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Lyciumبومیدرختچهپرآوريارزیابی تأثیر تنظیم کننده هاي رشد بر  depressum

4، علی تهرانی فر3، محبوبه داودي پهنه کالیی5و2، هما میرشاهی*1لیال سمیعی

علومدارویی، گروهدانشجوي کارشناسی ارشد گیاهان-2.گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشی گروه استادیار-1
استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد -4.باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهدعلوم دانشجوي دکتري گیاهان زینتی، گروه -3.باغبانی، دانشگاه زابل

.کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد-5

Samiei@um.ac.irئول: *نویسنده مس

چکیده

Lyciumگیاه  depressum  ناطق ممتر می باشد که در5/2تا 1متعلق به خانواده سوالناسه ، درختچه اي خاردار با ارتفاع
و به دلیل ا بودهرا داراز جمله خشکی و شوريوسیعی از ایران پراکنش دارد. این درختچه قابلیت تحمل شرایط نامساعد محیطی

در اهلی سازي اقدام هاي اولیهبا توجه به اینکه یکی از قابلیت فرم پذیري کاندید مناسبی جهت استفاده در فضاي سبز می باشد.
ي رشد مختلف تاثیر تنظیم کننده هاداد زیادي از گیاه مذکور می باشد لذا در این تحقیقگیاهان قابلیت تکثیر گیاه و دسترسی به تع

. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میانگین تعداد شاخه و تعداد برگ در اه لیسیوم مورد ارزیابی قرار گرفتگیبر میزان پرآوري 
مشاهده شد. با توجه به TDZمیلی گرم در لیتر 02/0و بیشترین میانگین طول شاخه در غلظت BAPمیلی گرم در لیتر 5/0غلظت 

.Lمیلی گرم بهترین ترکیب جهت پرآوري گیاه 5/0با غظت BAPکننده رشدتنظیم همراه باMSاین تحقیق محیط کشت نتایج

depressum.معرفی می گردد

Lyciumکلمات کلیدي: depressumه هاي رشد، ریزازدیادي، پرآوري، تنظیم کنند

مقدمه

خاتم ساز، می شود (با شش گونه در ایران، به اسامی دیوخار، گرگ تیغ، کام تیغ، آسه و سریم خوانده Lyciumجنس 
با نام فارسی کام تیغ متعلق به خانواده سوالناسه ، درختچه اي L.depressumگیاه ). 1390، آزادي چگینی و همکاران، 1378

متر می باشد که در ایران، ترکیه، آسیاي میانه، افغانستان و پاکستان پراکنش دارد. این گیاه داراي شاخه 5/2تا 1خاردار با ارتفاع  
گیاه لیسیوم پراکنش وسیعی در ایران دارد و در ) 1367( اسدي و همکاران اي صاف و سفید با خارهاي محکم و سخت می باشد. ه

با توجه به اینکه بهره )2014( مرادي و معرب، مناطق شمال، شمال شرق، شمال غرب ، مرکز و جنوب ایران یافت می شود 
جدید از اي با ارزش زینتی موجود در کشور و در نهایت اهلی سازي و معرفی گونه هايبرداري از ذخایر ژنتیکی و تنوع گونه ه

از روش کشت بافت مورد ارزیابی قرار گیاه لیسیوم با استفادهپرآورياهمیت باالیی برخوردار می باشد، لذا در این تحقیق امکان 
گزین روش هاي تکثیر کالسیک شده اند و بسیاري از گونه هاي هاي نوین ازدیاد مانند ریز ازدیادي جایامروزه روشگرفته است. 

زراعی زینتی و دارویی از این طریق تکثیر می شوند و گیاهچه هاي جوان در هر موقع از سال در دسترس می باشند. با توجه به اینکه 
از گیاه مذکور می باشد. لذا در این تحقیق یکی از اولین قدم ها در اهلی سازي گیاهان قابلیت تکثیر گیاه و دسترسی به تعداد زیادي 

ریزازدیادي گیاه لیسیوم و نیز تاثیر تنظیم کننده هاي رشد مختلف بر میزان پرآوري گیاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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هامواد و روش

که پس از مراحل ر ریزنمونه حاوي یک جوانه جانبی بودتهیه شد. هشاخه هاي سال جاري ازریزنمونه ها در فصل بهار
میلی گرم بر لیتر استقرار یافت. مراحل ضدعفونی 300بدون هورمون حاوي سفوتاکسیم با غلظت MSضدعفونی در محیط کشت 

3درصد و 5/2دقیقه شستشو با هیپوکلریت سدیم 10درصد، 70ثانیه شستشو با اتانول 35شامل یک ساعت شستشو با آب جاري، 
(محیط VSو بار تقطیر بود. ریزنمونه ها پس از مرحله استقرار به مرحله پرآوري با ترکیب محیط کشت بار شستشو با آب مقطر د

میلی گرم بر لیتر) و 4، 2، 1، 5/0، 0با غلظت هاي (BAP) و تنظیم کننده هاي FeEDDHAحاوي کالت آهن MSکشت پایه 
TDZ) میلی گرم بر لیتر 2/0و 0یب با غلظت هاي میلی گرم بر لیتر) در ترک2، 2/0، 02/0، 0با غلظت هايNAA .انتقال یافتند

داده هاي آزمایش پس از دو دوره واکشت به فواصل یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل تعداد شاخه، 
تعداد برگ و طول شاخه بودند.

نتایج و بحث

ن تعداد در مرحله پرآوري نشان داد که از نظر میانگیو غلظت سیتوکینین نوعنتایج جدول تجزیه واریانس داده ها در بررسی 
. مقایسه میانگین داده میانگین طول شاخه در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی داري وجود داردبرگ، میانگین تعداد شاخه و

BAPداشته است و با افزایش غلظت TDZبه ) را نسبت 16/14بیشترین میانگین تعداد برگ (BAPکه تنظیم کننده ها نشان داد 

میلی گرم در لیتر، میانگین تعداد برگ 4به 5/0از BAPبطوري که با افزایش غلظت هورمون تعداد برگ تولیدي کاهش می یابد
به شده مشاهده نمی شود و میزان برگ تولیدTDZکاهش می یابد. اما چنین روندي در هورمون صفربه 16/14تولید شده نیز از 

5/0). بیشترین میانگین تعداد برگ نیز در غلظت 1شکل(افزایش یافته استمیلی گرم در لیتر2و 02/0، 2/0ترتیب در غلظت هاي 
NAAمیلی گرم در لیتر 2/0و 0در ترکیب با TDZمیلی گرم در لیتر 2و کمترین تعداد برگ در غلظت BAPمیلی گرم در لیتر 

اختالف معنی داري وجود TDZو BAPدر غلظت هاي مختلف NAAملی گرم در لیتر 2/0و 0غلظت مشاهده شد و بین دو 
براساس نتایج بدست آمده اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر تعداد شاخه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است ندارد. 

میلی گرم در 5/0شترین میانگین تعداد شاخه در غلظت بی.تعداد شاخه بیشتري تولید کردTDZنسبت به BAPبطوري که هورمون 
میلی گرم در لیتر 2/0و 0در ترکیب با TDZمیلی گرم در لیتر 2و کمترین میانگین تعداد شاخه در غلظت ) BAP)33/4لیتر 

NAAیک درصد اثر نوع و غلظت سیتوکینین در مرحله پرآوري این گونه بر طول شاخه نیز در سطح احتمال.مشاهده شد
TDZمیلی گرم در لیتر 02/0سانتی متر) در غلظت 75/0اختالف معنی داري داشته است بطوري که بیشترین میانگین طول شاخه (

اما بین غلظت مشاهده شده استNAAدر ترکیب با دو غلظت TDZمیلی گرم در لیتر 2و کمترین میانگین طول شاخه در غلظت 
در ترکیب با هر دو TDZمیلی گرم در لیتر 2/0و غلظت NAAمیلی گرم در لیتر 2/0در ترکیب با TDZمیلی گرم در لیتر 02/0

میلی گرم در لیتر) نیز تفاوت معنی 4و BAP)2همچنین بین غلظت هاي باالي .اختالف معنی داري وجود نداشتNAAغلظت 
براساس .  یش طول شاخه اختالف معنی داري مشاهده شده استتنظیم کننده در افزادوبین سطوح مختلف داري مشاهده نشد اما

تأثیر مطلوبی داشته است اما در تعداد برگ در افزایش تعداد شاخساره وBAPکه کاربرد اظهار داشتنتایج بدست آمده می توان 
که در فرآیند ریزازدیادي دارد. اما از آنجاقرار TDZافزایش طول شاخساره چندان تأثیري نداشته است و در جایگاه دوم پس از 

تأثیر BAPکه اظهار داشت تعداد شاخساره تولیدي نسبت به ارتفاع گیاهچه از اهمیت بیشتري برخوردار است، در نتیجه می توان 
ررسی اثر ) در ب1385هاشمی مقدم و همکاران (داشته است. L.depressumدر پرآوري شاخساره هاي TDZمطلوب تري نسبت به 

5/0تنظیم کننده هاي رشد در کشت درون شیشه اي رز مینیاتور به این نتیجه رسیدند که غلظت بهینه در مرحله پرآوري ترکیب 
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در که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشته است امابوده استNAAمیلی گرم در لیتر 1/0و 05/0به همراه BAمیلی گرم در لیتر 
NAAو BAمیلی گرم در لیتر 1/0و 25/2) انجام شد در غلظت هاي به ترتیب 1375(صالحی نجف آباديآزمایشی که توسط 

باالترین میانگین تعداد و طول شاخساره بدست آمد. همچنین تولید شاخه هاي جانبی عالوه بر نوع تنظیم کننده رشد مؤثر از نوع 
گونه اي که در ریزنمونه جوانه جانبی به دلیل حذف خاصیت چیرگی انتهایی و نیز اثر متقابل سیتوکینین ریزنمونه نیز می باشد به 

همکاران، و بارو، 1985، الفرینگهاي درونی و بیرونی، نسبت به سایر ریزنمونه ها بر تولید شاخه هاي جانبی اثر بیشتري دارد (
میلی 4) در بررسی ریزازدیادي رز محمدي نشان دادند که در مرحله شاخه زایی تیمار 2012محمودي نودژ و همکاران ().1984

میلی 2/0بهترین تیمار بودند همچنین به منظور افزایش طول شاخه از غلظت IBAمیلی گرم در لیتر 25/0همراه با BAگرم در لیتر 
ستفاده کردند که با نتایج پژوهش حاضر متفاوت بود.اGA3گرم در لیتر 

Lycium. اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر میانگین تعداد برگ در مرحله پرآوري گیاه 1شکل  depressum.

Lycium. اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر میانگین تعداد شاخه در مرحله پرآوري گیاه 2شکل  depressum.
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Abstract

Lycium depressum belongs to Solanaceae family is a thorny shrub (1-2.5 m height) which is
distributed in Irano-Touranian area. This is a salt and drought tolerant shrub which can be formed
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easily. These characters make it a potential candidate for the urban landscape. Accessing the
propagation protocol of the native plants is one of the first actions that is carried out during the process
of plant domestication therefore in this research the proliferation of L.depressum in the presence of
different plant growth regulators was evaluated. The results indicated that 0.5 mg/l BAP lead to the
production of highest shoots and leaf number, however, the highest shoot length was related to
medium with 0.02 mgl TDZ. In Overal MS medium with 0.5 mg/l BAP considered as the optimum
medium for the proliferation of L. depressum.

Key words: Lycium depressum, Proliferation, plant growth regulators, micropropagation
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