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 چکیده

د که قابلیت تحمل باالیی به خشکی و شوری دارد. باش میه سوالناسه و بومی ایران تیرخاردار متعلق به  ای درختچه Lycium depressum گیاه

ی ها هورمون تأثیربه پروتکل بهینه ریزازدیادی گیاه لیسیوم برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا  یابی دستدر این مطالعه 

( در میزان پرآوری گیاه لیسیوم بررسی شد. سپس NAA( در ترکیب با نفتالین استیک اسید )TDZ( و تیدیازورون )BAPبنزیل آمینو پورین )

و همچنین کلرید کلسیم بر بهبود  FeEDDHAترکیبات آلی و معدنی مختلف شامل میواینوزیتول، کازئین هیدرولیزات، پرولین، آهن  اثر

( به همراه MS) بر اساس نتایج این آزمایش، محیط کشت موراشیگ و اسکوگی لیسیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. ها گیاهچهپرآوری و کیفیت 

 211بهترین محیط کشت جهت پرآوری شاخساره شناخته شد. عالوه بر این، افزودن میواینوزیتول تا میزان  عنوان به BAPبر لیتر  گرم میلی 5/1

ی با کیفیت باالتر و برگ درشت ها شاخسارهبهبود بخشید و منجر به تولید بر لیتر به محیط کشت، تولید شاخساره را در مرحله پرآوری  گرم میلی

ی ها گیاهچهدرصد ازنود و پنج  .آمد دست به IBAدر لیتر  گرم میلی 3/1نیز بیشترین تعداد و طول ریشه در تیمار  زایی ریشهتر گردید. در مرحله 

بهینه ریزازدیادی درختچه  روش به یابی دستشده به طور موفق در اتاقک رشد سازگار شدند. در مجموع نتایج این تحقیق منجر به دار  ریشه

این گیاه  سازی اهلیی ها جنبهتر روی سایر  انجام تحقیقات گسترده برد پیشد نقش بسیار مهمی در توان میبومی لیسیوم گردید. این دستاورد 

 و قابل استفاده در فضای سبز شهری داشته باشد. دارویی با ارزش

 

 .FeEDDHAمیو اینوزیتول، کازئین هیدرولیزات، پرآوری، ریزازدیادی،  های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 
Lycium depressum, a prickly shrub from Solanaceae family, is a native species from Iran with high salinity and 

drought tolerance ability. In this study, the establishments of an efficient micropropagation method for L. desressum 

was investigated. In the first experiment, the effects of benzylaminoporin (BAP) and thiadiazuron (TDZ) in 

combination with naphthalene acetic acid (NAA) were investigated. In the second experiment, the effect of various 

organic and inorganic compounds including myo-inositol, casein hydrolysate, proline, FeEDDHA, as well as calcium 

chloride on the improvement of proliferation and quality of in vitro regenerated shoots were evaluated. According to 

the results of these experiments, BAP at low concentration (0.5 mg / L) was regarded as the best treatment for in vitro 

proliferation of L. depressum. Moreover, the maximum leaf number was achieved in this treatment. In addition, 

increasing the concentration of myo-inositol to 200 mg/l in MS medium, enhanced shoot proliferation, leaf size and 

quality of regenerated shoots. The highest root number and length was obtained on full strength MS medium 

supplemented with 0.3 mg/l IBA. Following rooting, the developed plantlets were hardened and established 

successfully in culture room with 95% survival rate. Overall, this experiment resulted in an efficient 

micropropagation protocol for L. depressum. The findings of this study can facilitate the path to more extensive 

research program on various aspects of domestication of this valuable medicinal and landscape species.  
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 مقدمه

 Lycium depressum Stocksلیسیوم با نام علمی

subsp. depressum  گیاهی است از تیره سوالناسه که

در زبان فارسی به آسه و یا دیو خار ترکمنی نیز 

. این گیاه مقاومت (Mozaffarian, 2005)شهرت دارد 

باالیی به شوری و خشکی دارد و در خاک های عمیق 

تا نیمه عمیق شور و حتی فاقد شوری در مناطق 

 ,.Mohseni et alیابد ) میپرورش  کخش نیمهخشک و 

. پراکنش جهانی این گیاه در ایران، (2017

د باش میترکمنستان، افغانستان، پاکستان و عراق 

(Mozaffarian, 2005) تا  ۰۸. جنس لیسیوم دارای

گونه از آن به  ۶د که باش میگونه در سراسر دنیا  1۸

 همراه دو زیر گونه از ایران گزارش شده است

.(Khatamsaz, 1998)  گیاه لیسیوم در طبیعت به فرم

. نماید میمتر رشد  1/7د و تا ارتفاع باش می ای درختچه

ی این گیاه به شکل مستطیلی و اغلب با نوک ها برگ

قیفی و به رنگ  صورت بهد. جام گل باش میکند 

د. این گیاه در باش می متر میلی 57تا  ۰ارغوانی و طول 

سان، گیالن، یزد، فارس و ی خراها استانایران از 

. (Mozaffarian, 2005)آذربایجان گزارش شده است 

در تحقیقات مختلف نشان داده شده است که 

ی، اکسیدان آنتیی گیاه لیسیوم حاوی مواد ها برگ

د و این گیاه در درمان باش میفالونوئیدی و فنلی باال 

دیابت فشار خون باال و مشکالت کلیه مؤثر است 

(Ghasemi, et al., 2013; Tabaraki et al., 2013) . 

L. barbarum  د باش میی دیگر جنس لیسیوم ها گونهاز

که دارای خواص دارویی بسیار باال و شناخته شده ای در 

د و از آن در تهیه برخی از مکمل های دارویی باش میدنیا 

 .(Gong et al., 2018)نیز استفاده شده است 

ی ها ویژگیدرختچه لیسیوم با توجه به دارا بودن 

خشکی و ظاهری مناسب و قابلیت مقاومت به  شرایط 

د توان میپذیری باال  شوری و همچنین قابلیت هرس

کاندید بسیار مناسبی جهت استفاده در فضای سبز 

شهری باشد. استفاده از گیاهان بومی در فضای سبز 

اقلیمی زیستگاه خود به شرایط  ها سال که اینبه لحاظ 

ی کمتری در ها مراقبتو نیاز به  اند شدهسازگار 

سزایی  کاشت و نگهداری دارند، اهمیت به یفرایندها

ی احداث و نگهداری فضای سبز ها هزینهدر کاهش 

ایران در اقلیم  که ایندارد. عالوه بر این با توجه به 

قرار گرفته است و با کمبود منابع  خشک نیمهخشک و 

د، کاربرد چنین گیاهانی در فضای باش می رو روبه آبی

سبز شهری، عالوه بر امکان توسعه بیشتر فضای سبز 

در شرایط بحرانی کمبود آب، نقش مؤثری در افزایش 

راندمان مصرف آب و پایداری فضای سبز نیز خواهد 

 داشت. 

ی باالی گیاه لیسیوم، تا کنون ها با وجود پتانسیل

در خصوص امکان تکثیر این گیاه ارزشمند  ای مطالعه

ی نوین ازدیاد ها روشصورت نگرفته است. امروزه 

ی ها روشگیاهان مانند روش ریز ازدیادی جایگزین 

ی ها گونهتکثیر کالسیک شده است و بسیاری از 

ند شو میزینتی و دارویی و زراعی از این طریق تکثیر 

(Esmaeili, et al., 2016; Samiei et al., 2018) از .

مزایای این روش سرعت و راندمان باالی تکثیر و 

به گیاهان یکنواخت، سالم و عاری  یابی دستهمچنین 

 ,.Carrillo-Bermejo et al) دباش میاز عوامل بیماریزا 

. از تکنیک کشت بافت تا کنون جهت (2018

ی دیگر لیسیوم مانند ها گونهریزازدیادی موفق 

Lycium barbarum (Fira et al., 2016)  وLycium 

chinensis (Maseda et al., 2004)  استفاده شده

ی مختلف گیاه اعم از ها اندامها  است. در این آزمایش

ریزنمونه اولیه استفاده  عنوان بهجوانه، برگ و ریشه 

 شده است.

یاهان از طریق گاهی اوقات در طی مراحل تولید گ

ر شرایط کشت شده د های باززایی ریزازدیادی گیاهچه

بافت ضعیف بوده و از کیفیت باالیی برخوردار 

د منجر به توان مییی که ها روشد. یکی از باش مین

شود، استفاده از  ها گیاهچهافزایش رشد و کیفیت این 

برخی مواد مکمل رشد در مراحل مختلف ریزازدیادی 

های رشد  کننده تنظیمد که در کنار استفاده از باش می

و یا افزایش  ها گیاهچهگیاهی باعث افزایش کیفیت 

ند شامل توان میند. این مواد شو میراندمان تکثیر 

-ترکیبات آلی مختلف مانند کازئین هیدرولیزات، ال

قندی مانند میواینوزیتول  پرولین و برخی ترکیبات شبه

های  ی آمینه مختلف باشد. گزارشاسیدهاو همچینین 

ر افزایش رشد و راندمان ریزازدیادی مختلفی مبنی ب

 & Bai)گیاهان با استفاده از این مواد ارائه شده است 
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Qu, 2001; Nas, 2002; Negi & Saxena, 2011) .

نیاز گیاهان مختلف به عناصر  که اینهمچنین با توجه به 

د، در باش میهای کشت متفاوت  حیطمعدنی  موجود در م

ه است که تغییر در برخی از تحقیقات نشان داده شد

ترکیب برخی از اجزای محیط کشت منجر بهبود کیفیت 

ی حاصل از کشت بافت گردیده است. از جمله ها گیاهچه

ترکیب آهن، نیتروژن و  به تغییر در توان میاین موارد 

 ,Poothong & Reed) کلسیم محیط کشت اشاره نمود

2014; Yadav et al., 2003 .) ج نتای که اینبا توجه به

به  یابی دستآزمایشات اولیه این تحقیق منجر به 

ضعیف گردید که در پاره ای از موارد  ی نسبتاًها گیاهچه

عالیم کلروز برگی را بخصوص در مراحل انتهایی پرآوری 

تکمیلی جهت بهبود پرآوری های  آزمایشدادند،  نشان می

ی لیسیوم با استفاده از ترکیبات ها گیاهچهو کیفیت 

و معدنی صورت گرفت.  لذا هدف از انجام  مختلف آلی

به پروتکل بهینه ریزازدیادی گیاه  یابی دستاین تحقیق 

ی رشد مختلف و ها کننده تنظیملیسیوم با استفاده از 

ی تولیدشده ها گیاهچههمچنین بهبود پرآوری و کیفیت 

 با استفاده از ترکیبات آلی و معدنی مکمل بود.

 

 ها روشمواد و 
 مواد گیاهی

در این آزمایش از درختچه لیسیوم واقع در محوطه 

ی ریز ها آزمایش  دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام

ازدیادی استفاده شد.  تأیید هویت دقیق این زیرگونه 

 .Lycium depressum Stock subspبا نام علمی 

depressum  توسط هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی

الزم به ذکر که  دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت.

رویشگاه اصلی این گیاه شهرستان نیشابور واقع در 

ی ها سالمشهد بوده است و این گیاه در  غربی شمال

گذشته به محوطه دانشگاه فردوسی مشهد انتقال یافته 

 بود. 

 

 مراحل ضدعفونی

 1/۸و قطر   متر سانتی 5۸یی به طول ها شاخسارهابتدا 

جاری در اوایل  ی رشد سالها شاخهاز  متر سانتی

اردیبهشت ماه تهیه شد و به آزمایشگاه انتقال داده 

حذف شده و  ها شاخهی روی ها برگشد. سپس 

هر کدام  متر سانتی 1تا  3به قطعات به طول  ها شاخه

یک  مدت بهجوانه برش زده شدند و  3تا  7حاوی 

ساعت در زیر آب جاری قرار گرفتند. بقیه مراحل 

 مدت بهدرصد  5۸با اتانول ضدعفونی شامل شستشو 

درصد  7ثانیه، ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم  3۸

دقیقه و در نهایت آبشویی با آب مقطر  5۸ مدت به

دقیقه در  1استریل دو بار تقطیر سه بار و هر کدام 

 زیر هود المینار صورت پذیرفت.

 

 شرایط کشت

ی حاوی یک جوانه جانبی ها نمونهدر هنگام کشت، ریز

از قطعات شاخه تهیه شد و در  متر سانتیک به طول ی

بدون  (MS)محیط کشت موراشیک و اسکوگ 

 3۸۸گرم بر لیتر ساکارز و  3۸ هورمون و حاوی

تیک سفوتاکسیم کشت بیو آنتیبر لیتر  گرم میلی

محیط کشت قبل از   pHگردید. الزم به ذکر است که 

و  HClگرم بر لیتر آگار با استفاده از  ۰/۸افزودن 

KOH  ی کشت پس ها محیطتنظیم گردید و  ۰/1روی

در اتوکالو در دمای  ای شیشهی ها ویالاز توزین در 

بار استریل شدند.  3/5و فشار  گراد سانتیدرجه  575

ی کشت شده در ها شیشه، ها نمونهپس از کشت ریز

تحت شرایط  گراد سانتیدرجه  71اتاقک رشد با دمای 

ساعت )روشنایی/ تاریکی( با رژیم نوری  5۶/۰نوری 

یک ماه  مدت بهمیکرومول بر متر مربع بر ثانیه  1۸

 ها آزمایشقرار گرفتند. شرایط اتاق رشد برای تمام 

 یکسان و مشابه شرایط استقرار بود.

 

ی رشد مختلف بر میزان ها کننده تنظیم تأثیربررسی 

ی جوانه جانبی گیاه ها ونهنمپرآوری شاخساره در ریز

 لیسیوم

ی جوانه جانبی حاصل از ها نمونهدر این آزمایش از ریز

ی اولیه در محیط ها جوانهی رشد یافته از ها شاخساره

ی جوانه جانبی به ها نمونهاستقرار استفاده شد. ریز

  MSتهیه شد و در محیط کشت  متر سانتی 5طول 

 BAPو پورین ی رشد بنزیل آمینها کننده تنظیمحاوی 

بر لیتر( و یا  گرم میلی 4، 7، 5، 1/۸، ۸ی )ها غلظتبا 

 7، 7/۸، ۸7/۸، ۸ی )ها غلظتبا  TDZتیدیازورون 

جداگانه و همچنین هر  صورت بهبر لیتر(  گرم میلی
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بر  گرم میلی 7/۸و  صفری ها غلظتکدام در ترکیب با 

انتقال یافتند  (NAA)لیتر نفتالین استیک اسید 

ی آزمایش پس از دو ها داده(. b-5شکل  و a-5)شکل 

روز مورد ارزیابی قرار  3۸دوره واکشت به فواصل 

گرفت. صفات مورد بررسی شامل تعداد شاخه، تعداد 

 برگ و طول شاخه بودند.

 

ارزیابی اثر ترکیبات آلی و معدنی مختلف در بهبود  

پرآوری شاخساره در گیاه لیسیوم در شرایط 

 ای شیشه درون

به  یابی دستاین آزمایش پس از اتمام آزمایش قبل و 

ی رشد مناسب جهت پرآوری شاخساره ها کننده تنظیم

گیاه لیسیوم انجام شد. هدف از انجام این آزمایش افزایش 

ی باززایی شده در مرحله پرآوری بود. ها گیاهچهکیفیت 

ی جوانه جانبی استفاده ها ریزنمونهدر این آزمایش نیز از 

 1/۸حاوی  MS ی جانبی در محیط کشتها انهجوشد. 

ی مختلف مواد آلی و ها غلظتو   BAPبر لیتر  گرم میلی

معدنی شامل کازئین هیدرولیزات، میو اینوزیتول، پرولین، 

جدول کشت شدند ) FeEDDHAکلرید کلسیم و آهن 

با فواصل چهار هفته  ها نمونه(. پس از دوبار واکشت ریز5

 ها گیاهچهفاکتورهای رشد  ی کشت مشابهها محیطدر 

شامل درصد باززایی شاخساره، تعداد شاخساره، میانگین 

شده  ی پرآوریها گیاهچهطول شاخساره و اندازه برگ در 

 ثبت گردید.

 
. تیمارهای مورد استفاده جهت بهبود پرآوری 5جدول 

 ای شیشه در شرایط درون Lycium depressumهای گیاه  جوانه
Table 1. Treatments used for improvement of in vitro 

bud proliferation of Lycium depressum 
Treatment code Treatments 

1 0.5 mg/l BAP 

2 0.5 mg/l BAP + 200 mg/l myo-inositol 
3 0.5 mg/l BAP + 500 mg/l myo-inositol 

4 0.5 mg/l BAP+300mg/l Casein hydrolysate 

5 0.5 mg/l BAP + 100 mg/l FeEDDHA 
6 0.5 mg/l BAP + 1mg/l Proline 

7 0.5 mg/l BAP + 600 mg/l CaCl2 

 
شده  ی پرآوریها گیاهچه زایی ریشهارزیابی قابلیت 

 ای شیشه درونلیسیوم در شرایط 

شده از آزمایش  ی پرآوریها شاخسارهدر این آزمایش 

 3یی به طول ها شاخسارهقبل از یکدیگر جدا شدند و 

 MSانتخاب گردیدند و در محیط کشت  متر سانتی

 IBA (۸ ،3/۸ ،۶/۸ی مختلف هورمون ها غلظتحاوی 

ریشه کشت  بر لیتر( جهت القای گرم میلی 1/۸و 

پس از گذشت چهار هفته، تعداد و طول . شدند

ثبت گردید.  زایی ریشهپاسخ گیاه به  عنوان به ها ریشه

شده به آرامی از محیط دار ریشهی ها گیاهچهسپس 

با آب شسته  کامالً ها ریشهکشت خارج گردیدند و 

از روی آنها پاک  شدند تا بقایای محیط کشت کامالً

در بستر کشت حاوی  ها گیاهچهشود. پس از آن 

حجمی: حجمی( که قبال توسط 5:5کوکوپیت: پرلیت )

و در اتاقک اتوکالو  استریل شده بود،  کشت شدند 

منظور پیشگیری از ایجاد  شدند. بهکشت نگهداری 

های  تنش رطوبتی در مراحل اولیه سازگاری، سلفون

های پالستیکی حاوی  پالستیکی شفاف روی لیوان

روز از کشت این  5۸کشیده شد که پس از  ها نمونهریز

پوشش پالستیکی حذف گردید. در طول این مدت 

به طور مرتب  ها گیاهچهای،   های تغذیهجهت رفع نیاز

مایع آبیاری  MS/2 و بر اساس نیاز با محیط کشت  

گردیدند. پس از گذشت چهار هفته از انتقال گیاهچه 

، درصد گیاهان سازگار شده ای شیشه درونبه محیط 

  ثبت گردید.

 

 ی آزمایشها دادهتجزیه و تحلیل 

 ی این تحقیق در قالب طرح کامالًها آزمایشکلیه 

برای هر تیمار  ها شآزمایتصادفی انجام شد. در تمام 

 4سه تکرار در نظر گرفته شد و هر تکرار شامل 

از آنالیز  ها دادهریزنمونه بود.  برای تجزیه و تحلیل 

از آزمون توکی  ها دادهایسه میانگین واریانس و برای مق

افزار استفاده شد. کلیه محاسبات با استفاده از نرم

SPSS (Ver. 23)  .صورت پذیرفت 

 

  و بحث نتایج

ی رشد مختلف بر میزان ها کننده تنظیم تأثیربررسی 

ی جوانه جانبی گیاه ها نمونهپرآوری شاخساره در ریز

 لیسیوم

ی بین دار معنیتفاوت براساس نتایج تجریه واریانس 

تیمارهای آزمایش از لحاظ تعداد شاخساره، طول 

بررسی . (7برگ مشاهده شد )جدول  دشاخساره و تعدا

نشان داد بیشترین تعداد  ها دادهمقایسه میانگین 
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 TDZدر مقایسه با  BAPشاخساره در تیمار هورمونی 

که غلظت  طوری به .(3 آمد )جدول دست بهو شاهد 

بیشترین تعداد شاخساره  BAPبر لیتر  گرم میلی 1/۸

که کمترین تعداد  درحالی ،( را تولید نمود۶/3)

 7ی تحت تیمار ها گیاهچه( مربوط به 5شاخساره )

به  BAPبود. افزایش غلظت  TDZبر لیتر   گرم میلی

بر لیتر منجر به کاهش  گرم میلی 1/۸میزان بیشتر از 

به تیمار  NAAتعداد شاخساره شد. همچنین افزودن  

منجر به کاهش  BAPبر لیتر  گرم میلی 1/۸حاوی 

شاخساره  5/7به  ۶/3تعداد شاخساره از  دار معنی

 هر ریزنمونه گردید. یازا به

ی با دار معنیتیمارهای آزمایش همچنین تفاوت 

بر طول شاخساره نشان دادند.  تأثیریکدیگر از لحاظ 

 ۸7/۸بیشترین طول شاخساره مربوط به تیمار حاوی 

و پس از آن مربوط به تیمار  TDZبر لیتر  گرم میلی

بود که اختالف   BAPبر لیتر  گرم میلی 1/۸حاوی 

کمترین طول شاخه نیز ی با یکدیگر نداشتند. دار معنی

 7/۸و  BAPبر لیتر  گرم میلی 4مربوط به تیمار حاوی 

بود. در مجموع طول شاخه با  NAA میلیگرم بر لیتر 

 کاهش پیدا نمود. TDZو  BAPافزایش غلظت 

شده در رهای هورمونی بر تعداد برگ تولیداثر تیما

ی نشان داد. دار معنیی لیسیوم تفاوت ها نمونهریز

 1/۸( در تیمار 5/54باالترین تعداد برگ ) که طوری به

آمد هر چند که تفاوت  دست به  BAPبر لیتر گرم میلی

ی با شاهد نداشت. کمترین تعداد برگ نیز در دار معنی

بر لیتر( در ترکیب  گرم میلی 4) BAPباالترین غلظت 

آمد.  دست به NAA در لیتر گرم میلی 7/۸با 

 TDZحاوی  ی رشدیافته در محیط کشتها گیاهچه

تولید نمودند  BAPتعداد برگ کمتری در مقایسه با 

ی مختلف ها غلظتی بین دار معنیچند تفاوت هر

TDZ شده مشاهده نشد.در تعداد برگ تولید 

 BAPکننده رشد  براساس نتایج این آزمایش تنظیم

داری تعداد شاخساره بیشتری در مقایسه با  به طور معنی

TDZ  اند  در گیاه لیسیوم تولید نمود. تحقیقات نشان داده

تری در  در غلظت پایین TDZکننده رشد  که تنظیم

در ریزازدیادی گیاهان چوبی مؤثر  BAPمقایسه با 

. منتهی در این آزمایش (Sujatha et al., 2013)باشد  می

TDZ  در غلظت پایین نیز تأثیر اندکی در مقایسه باBAP 

اره گیاه لیسیوم داشت. این نتیجه با بر پرآوری شاخس

های دیگر محققین که در آنها به کاراریی باالتر  یافته

BAP  در مقایسه باTDZ  اشاره کرده بودند، مطابقت دارد

(Ghimire et al., 2010; Monney et al., 2016 .)TDZ 

عنوان یک ترکیب شبه سیتوکینینی قوی  اگرچه به

در برخی موارد از  شناخته شده است اما ممکن است

تشکیل شاخساره ممانعت نماید و یا منجر به تولید 

  .(Preece et al., 1991)های غیر طبیعی شود  شاخساره

نتایج این آزمایش همچنین نشان داد غلظت پایین 

BAP (1/۸ در مقایسه با غلظت باالی  میلی )گرم بر لیتر

تعداد گرم بر لیتر(  نقش مؤثرتری در افزایش  میلی 4آن )

 BAPشاخساره داشت به طوری که با افزایش غلظت 

تعداد شاخساره و همچنین طول شاخساره به طور 

یکی از مؤثرترین  BAPداری کاهش پیدا نمود.  معنی

سیتوکینین ها در محیط کشت بافت معرفی شده است 

(Bairu et al., 2007)  با این حال اثر منفی غلظت باالی

ه این هورمون در پرآوری بسیاری از گیاهان گزارش شد

و  Fira et al. (2016)های  است. نتایج این تحقیق با یافته

Silverstri et al. (2018)  در رابطه با ریزازدیادی گونه

Lycium barbarum  که غلظت پایین هورمونBAP 

عنوان مؤثرترین غلظت این  هگرم در لیتر( را ب میلی 1/۸)

هورمون جهت افزایش تعداد شاخساره معرفی نمودند، 

 مطابقت داشت.

گرم  میلی 1/۸به محیط کشت حاوی  NAAافزودن 

دار تعداد  منجر به کاهش معنی BAPبر لیتر 

شاخساره، طول شاخساره و تعداد برگ شد. در مجموع 

حاوی  MSبه محیط کشت  NAAاضافه نمودن 

نتایج متغیری در بر  TDZو یا   BAPای ه هورمون

داشت. با این حال بهترین میزان رشد و پرآوری 

مشاهده  NAAشاخساره گیاه لیسیوم در محیط فاقد 

های اکسین و سیتوکینین  شد. ترکیب هورمون

کننده رشد و نمو گیاهان  عنوان یکی از عوامل تعیین به

مراه شناخته شده است. مقادیر باالی سیتوکینین به ه

مقدار کمی اکسین در بسیاری از موارد اثر سینرژی بر 

ای گیاهان داشته  شیشه تقسیم سلولی و باززایی درون

برخی از موارد منتهی در  .(Fatima et al., 2011) است

بودن اکسین داخلی در برخی از گیاهان، دلیل باال به

تواند اثر منفی  افزودن اکسین به محیط کشت می
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کالوس زیاد در قاعده ریزنمونه و همچنین مانند تولید 

داشته باشد. این نتیجه با  کاهش رشد را در بر

مبنی بر عدم  Danova et al. (2014) های یافته

در فرایند پرآوری گیاه  NAAمناسب بودن کاربرد 

Hypericum rumeliacum .مطابقت داشت  

گرم بر  میلی TDZ (7در این مطالعه باالترین غلظت 

اثر بازدارندگی روی رشد گیاه داشت و گیاهان پس لیتر( 

روز از شروع آزمایش در این تیمار از بین رفتند.  5۸از 

های باال برای گیاه  در غلظت TDZرسد که  نظر می به

حالت سمیت ایجاد نموده است. بسیاری از تحقیقات 

تر  های پایین در غلظت TDZاند که  گذشته نیز نشان داده

 میزان پرآوری گیاهان داشته است اثر مؤثرتری بر

(Kumar & Reddy, 2010; Lu, 1993) .TDZ  همچنین

گرم بر لیتر(، منجر به  میلی ۸۸7/۸در کمترین غلظت )

هایی با طول زیاد نسبت به شاهد گردید  تولید شاخساره

های تولید  داری بین طول شاخساره هر چند تفاوت معنی

گرم بر  میلی 1/۸مار شده در این تیمار، در مقایسه با تی

طول  TDZمشاهده نشد و با افزایش غلظت  BAPلیتر 

داری کاهش پیدا نمود. این کاهش  طور معنی شاخساره به

  TDZهای باالی  اندازه طول شاخساره در حضور غلظت

به طور مکرر در سایر گیاهان چوبی نیز گزارش شده 

. تیمار (Hussain et al., 2018; Rai et al., 2009)است 

اگرچه بلندترین طول  TDZگرم بر لیتر  میلی ۸۸7/۸

که میزان  شاخساره را ایجاد نمود، منتهی به دلیل این

پرآوری شاخساره در این تیمار پایین بود، لذا تیمار 

مناسبی جهت پرآوری گیاه لیسیوم در شرایط 

 ای تشخیص داده نشد. شیشه درون

شت در مجموع، براساس نتایج این آزمایش ک

در  L. depressumهای جوانه جانبی گیاه  ریزنمونه

و  BAPگرم بر لیتر  میلی 1/۸حاوی  MSمحیط کشت 

در مقایسه با سایر تیمارهای  NAAفاقد هورمون 

ها بود.  هورمونی، بهترین تیمار جهت پرآوری ریزنمونه

های تولیدشده در این تیمار از  با این حال گیاهچه

ار نبودند و بنابراین جهت کیفیت قابل قبولی برخورد

هایی قویتر و با کیفیت باالتر  یابی به گیاهچه دست

های تکمیلی در این خصوص ضروری به  انجام آزمایش

رسید. بر این اساس آزمایش دیگری با استفاده  نظر می

ازنتایج آزمایش اول )استفاده از تیمار هورمونی بهینه( 

عدنی جهت به همراه  تیمارهای مختلف مواد آلی و م

 .ها صورت پذیرفت بهبود پرآوری و کیفیت ریزنمونه

 

 
( مرحله پرآوری در b ،ها ریزنمونه( مرحله استقرار Lycium depressum .aگیاه  ای شیشه درونمراحل مختلف ازدیاد  .5 شکل

در شرایط  MS/2در محیط کشت  ها نمونهریز زایی ریشه( مرحله BAP ،cدر لیتر  گرم میلی 1/۸حاوی  MSمحیط کشت 

ی سازگار ها گیاهچه( IBA ،eدر لیتر  گرم میلی 3/۸حاوی  MS/2شده در محیط کشت دار  ریشهی ها گیاهچه( d ،ای شیشه درون

 در اتاقک رشد ای شیشهشده پس از گذشت یک ماه از انتقال به شرایط برون 
Figure 1. Micropropagation stages of Lycium depressum; a) Establishment stage. b) Explant’s proliferation on MS 

medium supplemented with 0.5 mg/l BAP, c) In vitro rooting on MS/2 medium, d) Rooted explants on MS/2 medium 

containing 0.3 mg/l IBA, e) Established plantlet after one month of transfer to ex vitro condition. 
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در  Lycium depressumهای پرآوری گیاه شاخصبر های رشد  کننده ترکیبات مختلف تنظیم اثر تجزیه واریانسنتایج . 7جدول 

 ای شیشه درونشرایط 
Table 2. Results of varience analysis effect of combinations of plant growth regulators on in vitro proliferation 

indices of Lycium depressum  

Source of Variation df 
Means of Square 

Shoot number Shoot length Leaf number 

Medium composition 12 2.846** 0.227** 110.598** 
Error 65 0.454 0.081 18.556 

CV% - 8.20 12.83 13.11 

 .Significantly difference at 1% of probability level :**                                                           .درصد 5در سطح احتمال  دار معنی تفاوت: **

 
 Lyciumهای جوانه جانبی گیاه  اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان پرآوری شاخساره در ریزنمونهمقایسه میانگین . 3جدول 

depressum 
Table 3. Mean comparison effect of plant growth regulators on axillary bud proliferation of Lycium depressum 

Treatment code BA (mg/l) TDZ NAA (mg/l) Shoot number Shoot length Leaf number 

1 0 0 0 1.83 bc 0.54 abc 10.83 abc 
2 0.5 0 0 3.67 a 0.63 ab 14.17 a 
3 0.5 0 0.2 2.17 b 0.20 cd 8.00 bcd 
4 1 0 0 1.33 bc 0.38 bcd 11.50 ab 
5 1 0 0.2 1.50 bc 0.20 cd 5.50 c-f 
6 2 0 0 1.17 c 0.18 cd 2.33 de 
7 2 0 0.2 1.50 bc 0.20 cd 1.17 e 
8 4 0 0 1.00 c 0.20 cd 1.17 e 
9 4 0 0.2 1.50 bc 0.15 d 1.33 e  

10 0 0.02 0 1.17 c 0.75 a 5.83 c-f 
11 0 0.02 0.2 1.67 bc 0.27 cd 7.50 b-e 
12 0 0.2 0 1.83 bc 0.32 bcd 8.67 bcd 
13 0 0.2 0.2 1.17 c 0.22 cd 3.50 def  

  .تفاوت معنی دار ندارنددرصد  1میانگین هایی با حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال در هر ستون * 
* In each column means followed by at least a common letter, are not significantly different at 5% probability level. 

 

ارزیابی اثر ترکیبات آلی و معدنی مختلف در بهبود 

پرآوری شاخساره در گیاه لیسیوم در شرایط 

 ای شیشه درون

ی دار معنی تفاوتنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

، زایی شاخهن تیمارهای آزمایش از لحاظ درصد بی

 تعداد شاخه، طول شاخه و اندازه برگ وجود داشت

باالترین  ها میانگین ه(. بر اساس نتایج مقایس4)جدول 

ی جوانه جانبی در تیمار ها نمونهریز زایی شاخهدرصد 

 1/۸و همچنین در ترکیب   BAPبر لیتر گرم میلی 1/۸

 گرم میلی 7۸۸همراه  به BAPبر لیتر  گرم میلی

آمد و کمترین میزان باززایی  دست بهمیواینوزیتول 

بر لیتر  گرم میلی 3۸۸شاخساره مربوط به تیمار حاوی 

ی کشت حاوی آهن، ها محیطکازئین هیدرولیزات بود. 

بر لیتر  گرم میلی 1۸۸پرولین، کلرید کلسیم و 

تفاوت  زایی شاخهمیواینوزیتول نیز از لحاظ درصد 

( BAPبر لیتر  گرم میلی 1/۸ی با شاهد )دار معنی

 (.7نداشتند )شکل

هر ریزنمونه  ازای بهبیشترین میزان تولید شاخساره 

بر لیتر  گرم میلی 7۸۸( در تیمار حاوی 5/4)

بر لیتر  گرم میلی 3۸۸میواینوزیتول و پس از آن در تیمار 

ی با شاهد نداشت. دار معنیکازئین مشاهد شد که تفاوت 

( نیز در تیمار حاوی پرولین 5/7تعداد شاخساره )کمترین 

مشاهد شد. الزم به ذکر است در تیمارهای حاوی آهن، 

بر لیتر میواینوزیتول نیز  گرم میلی  1۸۸ کلرید کلسیم و

 (. 7میزان تولید شاخساره اندک بود )شکل

تیمارهای مختلف  تأثیرطول شاخساره نیز تحت 

ترین طول شاخساره مواد آلی و معدنی قرار گرفت. باال

 7۸۸( مربوط به محیط کشت حاوی متر میلی 5/3)

بر لیتر میواینوزیتول بود که تفاوت  گرم میلی

ی با محیط کشت حاوی آهن نداشت و دار معنی

بر  گرم میلی 3۸۸کمترین طول شاخه در تیمار حاوی 

 (. 7آمد ) شکل  دست بهلیتر کازئین 

اوی پرولین ین اندازه برگ در تیمارهای حتر بزرگ

بر لیتر میواینوزیتول  گرم میلی 1۸۸و  7۸۸و همچنین 

ی تر کوچکآمد. بقیه تیمارها اندازه برگ  دست به

ی با شاهد نداشتند دار معنیتولید نمودند که تفاوت 

 .(7)شکل

این آزمایش، باالترین تعداد  در مجموع در

ترین اندازه برگ در  شاخساره، طول شاخساره و بزرگ

شد. گرم بر لیتر میواینوزیتول مشاهده  میلی 7۸۸تیمار 
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میو اینوزیتول در واقع یکی ترکیب طبیعی در گیاه است 

که نقش مهمی در تحریک تقسیم سلول و پروتوپالست 

(Kiviharju et al., 2005) انتقال اکسین و جذب و ،

بازی  (Wood & Braun, 1961)ها  ده از یوناستفا

استفاده از این ترکیب در کند. نشان داده شده که  می

محیط کشت بافت، نقش مؤثری در پرآوری شاخساره و 

 ,.Khvatkov et al) افزایش رشد و کیفیت گیاهان دارد

2018; Sarropoulou et al., 2015 همچنین این ماده .)

عنوان  عنوان جایگزین شیر نارگیل که در گذشته به به

ور وف های کشت بافت به حرک رشد در محیطعامل م

 ,.Patel et al) شناخته شده است ،شده است استفاده می

نتایج تحقیق حاضر نیز اثر مثبت افزایش  .(2015

گرم در لیتر در محیط  میلی 7۸۸میواینوزیتول تا سقف 

 نماید. کشت بافت گیاه لیسیوم را تأیید می

 3۸۸گیاهان پرورش یافته در محیط کشت حاوی 

میزان پرآوری  ،یزاتگرم بر لیتر کازئین هیدرول میلی

نسبتا باالیی را نشان دادند. مشخص شده است که 

کازئین هیدرولیزات در بهبود پرآوری شاخساره در 

 Debnath et) برخی از گیاهان چوبی مؤثر بوده است

al., 2001; Pandey & Tamta, 2014) . کازئین

عنوان یکی منبع نیتروژن آلی، در واقع  هیدرولیزات به

کلسیم، فسفات، عناصر میکرو مختلف، ترکیبی از 

 باشد اسید آمینه می 5۰ها و مخلوطی از  ویتامین

(Bhatia & Ashwath, 2008) ها  که این ویژگی

تواند دلیل افزایش پرآوری در گیاه لیسیوم تحت  می

اگرچه کازئین هیدرولیزات میزان  تأثیر کازئین باشد.

ه دلیل پرآوری را در این گیاه افزایش داد، منتهی ب

ها و همچنین  پایین بودن درصد باززایی گیاهچه

های  کاهش طول شاخساره و اندازه برگ در گیاهچه

رشد یافته در این تیمار، انتخاب مناسبی جهت بهبود 

 ریزازدیادی گیاه لیسیوم نبود.

نتایج آزمایش نشان داد که گیاهان پرورش یافته 

طول شاخه  FeEDDHAدر محیط کشت حاوی آهن 

تا بلندتری در مقایسه با شاهد داشتند. اثر مثبت نسب

در افزایش طول شاخساره  FeEDDHAآهن 

های ریزازدیادی شده گردو و آلو در مطالعات  گیاهچه

 ;Abay & Pirlak, 2017)پیشین گزارش شده است 

Licea-Moreno et al., 2015)  آهن نقش مهمی در .

تز فرایندهای بیولوژیک گیاه مانند فتوسنتز، سن

های جذب  ، تنفس، تثبیت نیتروژن و مکانیسمکلروفیل

 FeEDTAدارد. گزارش شده است که  DNAو سنتز 

حساسیت زیاد به نور ناپایدار است و همچنین  دلیل به

و یا کمتر از  =۰/1pH درصد از مقدار اولیه آن در 41

تواند کاهش این  می FeEDDHAرود. افزودن  بین می

 Dalton et)ران نماید آهن را  در محیط کشت جب

al.,1983) در مطالعه حاضر، اگرچه آهن .FeEDDHA 

اما  ،نقش مؤثری در بهبود پرآوری شاخساره نداشت

شده را افزایش  های باززایی توانست طول شاخساره

شده این عنصر  رود که غلظت استفاده دهد. احتمال می

در محیط کشت مناسب نبوده است و نیاز به بهینه 

ان این عنصر جهت باززایی بهینه گیاه سازی میز

باشد. لذا با توجه به  اثر مثبت این نوع آهن  لیسیوم می

در ریزازدیادی بسیاری از گیاهان چوبی، الزم  است 

تأثیر این فاکتور در مطالعات آینده مورد بررسی 

بیشتری قرار گیرد. بسیاری از محققین به اثر مثبت 

ت باززایی به محیط کش FeEDDHAافزودن آهن 

 ,Juglands nigra (Bosela  گیاهان چوبی مانند

Michler & Biology-Plant, 2008)، Ulmus minor 

(Shukla et al., 2012)  وJuniperus phonecius 

(Loureiro et al., 2007) .اشاره کرده اند 

 

های پرآوری شده  زایی گیاهچه ارزیابی قابلیت ریشه

 ای شیشه درونلیسیوم در شرایط 

زایی  ویژه ریشه ای به شیشه زایی در شرایط درون ریشه

گیاهان چوبی یکی از مهمترین مراحل ریزازدیادی 

گرم در  میلی 3/۸با غظت  IBAدر این آزمایش باشد.  می

زایی لیسیوم داشت،  لیتر بیشترین تأثیر را در ریشه

 درصد گیاهان در این تیمار ریشه تولید 5۸۸که  طوری به

 L. barbarum های گونه زایی شاخساره در ریشه کردند.
عنوان غلظت بهینه جهت  به IBAهای پایین  نیز غلظت

 ,.Silvestri et al) زایی این گیاه معرفی شد ریشه

عدد(  و طول ریشه  55بیشترین تعداد ریشه ). (2018

(cm ۶/3) های  نیز در این تیمار مشاهده شد. گیاهچه

دار شده در بستر کشت  به خوبی سازگار شدند. در  ریشه

ها با موفقیت سازگار  درصد از گیاهچه 11مجموع حدود 

 (. e-5تا  c-5)شکل   شدند و به گلخانه انتقال یافتند
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در شرایط  Lycium depressumهای پرآوری گیاه  شاخص بر ترکیبات آلی و معدنی مختلفاثر  واریانستجزیه نتایج . 4جدول 

 ای شیشه درون
Table 4. Results of varience analysis of organic and inorganic compounds on proliferation indices of Lycium depressum  

in vitro condition 

Source of Variation df 
Means of Square   

Shoot regeneration percentage Shoot number Shoot length Leaf size 

Medium composition 6 1001.984** 2.095** 1.190** 0.762** 
Error 14 327.381 0.351 0.151 0.048 

CV% - 8.33 7.04 10.66 4.87 

 .Significantly difference at 1% of probability level :**                                                                   درصد. 5دار در سطح احتمال  معنی تفاوت**: 

 

  
 

 

 

 
 ای شیشه دروندر شرایط  Lycium depressumهای پرآوری گیاه  ترکیبات آلی و معدنی مختلف بر شاخص مقایسه میانگین اثر .7شکل 

Figure 2. Mean comparison effect of various organic and inorganic compounds on proliferation indices of Lycium 

depressum 
 

 نتیجه گیری کلی

در مجموع نتایج این تحقیق منجر به ارائه پروتکل بهینه 

جهت ریزازدیادی گیاه لیسیوم گردید. بهترین محیط 

پرآوری شاخساره برای  گیاه لیسیوم  محیط کشت حاوی 

ی بعدی نیز ها آزمایشبود. BAP بر لیتر  گرم میلی 1/۸

ی تولید ها شاخسارهنشان داد که جهت افزایش کیفیت 

 گرم میلی 7۸۸یزان میواینوزیتول تا میزان شده، افزودن م

بر لیتر در محیط کشت بافت این گیاه ضروری است. 

این گیاه محیط  زایی ریشههمچنین بهترین محیط جهت 

 د. باش می IBAبر لیتر  گرم میلی 3/۸کشت حاوی 
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الزم به ذکر است که مطالعه ریزازدیادی گیاه 

ت گرفته لیسیوم برای اولین بار در این تحقیق صور

است و تا کنون گزارشی مبنی بر ریزازدیادی این گیاه 

این  که ایندر ایران و دنیا ارائه نشده است. با توجه به 

گیاه عالوه بر قابلیت باال جهت استفاده در فضای سبز، 

 یابی دستخواص دارویی بسیار ارزشمندی نیز دارد، 

بهینه ریزازدیادی این گیاه، زمینه را جهت  روش به

ی بیشتر بردار بهرهی گسترده تر جهت ها آزمایشنجام ا

 .نماید میاز این گیاه بومی با ارزش فراهم 
 

 سپاسگزاری

این تحقیق با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد از طریق 

که بدینوسیله  ،به انجام رسیده است 3۰41۸گرنت شماره 

 گردد. می ، تشکر و قدردانیاز مساعدت دانشگاه
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