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 چکیده

  
از  شود.بافت گیاهی محسوب میترین اهداف کشتای، یکی از مهمگیاهان در شرایط درون شیشه تکثیر

از اهمیت توجه به آن  باشد،مرحله ضدعفونی می ،بافت یک گیاهمراحل در کشت ترینجایی که یکی از مهمآن

اخته زغال هایشاخسارهآوردن بهترین روش برای ضدعفونی  دستبهجهت این پژوهش  .ای برخوردار استویژه

های ارشستشو شدند و سپس با تیمو سپس  ضدعفونی بنومیل ابتدا با سماخته های زغالشاخسارهانجام شد. 

آزمایش اول برای تعیین  .شدند ضدعفونیدر قالب سه آزمایش سدیم و کلریدجیوه مختلفی از الکل، هیپوکلریت

سدیم، و لظت و زمان بهینه برای هیپوکلریتدرصد، آزمایش دوم برای تعیین غ 07مدت زمان بهینه برای الکل 

در  ها بعد از ضدعفونیریزنمونه ت گرفت.جیوه صوربرای کلرید آزمایش سوم برای تعیین غلظت و زمان بهینه

 کشت شدند.ساکارز گرم برلیتر  7، با وبنزیل آمینوپورین گرم بر لیتر میلی دوحاوی  WPMی محیط پایه

 ثانیه، 07درصد به مدت  07الکل استفاده از  ،اختهضدعفونی زغال روشرترین مؤثها نشان داد که بررسی

 باشد.میدقیقه  17به مدت درصد 2/7کلریدجیوه  دقیقه و 27مدت  حجمی به درصد 07سدیم هیپوکلریت

 

 .بافتکشت ،اختهزغال ،ایشیشهآمینوپورن، درونبنزیل :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه .1

 

این گونه به  .باشدمی Cornaceaاز خانواده  و Cornusاز جنس  .Cornus mas Lاخته با نام علمی زغال

رنگ زرد و کوچک در  ها هرمافرودیت به. گل[0]متر است  0تا  4ارتفاع ، به درختچهصورت درخت و 

های صورت متقابل برروی شاخههای چتر ساده، بهآذین ، به صورت گلهاماه قبل از پیدایش برگفروردین

. میوه دارای اشکال گرد، باشدتخمدان تحتانی می دارای آن شفت است و  ینوع میوه .شوندمنشعب ظاهر می

دارای رنگ  در اکثر مواردمتر و سانتی 2تا  1به بزرگی زیتون یا آلبالوی درشت، به طول  ،البی شکلبیضوی، گ

شود. طعم میوه در این های سیاه، صورتی، و زرد هم یافت میهرچند رنگ قرمز پس از رسیدن کامل است،

در منطقه  Cornus masگونه  .[11و  0، 1]سال است 77،عمر این درخت زیاد و در حدود  گونه ملس است.

 . این گیاه در مرکز و [،1]د کنهای آهکی و زهکش خوب رشد میهای با خاکسیا و در جنگلمعتدل اورآ
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 ،. مراکز گسترش و تولید اصلی آن در ایران[،]جنوب شرقی اروپا و قسمتی از جنوب غربی آسیا گسترش دارد 

 .[9]باشد شرقی و قزوین میهای آذربایجاناستان

های کمی از این گیرند و تنها گونهبیشتر برای اهداف زینتی مورد استفاده قرار می cornusهای جنس گونه

 یاخته است که عالوه برتولید میوهها زغالترین آنکنند. در این میان مهمهای مفیدی تولید میمیوه ،جنس

-ها و باغمای جذاب، برای استفاده در پارکهای پرپشت و ایجاد نهای فراوان و برگبه علت داشتن گل ،مطلوب

ای و صنعتی نیز اخته مصارف دارویی، تغذیهها و پوست درخت زغالها، گلها، برگها نیز مناسب است. میوه

هاست و مقدار ویتامین ث آن بیش از دو آلی و تاننغنی از قند، آنتوسیانین، اسیدهایی آن منبع دارد و میوه

 .[17و  0، 4]ین ث پرتقال استبرابر محتوی ویتام

های زمستانی گزارش دادند که بهترین زمان برای از بین بردن آلودگی شاخساره [2] هادی و همکاران

در این زمان افزایش  آسیب دیدههای رصد نمونهدهرچند  .باشددقیقه می 25 سدیم،اخته با هیپوکلریتزغال

 یابد.می

 4به مدت  27به همراه چند قطره توییندرصد  1/7 د جیوه با غلظتاستفاده از کلریبا  [5] دارکوویچ 

 دست یافت. Macrocarpaی اخته گونهی ضدعفونی زغالمثبتی در زمینه به نتایج دقیقه،

 تنوع ژنتیکی زیادی در درختان ،تکثیر از طریق بذر و گزینش توسط انسان در طول زمانکه جاییاز آن 

ای و تولید گیاه با صفات جدید، بهترین روش مقابله با ناسازگاری بین گونهبرای  ،ستوجود آورده ابه اختهزغال

ترین مراحل جایی که یکی از مهمباشد. از آنکردن روشی برای این کار میبافت و پیدا استفاده از تکنیک کشت

هدف از  .ی برخوردار استاتوجه به آن از اهمیت ویژهبنابراین  ،استضدعفونی  یبافت یک گیاه مرحلهدر کشت

در شرایط  ازدیاد آنبه منظور  اختههای زغالبرای ضدعفونی شاخساره بهینه روش یکاین پژوهش دستیابی به 

 باشد.می ای شیشهدرون
 

 

 مواد و روش ها .2

شرقی گرفته ربایجانآذدر استان کلیبر  یدر فصل بهار از منطقههای سالم غیر بارده سال جاری شاخساره

کشاورزی و منابع ی بافت گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکدهبه آزمایشگاه کشت و به صورت خنکه شد

-ای تقسیم شدند و شستشوی اولیهها به قطعات تک گرهانتقال یافتند. شاخسارهدانشگاه محقق اردبیلی طبیعی 

 7،ها به مدت گرفت. ریزنمونهصورت  صابونهای اولیه با آب و ها جهت برطرف کردن آلودگیریزنمونه ی

سپس سه  دقیقه در زیر آب جاری قرار گرفتند ، 7،و به مدت  درصد تیمار شدند 2/7دقیقه در بنومیل 

سدیم و هیپوکلریت درصد، 07واد ضدعفونی کننده )الکل ی می بهینههاو زمان هازمایش برای تعیین غلظتآ

-درصد صورت گرفت، نمونه 07ی الکل ی تعیین زمان بهینه براراحی شد. در ازمایش اول که براط جیوه (کلرید

 07و  07،  47) سدیم، در هیپوکلریتثانیه( 07 و 7،) صد در دو زماندر 07گیری در الکل ا پس از قراره

 .برداری انجام شدادههفته د کشت شدند و پس از دوسپس دقیقه قرار گرفتند و  15( به مدت میحج درصد

لظت و زمان بهینه برای ، آزمایش دوم برای تعیین غدرصد 07بهینه برای الکل  ین غلظتپس از تعی

زمان  بهترینبا )صد در 07گیری در الکل ا پس از قرارهبه این صورت که نمونه .سدیم صورت گرفتهیپوکلریت

 27و 15درصد حجمی( به مدت ) 07و 07، 47م )سدی، در داخل هیپوکلریت(به دست آمده در آزمایش اول

ین آزمایش سوم برای تعی .برداری انجام شدو پس از دو هفته داده کشت شدندسپس و  ( قرار گرفتنددقیقه

درصد  07یری در الکل ها پس از قرارگصورت که نمونهنبه ای .انجام شدجیوه غلظت و زمان بهینه برای کلرید

 ی به دست آمدهبهینه و غلظت زمانه مدت سدیم بو هیپوکلریتدست آمده در آزمایش اول، به مدت زمان به

 شو پس از شست دقیقه( قرار گرفتند. 17و 5 درصد( به مدت ) 2/7و 1/7جیوه )، در داخل کلریددومآزمایش  در
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ها سه بار با آب مقطر دو بار استریل شستشو داده شدند. به منظور ریزنمونه ،کنندهیک ازمواد ضدعفونی با هر

، جهت افزایش سطح تماس 27ترکیبات ضدعفونی کننده، از چند قطره تویین افزایش اثربخشی هر یک از 

، ابتدا و ضدعفونی سطحیاستفاده شد. پس از اتمام تیمارهای  [12]های ضدعفونی کننده همراه با محلول

 گرم بر لیترمیلی دوحاوی  WPMکشت جامد متری در محیط سانتی 5/1ها قطع و قطعات انتهای ریزنمونه

 ساکارز کشت شدند.گرم برلیتر  7،آمینوپورین و بنزیل 
 pH  گراد اتوکالو گردید. درجه سانتی 121دقیقه تحت دمای  27تنظیم، و به مدت  0/5محیط کشت روی

که در طوریهب .سی محیط تهیه شده، کشت گردیدندلیتری حاوی پنج سیمیلی 27های ها در شیشهریزنمونه

ها بعد از کشت در محیط مذکور در اتاق رشد تحت ریزنمونهه قرار داده شد. ی آزمایش یک ریزنمونهر شیشه

S1 -mol m-سفید ) -روشنایی با المپ های سرد ساعت تاریکی/ 0/10و  c°2 ±25شرایط محیطی با دمای 
1µ 5/05 .ده تیمارهای انجام شهفته انجام گرفت. سهپس از  سالمهای شمارش تعداد ریزنمونه( نگهداری شدند

 : کنیدمشاهده می ،و 1،2های ولها را در جدنتایج آن و

 
 در آزمایش اول استفاده شدههای تیمار.  1جدول 

 تعداد نمونه سالم تعداددتکرار سدیمهیپوکلریت درصد 07 الکل

 7 17 47 ثانیه7،

 7 17 07 ثانیه7،

 7 17 07 ثانیه7،

 2 17 47 ثانیه07

 ، 17 07 ثانیه07

 ، 17 07 ثانیه07

 

 
 در آزمایش دومهای استفاده شده تیمار.  2جدول 

 تعداد نمونه سالم تعداد تکرار )دقیقه(زمان سدیمهیپوکلریت

47 15 17 7 

47 27 17 7 

07 15 17 1 

07 27 17 ، 

07 15 17 ، 

07 27 17 5 

 

 
 در آزمایش سوم. تیمارهای استفاده شده  3جدول 

 تعداد نمونه سالم تکرارتعداد  زمان)دقیقه( )درصد(کلریدجیوه

1/7 5 17 ، 

1/7 17 17 ، 

2/7 5 17 5 

2/7 17 17 0 
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 :و بحث نتایج .3

در معرض الکل  هابا افزایش مدت زمان قرارگیری نمونه شود،مشاهده می 1که در جدول شماره همانطور    

ثانیه( تعداد  7،نسبت به مدت زمان  سدیمهای برابر از هیپوکلریتا و زمان)در غلظت ه ثانیه 07درصد تا  07

، نسبت به ثانیه 07باشد که مدت زمان . این بدان معنی میکندش پیدا میافزای درصد 7،تا  های سالمنمونه

 .آمده استدست تری بههای سالم بیش، کارآمدتر است و نمونهدرصد 07 لکلثانیه استفاده از ا 7،مدت زمان 

درصد، با افزایش  07و یکسان استفاده از الکل شود که در زمان بهینه می مشاهده 2در جدول شماره     

ترین که بیشیطور، بهدههای سالم بیشتر شمونهتعداد ن سدیم،ها در هیپوکلریتغلظت و زمان قرارگیری نمونه

  است.دست آمده بهدرصد  57به میزان دقیقه  27درصد حجمی و زمان  07های سالم در غلظت تعداد نمونه

صد و همچنین غلظت و در 07های یکسان استفاده از الکل شود که در زمانمشاهده می ،جدول شماره  در

فزایش مدت و همچنین ادرصد  2/7ریدجیوه تا ، با افزایش غلظت کلسدیمزمان یکسان استفاده از هیپوکلریت

ی سالم ترین تعداد نمونهایش یافته و بیشها ی سالم افزدقیقه، تعداد نمونه 17زمان استفاده از کلریدجیوه تا 

 به .ه استدست آمد بهدرصد  07به میزان جیوه دقیقه استفاده از کلرید 17زمان  صد و مدتدر 2/7در غلظت 

از گیری کرد که توان اینطور نتیجهمیها نگرفته و نتایج حاصل از آیش صورت با توجه به سه آزما، این ترتیب

ها ثانیه، قرار دادن آن 07درصد به مدت  07الکلبا اخته های زغالنمونه عفونیضد ،رفتهبین تیمارهای صورت گ

درصد به  2/7ه جیوکلرید استفاده از، نهایتدقیقه و در 27ی به مدت درصد حجم 07 سدیمدر هیپوکلریت

 است.اخته های زغالین روش ضدعفونی برای ریز شاخسارهمؤثرتر ،دقیقه 17مدت 
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ABSTRACT 

plant reproduction in in vitro conditions is one of the most important goals of plant tissue 

culture. Since one of the most important stages in plant tissue culture is the disinfection 

stage, it is important to pay attention to it. This study was conducted to achieve the most 

effective disinfectant method for Cornelian cherry shoots. The Cornelian cherry shoots 

were first disinfected with benomyl and then rinsed and then treated with different 

treatments of alcohol, hypochlorite and chloride in three different experiments. The first 

experiment was to determine the optimum time for alcohol 70%, the second experiment 

to determine the concentration and optimal time for sodium hypochlorite, and the third 

experiment for Determination of concentration and optimum time for mercuryc chloride. 

In all of these experiments, samples were cultured in a base WPM containing 2 mg / L 

benzylaminopurine and 30 grams of sucrose. Results showed that the most effective 

method of disinfection of Cornelian cherry is the use of alcohol 70% for 60 seconds, 

sodium hypochlorite 80% for 20 minutes and  mercuric chloride 0.2% for 10 minute.         
 

Keywords: Benzyl aminoporone, in vitro, Cornelian cherry, tissue culture 

 


