران است و نوع بی

Kafi(خصوص قاین و بیرجند شهرتی ایجاد کـرده اسـت  به

and Balandri, ید زرشک در خراسـان جنـوب  یتول). 2002
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هکتـار  6442تن بـوده کـه از سـطح    8400ش از یساالنه ب
Molafyabi(دیآیدست مبهیباغیاراض et al. 2008(.

ـ ايهـا در تمام قسـمت  ـ ن گی ـ اه آلکالوئی ن یبربـر يدهای
)Berberine(ــ ــام)Oxyacontine(نیاکانتی، اکســ ن ی، بربــ
)Berbamine (شـه  ید در پوست ریمقدار آلکالوئ. وجود دارد

ـ گـر ا یديهاشتر از قسمتیزرشک ب ـ ن گی ـ م.اه اسـت ی وه ی
درصــد 65، يدرصــد مــواد قنــد4حــدود يزرشــک دارا

ــیدمالیاســ ــداریدتاتاریک و اس ــيک و مق ــد یصــمغ م باش
)Zargari, ــاتین،  . )1990 ــوریزین، پالم ــدهاي ژات آلکالوئی

موجـود در برولیسین، کلومبامین و والرسین و ترکیبات دیگر
,Kafi and Balandri(هستندزرشک  2002.(

طب سنتی میوه زرشک طبیعتی سرد و خشک دارد و در
مقوي کبد و قلب، صفرابر، مسکن حرارت معده و بندآورنـده  
سیالن خـون بواسـیر اسـت، همچنـین از خـونریزي مـزمن       

مخلـوط بـا   از برگ زرشک به تنهایی یـا . کندجلوگیري می
هـاي  ها و نیز رفـع اسـهال  داروهاي مناسب براي زخم روده

. شـود ناشی از ضعف امعاء و احشاي داخل شکم استفاده می
هم همچنین براي میوه زرشک خاصیت منقبض کننده عروق 

ــه  ــرین را ب ــوده و برب ــل ب ــويقائ ــوان مق ــد عن ــده و ض مع
جویـدن بـرگ   . انـد هاي دوره بارداري توصیه کـرده استفراغ

بـرگ زرشـک   .شـود هـا مـی  لثهاستحکامزرشک نیز باعث 
عوارض ناشی از فقدان ویتـامین  و در درمانعنوان قابضبه
C  رودکـار مـی  نیـز بـه)SamsamShariat et al.,1992 .(

دیسانتري مزمن، آب آوردن انساج گ زرشک دررهمچنین ب
Kamalinezhad(شـده اسـت  و در اسکوربوت استفاده  et

al., از زرشک عالوه بر مصارف گفته شـده، جهـت   ).1999
. شـود الیاف پشـم، ابریشـم و پنبـه اسـتفاده مـی     کردنرنگ

شـود  که بسیار خوب خراطی مـی همچنین از چوب زرشک 
شـود و  کـاري اسـتفاده مـی   کاري و منبتبراي کارهاي خاتم

ضـمنا چـوب   . خار آن نیز براي خـالل دنـدان مفیـد اسـت    
Moazzen(باشـد  مـی هـم زرشـک جالپـذیر   Ferdowsi,

1993.(
يهـــاروشمجموعـــهشــامل تـــرویونیـــاکشــت 

ـ ازیپرتـوان تیخاصبرهیتکباکهاستیشگاهیآزما کی

منطبـق وکاملیاهیگپروتوپالست،یحتایوبافتاندام،
ـ تولرانظرموردهدفبر ـ دی Piri)کنـد یم et al., 2000).
ر یو تکثیا جانبیییر جوانه انتهایتوان تکثیرا ميادیزازدیر
ـ ز نامیترو نیونیایرجنسیغ ـ د کـه  ی ـ ک روش تکثی ير بـرا ی

ـ در ا. مطلـوب اسـت  يهایژگیبا ويهاتهیا واریها گونه ن ی
Bouhouche(دارند یرشد نقش مهميهاکنندهمیراستا تنظ

et al., ـ  ياک بافت غدهیکالوس ).2007 ز یش تمـا یکـم و ب
جـاد شـده   یايهاطور معمول در محل زخمافته است که بهین

ـ  یافته ایزیتمايهاها و اندامدر بافت ,Misra(شـود  یجـاد م

اه مانند بـرگ،  یمختلف گيهاکالوس از کشت بخش). 2004
وجود تواند بهیپروتوپالست میشه، دانه گرده و حتیساقه، ر

ـ بافت کالوس بسته به گونـه گ . دیآ ـ یاهی توانـد سـفت و   یم
ـ و ) نیگنیبه علت وجود ل(سخت  . ا تـرد و شـکننده باشـد   ی

د، زرد، سـبز و  یسفيهان کالوس ممکن است به رنگیهمچن
يهـا بـات بـه رنـگ   یر ترکیسان ویانید آنتوسیعلت تولا بهی
ـ و قرمـز درآ یگر ماننـد صـورت  ید Ehsanpour(د ی et al.,

2003.(
بـا اسـتفاده از   ) 1996(و همکاران Mackayیقیدر تحق

ط کشـت  یمحيهانیتامیووافتهیر ییتغWPMط کشت یمح
MS،بافت زرشک موفق به کشتB. trifoxilaروش . دنشد

ن پژوهش تکرار هر سه روز یشدن در ايااز قهوهيریجلوگ
ـ ک بار واکشت بـود کـه ا  ی از يرین روش موجـب جلـوگ  ی

ـ در ا. ط کشـت شـد  یزنمونه در محیشدن رياقهوه ن گونـه  ی
80تا BAیاهیرشد گکنندهمیکالوس با استفاده از تنظيالقا

و همکارانArenaيگریدیدر بررس. رفتیانجام پذدرصد
افته موفق بـه  یر ییتغMSط کشت یبا استفاده از مح) 2000(
ن پژوهش یدر ا. نددیگردB. buxifoliaزرشکيادیزازدیر

ک یو تحریکنترل ترشح مواد فنوليبرایکیتاريهااز دوره
و همکارانKarhuگر یدش یدر آزما.استفاده شدییزاشهیر
. شدندB. thubbergiزرشکيادیزازدیموفق به ر) 2001(

فاده کردنـد و  تاسـ رأسیيهاآنها در پژوهش خود از جوانه
. دادنشانط کشتین پاسخ را به محیبهتریاهین بافت گیا

دانه نشان یزرشک بییزاکالوسيبر روياج مطالعهینتا
بودند، BAو NAA ,Kinيکه دارایهورمونيمارهایداد ت
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مارهـا بـا   یاکثـر ت که در يطوربودند بهمؤثرکالوس يدر القا
. اسـت ل کـالوس مشـاهده شـده   یمتفاوت تشـک يهایفراوان
کـالوس در  يجهـت القـا  یب هورمـون ین ترکین بهتریهمچن

Kinتر یگرم در لیلیم1و NAAتر یگرم در لیلیم2زرشک 

Ziaratnia)آمددستبه et al., 2012).
ـ ر ـ ازدزی ـ گيادی از خـانواده  Mahonia soft caressاه ی

Berberidaceae توســـطTodd Jeffrey Rounsaville

گـرم  30همراه با B5ه یط کشت پایمح. شدیبررس) 2011(
BAPMμ5،kinetinMμيهـا ساکارز و هورمـون تریدر ل

5 ،IAAMμ0.5وgibberellic acidMμ2.5 عنـوان  بـه
ییمار روشـنا یت. ر شناخته شدیتکثيط کشت براین محیبهتر

نشـان  ییزاشهیدرصد ريرويداریاثر معنMμ8و غلظت 
ازدیـادي در زرشـک   از انجام موفق ریزیتاکنون گزارش.داد
ـ ارائه نشده است و تنها راه موجـود جهـت ازد  دانه بی اد آن ی
ـ ر از طریتکث Kafi and(بـوده اسـت  جـوش  ق کشـت پـا  ی

Balandri, 2002.(
کـه در  يطـور هبدانه فاقد بذر بوده یزرشک باز آنجا که 

)پـاجوش (جـوش شـه یریشیصورت روآن بهریعت تکثیطب

ـ دلگـر بـه  یديسوازور استیپذامکان ـ ل اهمی اهـان  یت گی
ریها تکثيماریها و بیناراحتازياریدرمان بسيبراییدارو

ـ جاد صفات مطلـوب اهم یاع آنها ویاد سریازدو یت خاصـ ی
زرشک کشت بافت يسازنهیق بهین تحقین، در ایبنابرا. دارد

کـالوس و  يط کشت جهـت القـا  ین محین بهترییتعو دانهیب
.قرار گرفتیمورد بررسدانه یزرشک بییباززا

هامواد و روش
تـا  1390از زمسـتان  (هـا در فصـول مختلـف    زنمونهیر

ن یو در ايآورجمعزرشک قائنيهااز باغ)1391تابستان 
ـ ها و تابتدا برگ.ش مورد استفاده قرار گرفتندیآزما يهـا غی

یشده جـدا شـد و سـپس بـه قطعـات     يآورجمعيهاشاخه
.ک جوانه بودیکه هر قطعه شامل يرطوم شد بهیکوچک تقس

قـه در  یدق60یال45مدت ها را بهجوانهيسپس ظرف حاو
ر هـود  یدر زیقرار داده و ادامه کار ضدعفونير آب جاریز

یمنظـور ضـدعفون  بهشین آزمایدر ا. نار صورت گرفتیالم
ـ پوکلریوه و هیدجی، کلردرصد70ها از الکل نمونه م یسـد تی

).1جدول (مختلف استفاده شد يهاها و زماندر غلظت

زرشکیجانبيهاهجوانيبرایضدعفونمختلفيمارهایت-1جدول
یمارضدعفونیتفیرد

قهیدق15مدت درصد به5/1م یدسدیکلرپویه+ قه یدق2مدتبهدرصد70الکل+قهیدق3مدتبهدرصد02/0وهیجدیکلر1
هیثان30مدتبهدرصد70الکل+قهیدق3مدتبهدرصد1/0وهیجدیکلر2
قهیدق15مدتبهدرصد5/1م یسدتیپوکلریه+قهیدق2مدت بهدرصد70الکل+قهیدق3مدتبهدرصد1/0وهیجدیکلر3
هیثان30مدت درصد به70الکل + قه یدق15مدت درصد به1/0وه یجدیکلر4
قهیدق15مدت درصد به3م یدسدیپوکلریه5

ـ در ز،یها پس از ضدعفوننمونهریز نـار بـه   یر هـود الم ی
کـه از  مختلف يهاکشت همراه با هورمونيهاطیداخل مح

16تهیه شده بود منتقل و در اتاقک رشد با دوره نـوري  قبل 
ــنایی و   ــاعت روش ــاي  8س ــاریکی و دم ــاعت ت 25±2س

ــدند ــداري ش ــ.نگه ــاطیمح ــت پايه ــکش ــامل هی MSش

(Murashige & Skoog,1962)وB5(Gamborg et

al.,1976) يهــادر غلظــتیاهیــگيهــاهورمــونحــاوي
ــرا ــاززایی و پــرآوريزایــیکــالوسيمتفــاوت ب ــد، ب بودن

). 3و 2هايجدول(



195شماره،24جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

زایی زرشکتیمارهاي مختلف هورمونی براي کالوس-2جدول 
تیمارهورمونیردیف

1B5 + 86/0 mg/l GA3 + 87/0 mg/l IAA + 12/1 mg/l BAP + 07/1 mg/l Kin

2MS + 2 mg/l NAA + 1 mg/l Kin

3MS + 12/1 mg/l BAP

4MS + 44/3 mg/l GA3

5B5 + 1/0 mg/l IAA + 49/0 mg/l BAP + 49/0 mg/l Kin

6MS + 3 mg/l BAP + 01/0 mg/l IBA

7MS + 2 mg/l BAP + 01/0 mg/l IBA

زرشکيو پرآورییباززايبرایهورمونمختلفيمارهایت-3جدول
یمارهورمونیتفیرد

1B5 + 86/0 mg/l GA3 + 87/0 mg/l IAA + 12/1 mg/l BAP + 07/1 mg/l Kin

2MS + 1mg/l BAP

3MS + 2mg/l BAP

4MS + 3 mg/l BAP + 01/0 mg/l IBA

5MS + 2 mg/l BAP + 01/0 mg/l IBA

ییزاشهیر
سـاقه و بـرگ بودنـد در    يشده که داراییاهان باززایگ

ـ ايبـرا . قرار گرفتند4طبق جدول ییزاشهیريهاطیمح ن ی
ـ کشـت پا يهـا طیش از محـ یآزما ½وMSه ی MS يحـاو

ــون ــاهورم ــتNAAو IBAيه ــادر غلظ ــف ويه مختل
.فاقد هورمون استفاده شديهاطین محیهمچن

زرشکییزاشهیريبرااستفاده شده يهاطیمح-4جدول
یمارهورمونیتفیرد

1MS + 6/1 mg/l IBA

2MS + 5/0 mg/l IBA

3MS + 2 mg/l IBA

4MS + 02/0 mg/l NAA

5MS + 5 mg/l IBA

فاقد هورمون6 MS

فاقد هورمون 7 MS

هاهدادتجزیه ويآمارياهروش
انجامتکرار3در یتصادفکامالًطرحقالبدرشیآزما

بابیترتبهنمودارهارسموطرحيآمارهیتجز.گرفت
سهیمقا. گرفتصورتExcelوSASافزارنرمازاستفاده

احتمالبادانکنيادامنهچندآزمونازاستفادهباها،نیانگیم
.شدانجامدرصد5

جینتا
ـ در ايبـردار نمونـه : يبردارزمان نمونه ش از ین آزمـا ی

زنمونـه از لحـاظ   ین ریبهتـر . انجام شـد 91ر یتا ت90بهمن 
ـ جوانه بـود کـه از اواسـط    ییهـا زنمونـه یمربـوط بـه ر  یزن

.شده بودنديآوربهشت تا اواخر خرداد جمعیارد
نشـان داد  4انس در جدول یوارتجزیهج ینتا: یضدعفون

ـ  یبر درصـد آلـودگ  یضدعفونيمارهایکه ت يداریاثـر معن
01/0α(داشت  ـ ميسهیج مقاینتا). = ـ بهـا نیانگی انگر آن ی

قـه  یدق15مدت درصد به3م یت سدیپوکلریمار هیاست که ت
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ر یبا سـا يداریو تفاوت معنداشت را یزان آلودگین میکمتر
ــه یت ــت و ب ــا داش ــر ماره ــوان بهت ــدعفونیعن ــده ین ض کنن

1شـکل  (زرشک مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   يهازنمونهیر
.))الف(

یضدعفونيمارهایتهاي حاصل ازدادهانس یوارتجزیه ج ینتا-5جدول 
ضریب تغییراتمیانگین مربعاتدرجه آزاديبع تغییرامن

تیمار
خطا

3
11

**69/4956
91/213

08/23

یکدیگر در سطح یک درصد استبه مفهوم اختالف سطوح تیمار با**

القـاء کـالوس   يبـرا یمختلفيهاطیاز مح: ییزاکالوس
2يحـاو MSط کشـت یدر محـ کـالوس  القـاء .استفاده شد

تیموفقبا Kinتر یگرم در لیلیم1و NAAتر یگرم در لیلیم
).)الف(2و ) ب(1شکل(انجام شد
ـ وارتجزیهج ینتا: ییباززا انس نشـان داد کـه تفـاوت    ی

ـ )=01/0(يداریمعن مختلـف  یهورمـون يمارهـا ین تیب

، )6جـدول  (داشـت  زرشـک وجـود   ییدرصـد بـاززا  يبرا
هورمـون  mg/l1همراه با MSه یکشت پاطیکه محيطوربه

BAPمورد يمارهاین تیدر بیین درصد باززایشتریبيدارا
کشـت  طیها پس از قرار گرفتن در محـ زنمونهیر. استفاده بود

1شـکل (کردندیزنک هفته شروع به جوانهیپس از حدود 
.))ب(2و ) ج(

ییباززايمارهایتيبرایتصادفانس طرح کامالًیوارتجزیهج ینتا-6جدول 
یراتضریب تغیمیانگین مربعاتدرجه آزاديتغییرمنابع

تیمار
خطا

4
17

**286
24/50

68

به مفهوم اختالف سطوح تیمار با یکدیگر در سطح یک درصد است**

ــرا: يپــرآور ش تعــداد شــاخه، یو افــزايپــرآوريب
مخصـوص  يهـا طیشده درون محـ ییباززايهازنمونهیر

ـ بـا بعـد از گذشـت    یتقر. قرار گرفتنـد يپرآور ک مـاه  ی
ـ وارتجزیه ج ینتا. صورت گرفتيپرآور انس نشـان داد  ی

بیشترین میانگین استفاده شده،یهورمونيمارهاین تیکه ب
01/0يحـاو MSط یمح5تعداد شاخه مربوط به تیمار

بـود BAPگرم در لیتـر  میلی2و IBAگرم در لیترمیلی

].)و(2و شکل ) د(1شکل [

شـده هاي بـا رشـد مناسـب تولیـد    شاخه: زاییریشه
. شدندمنتقلزاییریشههايمحیطبهریشهتولیدمنظوربه

mg/l IBA5/0محـیط کشـت   ،زاییریشهتیماربهترین 
MS +بـه  دار شده گیاهان ریشهمنظور سازگاري به. بود

.و سپس به خاك انتقال یافتندپات منتقل فیجی
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، 1جدول ذکر شده در درصد آلودگی تحت تاثیر تیمارهاي ضدعفونی ) الف: مقایسه میانگین تحت تاثیر تیمارهاي مختلف-1شکل 
ذکر شده درصد باززایی تحت تاثیر تیمارهاي هورمونی ) ، ج2جدول ذکر شده در زایی تحت تاثیر تیمارهاي هورمونی درصد کالوس) ب

3جدول ذکر شده در درصد پرآوري تحت تاثیر تیمارهاي هورمونی ) ، د3جدول در 

بحث
ــار     ــه تیم ــان داد ک ــات نش ــل از آزمایش ــایج حاص نت

دقیقـه و  15مـدت  درصد به3ضدعفونی هیپوکلریت سدیم 
رین تیمار براي بار شستشو با آب مقطر استریل بهت3سپس 

اي در مطالعـه . باشـد هاي زرشـک مـی  ضدعفونی ریزنمونه
نیز تیمار هیپوکلریت سـدیم  ) Mohammadi)2011دیگر 

بار شستشـو بـا آب   3دقیقه و سپس 15مدت درصد به3
هـاي زرشـک   مقطر استریل را بـراي ضـدعفونی ریزنمونـه   

) 1998(و همکاران Gurelدر تحقیقی . گزارش کرده است
2سـدیم  هـاي بـادام از هیپوکلریـت   در ضدعفونی ریزنمونه

مرتبه شستشـو بـا   4دنبال آن دقیقه و به10مدت درصد به
و Bunnدر بررسی دیگر . آب مقطر استریل استفاده کردند

غلظــت مــؤثر بــراي ضــدعفونی نــوك ) 1989(همکــاران 

ــاقه ــاي س ــتفاده  Leucopogon obtectusه ــا اس از را ب
در . ثانیه اعالم کردند15درصد در 5/0هیپوکلریت سدیم 

هـاي  ریزنمونـه ) 2006(و همکـاران Cananتحقیقی دیگر 
درصـد  70بـار بـا اتـانول    2برگرفته از درختان پسـته را  

درصـد  15سـدیم  دقیقه و یک بار با هیپوکلریت2مدت به
ــه ــا آب15مــدت ب مقطراســتریل دقیقــه و نیــز شستشــو ب

کردند، که نتایج تمامی این آزمایشات بـا نتـایج   ضدعفونی 
عنـوان تنهـا مـاده    سـدیم بـه  تحقیق حاضر که هیپوکلریـت 

نتایج حاضر با نتـایج  . ضدعفونی استفاده شد، مطابقت دارد
در گیاه سیب که بیان ) Ghavidel)2003ارائه شده توسط 

داشت ضدعفونی با هیپوکلریت سـدیم تـأثیري بـر از بـین     
کـه اسـتفاده از کلریـدجیوه    ندارد، درصورتیبردن آلودگی 

ــدین ــایرت دارد  ب ــان داد مغ ــوبی نش ــایج مطل ــور نت .منظ
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هاي رشد ریزنمونه) ، بmg/l1Kinو mg/l2NAAحاوي MSالقاء کالوس در ریزنمونه زرشک در محیط پایه ) الف-2کل ش
،، دBAPهورمون mg/l1همراه با MSپرآوري زرشک در محیط پایه ) ، جBAPهورمون mg/l1همراه با MSزرشک در محیط پایه 

IBAگرم در لیتر میلی01/0و BAPگرم در لیتر میلی2حاويMSمحیط باززایی و پرآوري زرشک در ) و

کـار بـرده شـده،    بهيهاطین محیدر بییشات باززایآزمادر 
ـ یم1همراه با MSه یط کشت پایمح BAPتـر  یگـرم در ل یل

بـر  یشـ یدر آزما.شـناخته شـد  ییباززايط براین محیبهتر
ع بـا غلظـت   یط کشت مـا یمحB. thunbergiiزرشک يرو
ط ین محـ یعنـوان بهتـر  بهIBAو IAAيهااز هورمونیکم
ـ ج ایند که بـا نتـا  اهشناخته شديادیزازدیريبرا ن مطالعـه  ی
Karhu(رت داشتیمغا et al., بـرروي  یقیدر تحق.)2001

ــداهنشــان داد) 2014(و همکــاران Poordadســماق ــه ن ک

ط کشـت  یمحـ يب رویترتبهییالقاء کالوس و باززابیشترین 
MSتر یگرم در لیلیم5/0يحاوIAA گـرم در  یلیک میو

و Vesalنخـود در آزمایشی بـرروي .دست آمدبهBAتر یل
کـالوس  میـزان گزارش کردند که بیشترین )2002(همکاران 
2/0و D-4-2گـرم در لیتـر   میلـی 1حـاوي  MSدر محیط 

Safarnejadدر بررسی .آمددستبهگرم در لیتر کینتین میلی

ــره  ) 2011( ــرروي زی ــفید ب )Cuminum setifolium(س
گـرم  میلـی 2/0حاوي B5طبیشترین القاي کالوس در محی
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در .آمددستبهBAPگرم بر لیتر میلی2/0و NAAدر لیتر 
نشــان داد کــه ) Safarnejad)2015تحقیقــی روي عنــاب

2حـاوي MSمحـیط کشـت  دربیشـترین میـزان بـاززایی   
به وIBAگرم در لیترمیلی01/0و BAPگرم در لیتر میلی

در تحقیقـی بـر روي افـرا    .دست آمـد بهدرصد 6/96میزان 
ــیکم  ــزارش ) Safarnejad)2015و Saeedi Heidariک گ

0002/0که بهترین محـیط جهـت بـاززایی حـاوي     ندکرد
1/0و BAPگـرم در لیتـر  میلی5و TDZلیترگرم در میلی
قـات روي قرهاي دیگردر مطالعه.بودIBAگرم در لیترمیلی

Darrudi نشــان داد کــه بســتر) 2015(و همکــارانMS

زنی ریزنمونه ها بود و غلظـت  ترین بستر براي جوانهمناسب
ها براي تکثیر ریزنمونهBAPگرم در لیتر از هورمونمیلی1

ــب ــود مناس ــر ب ــرروي بــادام    .ت ــري ب در بررســی دیگ
Sharifmoghaddam که گزارش کردند) 2011(و همکاران

زایـی، تکثیـر و   بهترین تیمار جهت القاء کـالوس، شاخسـاره  
طور تـوام محـیط کشـت    تشکیل بلندترین طول شاخساره به

MS گرم در لیتر میلی5/0همراه با ترکیب هورمونیIAA و
Roozbanدر مطالعــه .بــودBAگــرم در لیتــر یــک میلــی

ـ  یشاخساره در برخيجهت پرآور) 2002( یاز ارقـام گالب
ـ یم2و 1غلظت صـفر ،  3ن ی، در بییایآس تـر  یگـرم در ل یل

BAPـ یم1در غلظـت  ییزان شاخهیشتریب تـر  یگـرم در ل یل
از ) 1992(و همکـاران  Daguinيادر مطالعـه . اتفاق افتـاد 

سـازي  فعـال يبـرا 10Mμو 6/0مقـدار  د بهیک اسیبرلیج
ج بـا  ین نتایکه اب استفاده کریترتا و زرشک بهیجوانه ماهون

سـازي  فعـال در مـؤثر را BAPقات کـه هورمـون   یتحقاین 
ـ ی.رت داردیزرشـک شـناخته شـد مغـا    زنـی  جوانه ازیک

ـ اهمبافـت کشتکیتکندرکهییپارامترها مسـئله داردتی
ها،نمونهواکشتمرحلهدررایزباشد،یمیجانبشاخهدیتول

راکیهروکردجداتوانیمراشدهدیتولیجانبيهاشاخه
ـ . کـرد کشتجداگانهیطیمحدرنمونهکیعنوانبه دریحت

شاخسارههرازباشديقوهاشاخسارهرشدکهمواردیبرخ
ـ تکثسرعتنکاریاباوکردهیتهزنمونهیرنیچندتوانیم ری

گونه يادیربزازديروياج مطالعهینتا.ابدییمشیافزااریبس
10Mμتا 5ا از خانواده زرشک نشان داد که غلظت یماهون

BAPبـود مـؤثر هـا  رشد شـاخه يبرا(Mackay et al.,

در تحقیقـی بـر   .  که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد(1996
بهتـرین  ) Safarnejad)2014وMoghimiروي زالزالک 

گرم در لیترمیلی1همراه با MSمحیط براي پرآوري محیط
BA گـرم در لیتـر  میلی5/0وIAA در.آوردنـد دسـت بـه

گزارش)2002(و همکاران Freireروکا،یگالبيادیزازدیر
شـاخه تعـداد شیافـزا موجبBAPيباالغلظتکهندکرد

طـورکلی از نتـایج   بـه .ج مطابقت داردینتااینشود، که بایم
BAPتـوان گفـت هورمـون    حاصل شده در این تحقیق مـی 

باشـد و ترین هورمون مـی مؤثردانه براي باززایی زرشک بی
ــ ــاوMSط یمح mg/l IBA01/0 +mg/l BAP2يح

.ن تعداد شاخه را داشتیانگین میشتریب
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Abstract
Genus Berberis include 660 species and only one of them, Berberis vulgaris is cultivated as

a horticultural species. Berberis vulgaris is propagated via cutting and souker that is very time
consuming. Using tissue culture method may product larg number of plants in a short period of
time. In this research, effects of plant growth regulating hormones on micropropagation of
Berberis vulgaris were studied. Axillary buds were sterillized as explants. The explants were
transferred to different medium after sterilization stages including mercuric chloride, 70%
ethanol and sodium hypochlorite supplemented with different concentrations of BAP, IAA, Kin
and GA3 growth regulating hormones. The cultures were kept in a growth room at 25±2 ˚C in
16/8 h light and dark periods. Results showed that 3% NaOCl for 15 minutes was the best
sterilization treatment. Also ANOVA results indicated that MS medium supplemented with 1
mg/l BAP was the best medium for regeneration. The most number of shoots (6) was observed
in MS supplemented with 2 mg/l BAP + 0.01 mg/l IBA. Therefore, BAP was the best hormone
for regeneration of Berberis vulgaris.The best medium for root initiation was MS containing 0.5
mg/l IBA. The regenerated plant were succesfuly transferred to Jify pots and then to soil.
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