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 چکیده

 های ژنوتپپ بین طرفه دو های تالقی سری یک (1931- 1983) متوالی سال سه طی پژوهش این در

 ها تالقی این در میوه و دانه تشکیل میزان و گرفت انجام باغی ۀدان بی زرشک و زرشک وحشی

 دار معنا اثر ۀدهند نشان نتایج .شد ارزیابی کشتی های سیستم در ها دانهال بقای سپس و شد بررسی

 گردۀ دانه .بود باغی زرشک دار دانه های میوه و دانه میوه، تشکیل درصد در گرده دانه ژنوتیپ

 و 63 با R4N1 ژنوتیپ گردۀ دانه و میوه تشکیل درصد 22/2 و 66 با ترتیب به R2N1 ژنوتیپ

 یدارامعن اختالف نهمچنی .داشتند را میزان بیشترین و کمترین دانه و میوه تشکیل درصد 22/22

 گردۀ دانه با افشانی گرده هنگام دار دانه های میوه و دانه میوه، تشکیل درصد در ها ژنوتیپ بین

 ۀدان بی زرشک گردۀ های دانه که دهد می نشان پژوهش این نتایج داشت. وجود دانه بی زرشک

 در نرعقیمی ۀپدید و دندار را زرشک وحشی های ژنوتیپ در دانه تشکیل در الزم اییکار باغی

 در دانه بهارۀ کشت که داد نشان ها دانهال بقای میزان یبررس جینتا ندارد. وجود باغی زرشک

 یبقا درصد توجهی قابل میزان به ستیم ستمیس ریز در تیپرال یکم با مخلوط تیکوکوپ بستر

  .دهد می شیافزا را ها دانهال

 

 . افشانی هگرد ،گرده دانه ،دانهال بقای :کلیدی هایواژه

 

 همقدم

 منحصر و ویژه محصوالت معدود از یکی دانه بی زرشک

 .شود یم تولید ایران کشور در تنها که است فردی به

 تولید مناطق ترین مهم بیرجند و قائن یها شهرستان

 ;Tehranifar, 2002) شوند یم محسوب ایران در زرشک

Alemardan et al., 2013). لدلی به زرشک مختلف انواع 

 یا و دارویی زینتی، جمله از متعدد ةاستفاد موارد

 ,Cadic) دارند اهمیت جهان سراسر در خوراکی مصارف

1992; Arayne et al., 2007). 

 است زرشک ةتیر در جنس ترین بزرگ زرشک جنس

 دارد گونه 311 تا 631 حدود  جنس این که شده گفته و

(Tiwari et al., 2012). شناسان، اهگی نظر طبق ایران در 

 معمولی زرشک شامل زرشک وحشی گونۀ پنج

(Berberis vulgaris،) خوشه راست زرشک (B. 

orthobotrys،) خراسانی زرشک (B. khorasanica،) 

 زرافشانی زرشک و (B. crataegina) زالزالکی زرشک

(B. integerrima) دارد وجود (Kafi et al., 2002.) در 

 خصوص به ایران در موجود زرشک یها گونه مورد

 مشابه علمی اسامی زالزالکی و زرافشانی یها زرشک

 است ایران اندمیک خراسانی زرشک و دارد وجود زیادی

(Kafi et al., 2002.) دهد یم نشان اخیر های پژوهش 

 ۀگون به متعلق دانه بی باغی زرشک احتماالً که

B.integerrima است (Rezaei et al., 2011; Sodagar 

et al., 2012; Heidari et al., 2009). زرشک جنس 
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 .(Cadic, 1992) است اتوگام اختصاصاً و بارور دخو

 )حالتی ها بساک (Seismonasty) سیسموناستی خاصیت

 روی هب گرده شدن رها و بساک ةیکبار شدن باز سبب که

 عسل زنبور یا خرمایی های زنبور رفتار و (شود یم کالله

 آن افشانی گرده خود به ها گل نکتار از استفاده هنگام

 .(Cadic, 1992; Anderson et al., 2001) کند یم کمک

 وسیلۀ به خوردن تکان یا لمس با ها بساک مکانیزم این در

 ریختن با گرده دانه و شوند می رهپا سرعت به حشرات یا باد

 Anderson et) شود یم افشانی گرده خود سبب کالله روی

al., 2001). افشانی گرده دگر منابع برخی در وجود این با 

 B. Vulgaris اروپایی زرشک ۀگون در اصلی مکانیزم را

 .(Peterson, 2003) اند کرده ذکر

 میوه تشکیل افشانی، گرده فرایند چگونگی دانستن

 اصالح و تولید مدیریت در وگیاهچه بذر تولید و

 و اصالحی کار یک شروع دارد. بسزایی نقش درختان

 در هایی تکنیک و اولیه اطالعات گیری، دورگه انجام

 گرده، دانه آوری جمع و نگهداری افشانی،  گرده ۀزمین

 پرورش و بذور زنی جوانه میزان و گیری بذر امکان

 .(Hancock, 2008) است زنیا مورد ها دانهال

Ebadi et al. (2010) مکانیزم روی هب یپژوهش در 

 که کردند مشخص ایرانی دانۀ بی یها زرشک دانگی بی

 فرایند دانه بی زرشک در دانه نشدن تشکیل اصلی علت

 پارتنوکارپی و است گامتوفیتیک نوع از ناسازگاری خود

 Ebadi) است گونه این در میوه تشکیل عامل تحریکی

et al., 2010). مختلف تیمارهای پژوهش این رد 

 یها زرشک ةگرد دانه مخلوط با مصنوعی افشانی گرده

 یها وهیم تشکیل ویر بر گونه چندین از وحشی دار دانه

 ةگرد دانه اثر ولی شد بررسی دانه بی زرشک در دار دانه

 راتیثتأ ضمن در د.شن مشخص تنهایی به ها ژنوتیپ

 وحشی دار دانه ارقام روی هب دانه یب زرشک ةگرد دانه

 های تیمار نیز Heidari et al. (2010) د.شن مشخص

 و ارد دانه های زرشک روی هب ای  مزرعه افشانی گرده

 نتایج .(Heidari et al., 2010) کردند اعمال دانه بی

 از دار دانه زرشک ژنوتیپ که داد نشان ها آن پژوهش

 در هردو، ایرانی ۀدان بی زرشک و B. integerrima ۀگون

 تشکیل داری دانه ةمیو هیچ افشانی گرده خود تیمار

 ةگرد دانه با دستی افشانی گرده دگر در و دهند نمی

 ۀگون از کمتری نسبت به دانه بی زرشک دار، دانه ژنوتیپ

B. integerrima کند می تولید دانه های میوه (Heidari 

et al., 2010). است شده ریگی نتیجه پژوهش این در 

 به میوه تشکیل سیستم باغی دانۀ بی زرشک در که

 الزم تحریک بدون حتی که است یافته تکامل صورتی

 تشکیل دانه بی ةمیو نیز افشانی گرده عمل توسط

 برخی هنوز گرفته صورت پژوهش دو جودو با شود. می

 دانه یب زرشک ةگرد دانه آیا .ندا مانده پاسخ بدون سؤاالت

 دارد؟ را زرشک وحشی ۀگون در نفوذ و زنی جوانه قدرت

 وضعیت و داری دانه تخمک تلقیح توانایی صورت این در

 آثار مورد در دیگر پرسش است؟ صورتی چه به ها میوه

 دانه بی زرشک روی هب وحشی های ژنوتیپ ةگرد دانه

 نظر از زرشک مختلف های ژنوتیپ ةگرد دانه آیا است.

 د؟ندار تفاوتی یکدیگر با دانه بی زرشک تخمک باروری

 این به گویی پاسخ منظور به پژوهش این در رو این از

 دانه تشکیل و افشانی گرده فرایند یما هکرد سعی ابهامات

 و دانه بی ژنوتیپ بین ها تالقی سری یک در را

 مرحلۀ در و کنیم ارزیابی زرشک دار دانه های ژنوتیپ

 اصالح رد دانهال تولید تکنیک مهم نقش دلیل به بعد

 طی را دانهال تولید در نیاز مورد ۀاولی اطالعات ،گیاهان

  وریم.آ دست به اولیه های آزمایش رشته یک

 

 ها روش و مواد
 باغی دانۀ بی زرشک با زرشک وحشی های  ژنوتیپ تالقی

 آزمایش ،باغی زرشک در دانگی بی علل تشخیص برای

 طی شده کنترل افشانی گرده با زگاریسا وضعیت تعیین

 محل در 4934 و 4931 ،4933 متوالی سال سه

 و طراحی مشهد فناوری و علم پارک زرشک نکلکسیو

 شد. اجرا

 زرشک های ژنوتیپ ةگرد دانه اثر بررسی برای

 باغی ۀدان بی زرشک در دانه و میوه لیتشک بر وحشی

 های  سال در شود می داده توضیح ادامه در که دالیلی به

 در .شد استفاده متفاوت های ژنوتیپ ةگرد از مختلف

 دار دانه زرشک ژنوتیپ های هگرد 4931 و 4933 سال

 به مربوط ترتیب به) R5N1 و R2N1 های کد با

 ×B. crataegina و Berberis integerrima یها گونه

integerrima) های ژنوتیپ های هگرد 4934 سال در و 

R2N1، R5N1 و R4N1 (Berberis integerrima) و 

R9N3 (ۀگون )در واقع زرشک کلکسیون از ناشناخته 



 923 ...طرفۀ زرشک  های دو بررسی تشکیل دانه و میوه در تالقیرضایی و بالندری:  

 گذاری نام شد استفاده مشهد وریناف و علم پارک

 انجام Rezaei et al. (2009) ۀمقال اساس بر ها ژنوتیپ

  پنتان ان محلول روش از استفاده با ها گرده .است شده

 های گل روش این در .(Cadic, 1992) شدند آوری جمع

 گرده دانه و گیرند می قرار نپنتا ان محلول در شده باز

 در و جدا ها بساک از چسبندگی دادن دست از دلیل به

 یک از عبور از پس  و شود می ور غوطه پنتان ان محلول

 روی به مانده باقی محلول زائد، مواد حذف و صافی

 در گرده دانه شود. می تبخیر اتاق دمای در دیش پتری

 یک با گرده های دانه ماند. می باقی دیش پتری کف

 باغی دانه بی یها زرشک روی افشانی گرده ریز موی قلم

 بدون و گذاری عالمت ها گل و شاخه سپس .دش انجام

 نهایت در شدند. رها خود حال به شوند پوشیده اینکه

 اساس بر آزمایش شد. انجام برداری داده ماه مهر اوایل

 هر برای شد. اجرا تصادفی کامل های بلوک طرح یک

 شاخه سه درختچه هر از و )تکرار( درختچه سه تیمار

  .شدند استفاده بودند آذین گل چهار حداقل حاوی که

 

 زرشک وحشی های ژنوتیپ با باغی دانۀ بی زرشک تالقی

 ۀدان بی  زرشک با وحشی یها زرشک تالقی بر عالوه

 نیز برگشتی یها یتالق سری یک 4934 سال در باغی

 روی هب دانه یب شکزر ةگرد دانه از استفاده با

 طرح یک اساس بر وحشی یها زرشک از هایی ژنوتیپ

 این برای شد. اجرا تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک

 سه از انتخابی  ۀشاخ سه از آذین گل سه ابتدا منظور

 در موجود زرشک 4وحشی ژنوتیپ سه از درختچه

 ،R2N1) مشهد وریناف و علم پارک زرشک کلکسیون

R4N1 و R5N1) های کیسه با سپس و شدند اخته 

 عملیات از روز یک طی از پس و پوشانده سلفونی

 گرده دانه دریافت برای ها گل شدن پذیرا و کردن اخته

(Ebadi et al., 2010)، با ها گل مصنوعی افشانی گرده 

 و پذیرفت انجام انهد بی یها زرشک ةگرد دانه از استفاده

 سلفونی پوشش با شده افشانی گرده آذین گل سپس

 انجام برداری داده ماه مهر اوایل نهایت در شد. پوشانیده

  شد.

 میوه، تشکیل درصد شامل شده گیری اندازه صفات

                                                                                
طور کامل باز  دانه به های آن قبل از زرشک بی دلیل اینکه گل به R9N3. ژنوتیپ 1
 های آن وجود نداشت. کردن گل ده بودند و دیگر امکان اختهش

 آنالیز و محاسبه زیر های فرمول با دار دانه میوة و دانه

 شدند.
 = درصد تشکیل میوه

 شده( تشکیل دار دانه و دانه بی میوة تعداد اولیه/ گل )تعداد×411

 دار = درصد تشکیل میوة دانه

 دار( دانه میوة تعداد / اولیه گل )تعداد ×411

  دانه تشکیل درصد = دانه( تعداد / اولیه گل )تعداد ×411

 

 LSD آزمون از و شد آنالیز SAS افزار نرم با ها  هداد

 د.ش فادهاست ها داده میانگین ۀمقایس برای
 

 ای شیشه درون شرایط در گرده دانه زنی جوانه تعیین

 شد. بررسی دانه بی زرشک در گرده دانه زنی جوانه درصد

 های گل از پنتان ان محلول از استفاده با گرده های دانه

 زنی جوانه درصد .دش آوری جمع زرشک ةشد باز کامل

 ،درصد 21 ساکاروز حاوی کشت محیط در گرده دانه

 پتاسیم نیترات درصد، 14/1 بوریک اسید ،درصد 4 آگار

 سولفات ،درصد 19/1 کلسیم نیترات درصد، 14/1

 یادشده کشت محیط .شد ارزیابی درصد 12/1 منیزیم

 درصد بود. شده سازی بهینه اولیه آزمایش یک با

 شمارش با استریومیکروسکوپ زیر در زنی جوانه

 کل به نآ نسبت تعیین و زده جوانه ةگرد های دانه

 هر از ناحیه چهار) دیش پتری سه در گرده های دانه

 .شد محاسبه کشت از پس ساعت 42 در (دیش پتری

 

 هیبرید بذور از حاصل های دانهال یبقا درصد بررسی

 از پس مختلف های تالقی از حاصل دار دانه های میوه بذور

 در و خشک شده، جدا میوه گوشتی بافت از برداری، داده

 انبار خشک و سرد نسبتاً محیط یک در کاغذی های پاکت

 مربوط های آزمایش نتایج از استفاده با هیبرید بذور شدند.

 & Rezaei) زرشک وحشی های ژنوتیپ دانۀ زنی جوانه به

Balandari, 2013) 4111 محلول در ساعت 42 مدت به 

 های کیسه در سپس و خیسانده جیبرلین ام پی پی

 و شدند داده قرار صوصمخ پرلیت حاوی پالستیکی

 این طی شدند. داده قرار درجه 6 دمای در روز 63 مدت به

 و کنترل آن رطوبت شدند، بازدید مرتب طور به بذور مدت

 یا  نشا های سینی به زده جوانه بذور مشاهدة صورت در

 شهریور در ابتدا  شدند. می داده انتقال کشت های جعبه
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 روش دو از (4933 لسا تالقی از حاصل )بذور 4934 سال

 مخلوط متر سانتی 3 و کف در خاکی بستر با کشت جعبۀ

 و 3 در 3 اندازة با کشت سینی و (4:4) ماس پیت و پرلیت

 (4:4) ماس پیت و پرلیت مخلوط با متر سانتی 43 عمق

 های گلدان به برگی چهار مرحلۀ در ها نهال شود. استفاده

 پرلیت کمی و خاکبرگ خاک، مخلوط بستر با پالستیکی

 فروردین در شد. ارزیابی ها نهال بقای درصد شدند. منتقل

 از پس (4934 تالقی از حاصل )بذور بذور 4932 سال

 در (4934 سال تالقی از حاصل )بذور زنی جوانه تیمار

 زیر در پرلیت کمی و کوکوپیت حاوی کاشت سینی

 بقای و زنی جوانه درصد و شدند داده قرار میست سیستم

 شد. ارزیابی ها آن در ها دانهال

 

 بحث و نتایج

 حدود از 4934 و 4933 سال در گلدهی شروع تاریخ

 سوم هفتۀ در و آغاز ماه اردیبهشت دوم هفتۀ

 در و بودند گل تمام مرحلۀ در ها درختچه ماه اردیبهشت

 اتفاق ها گلبرگ کل ریزش اردیبهشت چهارم هفتۀ

 طول روز 21 از بیش آن پایان تا گلدهی شروع از افتاد.

  شد باز ها خوشه اول ردیف های گل گلدهی ابتدا کشید.

 روز هفت از بیش خوشه یک در گل آخرین شدن باز تا و

 گل تمام گلدهی، شروع تاریخ 4931 سال در برد. زمان

 گرفت. صورت زودتر هفته یک از بیش

 با زرشک وحشی های ژنوتیپ تالقی آزمایش های داده 

 از دلیل به شد انجام 4931 سال در هک باغی دانۀ بی زرشک

 نظر مد گرفته صورت تیمارهای و ها گل بیشتر رفتن بین

 صورت مقرر موعد از دیرتر کمی آزمایش این نگرفت. قرار

 های گل اردیبهشت نیمۀ در شخصی(. )خطای پذیرفت

 گیری گرده مناسب چندان زرشک دار دانه های ژنوتیپ

 ها، خوشه بتداییا های گل باغی زرشک در و نبودند

 و بود گرفته صورت لقاح یعنی بود یافته ریزش ها گلبرگ

 درصد دالیلی به نیز تابستان در بود.  تشکیل حال در میوه

 از تیمار یک در مثالً بودند. کرده ریزش ها گل از باالیی

 مابقی و ماند باقی یکی تنها شده افشانی گرده خوشۀ هشت

 تواند می آبی کم و تابستان در هوا گرمی بودند. کرده ریزش

 اثر بر ریزش همچون دالیلی شود. محسوب ریزش علت

 زیاد تعداد گرفتن قرار اثر بر ها گل ریزش کردن، اخته تنش

 توان می را دیرهنگام افشانی گرده و کالله روی به گرده دانه

 باغ محصول میزان سال آن در اینکه توجه قابل کرد. ذکر

 بسیار داشت وجود پارک در که دانه بی زرشک تجاری

 به میوه که حالی در ها خوشه از بسیاری و بود یافته کاهش

 شده خشک کامالً بود کرده رشد حدودی تا ها آن روی

 یا حرارتی شدید تنش اثر بر احتماالً پدیده این بودند

 مشاهدات براساس باشد. داده رخ تابستان اواسط در آبی بی

 زرشک باغ در شده خشک های خوشه و میوه ریزش میزان

 و 4931 ،4933 های سال در فناوری و علم پارک در واقع

 درصد مورد در گزارشی کنون تا بود. زیاد بسیار 4934

 نشده ارائه قائنات منطقۀ در باغی زرشک میوة تشکیل

 که است این شده مشاهده عینی طور به آنچه ولی است.

 شود یم کشت قائن و بیرجند منطقۀ در که باغی زرشک

 .Heidari et al ولی ندارد چندانی میوة و گل ریزش

 مشهد فناوری و علم پارک باغ در که پژوهشی در (2010)

 از ناشی باغی زرشک میوة تشکیل درصد نیز داد انجام

 متعددی دالیل. کردند اعالم درصد 64 باز افشانی گرده

 و میزان منطقه، این با باغی زرشک سازگاری عدم جمله از

 قبل محیطی شرایط و دهی کود خاک، کیفیت آب، یتکیف

 کرد. ذکر آن برای توان می را گلدهی از بعد و

 دار دانه زرشک های ژنوتیپ افشانی گرده نتایج

(R2N1 و R5N1) سال در باغی دانۀ بی زرشک روی هب 

 نظر از یا مالحظه قابل تفاوت که داد نشان 4933

 وجود ژنوتیپ دو در دار دانه یها وهیم تشکیل درصد

 یها گل کل از R5N1 ژنوتیپ از حاصل دانۀ تعداد دارد.

 درصد 43 حدود که بود عدد 411 شده افشانی گرده

 که حالی در دادند دانه تشکیل شده افشانی گرده یها گل

 یعنی بود دانه 93 تنها R2N1 ژنوتیپ برای مقدار این

 .کردند تولید دار دانه یها وهیم ها گل درصد 9 از کمتر

 نتایج .شد آماری آنالیز 4934 آزمایش نتایج تنها

 ةگرد دانه راتیثتأ که داد نشان 4934 سال در آزمایش

 ةمیو تشکیل درصد در زرشک وحشی های ژنوتیپ

 درصد در و درصد 3 سطح در باغی دانۀ بی زرشک

 سطح در آن دار دانه ةمیو تشکیل درصد و دانه تشکیل

 تشکیل درصد بیشترین (.4 )جدول ند دارامعن درصد یک

 و R4N1 ژنوتیپ ةگرد دانه از درصد 43 میزان به میوه

 R2N1 ژنوتیپ ةگرد دانه از میوه تشکیل درصد کمترین

 درصد (.2 )جدول آمد دست هب درصد 64 میزان به

 در نیز دانه لتشکی درصد و دار دانه ةمیو تشکیل
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 ژنوتیپ در و بیشترین R5N1 و R4N1 های ژنوتیپ

R2N1 میوه درختان در (.4 )جدول بود میزان کمترین 

 تأثیر میوه تشکیل درصد رد تواند می افشان گرده عامل

 .(Rasuli et al., 2010; Saghali et al., 2013) بگذارد

 های مکانیزم که درختانی در میوه تشکیل درصد تفاوت

 شود می دیده بیشتر دارند ناسازگاری دگر یا ناسازگاری خود

(Rasuli et al., 2010; Saghali et al., 2013). علت 

 باغی زرشک دانۀ و میوه تشکیل درصد های تفاوت

 مربوط تواند می وحشی های ژنوتیپ های گرده از حاصل

 باشد. میوه این در نسبی دگرناسازگاری های مکانیزم به

 دش مشخص SSR مارکر با شده انجام بررسی براساس

 قرابت R4N1 ژنوتیپ به نسبت R2N1 ژنوتیپ که

 Rezaei et) دارد باغی دانۀ بی های زرشک با بیشتری

al., 2011.) سازگاری آن ةگرد دانه احتماالً رو این از 

 میوه و دانه تشکیل درصد و دارد باغی زرشک با کمتری

 لتشکی درصد میانگین است. یافته کاهش گونه این در

 با افشانی گرده با تیمار اثر رب بادام سوپرنورای رقم ةمیو

 داشته درصد 34 تا 43 از رنجی بادام مختلف ارقام

 این مورد در آنچه اما .(Rasuli et al., 2010) است

 به مربوط ابهامات شدن برطرف دارد اهمیت  آزمایش

 قبلی آزمایش در وحشی های ژنوتیپ ةگرد دانه راتیثتأ

(Ebadi et al., 2010) در دار دانه های میوه تشکیل بر 

 مخلوط از قبلی ایه آزمایش در است. باغی زرشک

 این در و بود شده استفاده وحشی های ژنوتیپ ةگرد دانه

 از ناشی ۀدان تشکیل درصد که دش مشخص آزمایش

 تفاوت زرشک وحشی های ژنوتیپ ةگرد دانه با افشانی گرده

 دارند بیشتری قرابت که اییه ژنوتیپ و دارد توجهی قابل

  است. کمتر ها آن دانۀ و میوه تشکیل درصد

 
  تشکیل درصد بر وحشی زرشک های ژنوتیپ گردة دانه اثر واریانس تجزیۀ .4 جدول

 باغی دانۀ بی زرشک در دار دانه میوة و دانه میوه،

 ارد دانه میوة تشکیل درصد دانه تشکیل درصد میوه تشکیل درصد تغییرات منابع

 62/263** 92/943** 33/236* گرده( )دانه ژنوتیپ
 ns 36/43 ns39/43 ns42/43 بلوک
 63/41 33/41 23/33 خطا

CV% 96/49 93/22 94/23 
 معنادار اختالف نبود :ns درصد پنج سطح در معنادار **: درصد یک سطح در معنادار **:

 
 باغی زرشک در دار دانه میوة و دانه میوه، تشکیل رصدد بر وحشی زرشک های ژنوتیپ گردة دانه اثر .2  جدول

*ها( ژنوتیپ )کد ها تالقی
 

♀ × ♂ 
 دانه تشکیل درصد دار دانه میوة تشکیل درصد میوه تشکیل درصد

R2N1 × BD b23/64 b22/2 c22/2 

R5N1× BD ab36/41 a36/21 a31/29 

R4N1 × BD a49/43 a21 a21/22 

R9N3 × BD b13/36 b46/3 b41 

:* R4N1 و R2N1 : گونۀ از ژنوتیپ Berberis integerrima، R5N1: از ژنوتیپی B. crataegina× integerrima، R9N3 ژنوتیپ 
 .باغی دانۀ بی زرشک BD: و ناشناخته( )گونۀ زرشک وحشی

 

 دانه بی زرشک ةگرد دانه زنی جوانه بررسی نتایج

 تکاش از پس ساعت 2 در گرده های دانه که داد نشان

 زیوایی ساعت 42 از پس و کردند زنی جوانه به شروع

 ای شیشه درون کشت شرایط در دانه بی زرشک ةگرد دانه

 .(4 )شکل بود درصد 36 حدود

 های گل مصنوعی افشانی گرده از حاصل نتایج

 از استفاده با زرشک وحشی های ژنوتیپ شدة اخته

 در ها ژنوتیپ بین که داد نشان باغی زرشک های گرده

 تشکیل درصد و دانه تشکیل درصد میوه، تشکیل درصد

 درصد یک سطح در معناداری اختالف دار دانه های میوه

 افشانی گرده در میوه تشکیل درصد (.9 )جدول دارد وجود

 و 42 ترتیب به R4N1 و R5N1 های ژنوتیپ در مصنوعی

 نداشتند. یکدیگر با معناداری اختالف که است درصد 41

 که بود درصدR2N1 46 ژنوتیپ یوةم تشکیل میزان
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 این (.6 )جدول داشت دیگر ژنوتیپ دو با معناداری اختالف

 و دار دانه میوة تشکیل درصد صفات، سایر در نیز روند

 از کمی درصد (.6 )جدول شد دیده دانه تشکیل درصد

 دانه بی R5N1 و R4N1 های ژنوتیپ در ویژه به ها میوه

 در هرخوشه در شده تشکیل های حبه تعداد متوسط بودند.

 حالت در R5N1 و R2N1، R4N1 های ژنوتیپ

 است 34/21 و 21 ،39/41 ترتیب به باز افشانی گرده

(Rezaei et al., 2011). ژنوتیپ میوة تشکیل میزان 

R2N1 این و است دیگر ژنوتیپ دو از کمتر ژنتیکی طور به 

 نیز باغی زرشک گردة دانه با افشانی گرده هنگام تواند می

 که دارد وجود هم امکان این وجود این با بیفتد اتفاق

 باشد نیز ناسازگاری دگر دلیل به میوه تشکیل کمتر میزان

 گردة دانه با افشانی گرده در دانه بی میوة تشکیل درصد اما

 این در آنچه اما (.2 )جدول بود کم بسیار دانه بی زرشک

 شدن مشخص است اهمیت با و توجه شایان پژوهش

 دانه تشکیل در باغی زرشک گردة دانه کارایی و بودن زنده

 کارایی و بودن زنده است. زرشک مختلف های ژنوتیپ در

 شرایط در زنی جوانه تست با دانه بی زرشک گردة دانه

 شرایط در دانه بی زرشک گردة دانه کارایی و ای  شیشه درون

 هدان تشکیل (.6 جدول و 4 )شکل شد تأیید  insitu طبیعی

 های ژنوتیپ شده اخته های گل مصنوعی افشانی گرده در

 باغی زرشک در نرعقیمی پدیدة که دهد می نشان زرشک

 است قبلی های پژوهش نتایج کنندة تأیید که ندارد وجود

(Ebadi et al. 2010.) 

 

 
 محیط در زده جوانه دانۀ بی زرشک گردة های دانه .4  شکل

 مصنوعی کشت

 

  تشکیل درصد برای باغی دانۀ بی زرشک گردة دانه اثر ریانسوا تجزیۀ .9  جدول

 وحشی زرشک های ژنوتیپ در دار دانه میوة و دانه میوه،
 دار دانه میوة تشکیل درصد دانه تشکیل درصد میوه تشکیل درصد تغییرات منابع

 33/333** 33/2334** 32/4313** افشان( )گرده ژنوتیپ

 ns33/6 ns 13/34 ns 63/44 بلوک

 34/24 32/33 33/33 خطا

CV% 33/24 93/22 42/43 

 .معنادار اختالف نبود :ns 114/1 سطح در معنادار **:   
 

 وحشی زرشک های ژنوتیپ در دار دانه میوة و دانه میوه، تشکیل درصد بر باغی دانۀ بی زرشک گردة دانه اثر .6  جدول

*ها( ژنوتیپ )کد ها تالقی
 

♀ × ♂ 
 دانه تشکیل درصد دار دانه میوة تشکیل درصد میوه تشکیل درصد

BD × R2N1 b39/49 b42/42 b33/43 

BD × R5N1 a41 ab93 ab33 

BD × R4N1 a34/44 a23/63 a43/33 

   :* R4N1 و R2N1: گونۀ از ژنوتیپ Berberis integerrima، R5N1: از ژنوتیپی B. crataegina× integerrima و :BD باغی دانۀ بی زرشک. 
 

 نظر از کشت جعبۀ و سینی در شده کشت بذور

 انتقال، برای ولی نداشتند چندانی تفاوت هم با زنی جوانه

 رشد اصلی مشکل بودند. بهتر ها سینی در شده کشت بذور

 از بود. (Damping off) گیاهچه مرگ بیماری ها دانهال

 به گیاهچه 41 تنها سال این در شده کشت دانۀ 431

 جعبۀ در زده جوانه بذور بیشتر شدند. دهدا انتقال گلدان

 رفتند. بین از حقیقی های برگ آمدن بیرون از قبل  نشا

 قدرت داشتند حقیقی برگ پنج تا چهار که هایی گیاهچه
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 دانهال دادند. نشان خودشان از انتقال هنگام  بیشتری بقای

 21 قطر با های گلدان به مرحله این در مانده باقی

 بود، ماه آبان انتقال زمان چون شدند. داده انتقال متر سانتی

 چندانی رشد بودند ای  گلخانه شرایط در ها گلدان اینکه با

 خشک و زرد مواقع بیشتر در پایینی های برگ نداشتند.

 کردند. رشد به شروع دوباره تازه های برگ اما شدند

 و وحشی های زرشک های تالقی از حاصل های دانه

 جیبرلین با تیمار از پس 4934 سال در دانه بی زرشک

 های سینی در 4932 فروردین در سرمادهی روز 63 و

 د.ش کشت پرلیت کمی همراه به کوکوپیت حاوی کشت

 شده  داده قرار میست سیستم زیر در کشت های سینی

 آبیاری دقیقه 43 مدت به روز در ساعت چهار هر و

 انهجو بذور از باالیی درصد قبلی آزمایش همانند شدند.

 آزمایش نتایج برخالف ولی (3جدول و 2 )شکل دزدن

 پس و ماندند زنده ها گیاهچه از زیادی درصد ،قبل سال

 به موفقیت با برگی پنج تا چهار ۀمرحل به رسیدن از

 به سپس و متری سانتی 41 قطر با های گلدان

 (.9 )شکل شدند داده انتقال متری سانتی 21 های گلدان

 
  برگشتی و رفت های تالقی از گیاهچه بقای درصد و بذور زنی نهجوا درصد .3  جدول

 زرشک وحشی های ژنوتیپ با دانه بی زرشک
*تالقی

 زنی جوانه از پس ها گیاهچه بقای درصد زنی جوانه درصد ♂ × ♀ 
R2N1 × BD - - 
R5N1×BD 13/93 31 

R4N1 ×BD 43/49 99/33 

R9N3 ×BD 41/62 31/42 

BD × R2N1 31 33 

BD × R5N1 34/43 31/32 

BD × R4N1 43/36 46/33 

:* R4N1 و R2N1: گونۀ از ژنوتیپ Berberis integerrima، R5N1: از ژنوتیپی B. crataegina× integerrima، 
R9N3 و ناشناخته( )گونۀ زرشک وحشی ژنوتیپ :BD باغی دانۀ بی زرشک. 

 

 
BD×R5N1 تالقی از حاصل زرشک های دانهال .2 شکل

 4932 ماه مرداد متری، سانتی 21 قطر با های گلدان در *
:* R5N1: از ژنوتیپی B. crataegina× integerrima و :BD باغی دانۀ بی زرشک 

 

 
BD×R5N1 تالقی از حاصل بذور پرلیت. + کوکوپیت بستر در کشت های سینی در زده جوانه بذور .9شکل

*
 

:* R5N1: از ژنوتیپی B. crataegina× integerrima و : BD باغی دانۀ بی زرشک 
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 اصالحی های کار در ارزیابی و تالقی هایی تکنیک

 های هزینه کاهش در تکنیک این دارند. ای  ویژه اهمیت

 بسیار تواند می زمان اتالف عدم و اصالحی های برنامه

 به توجه با مختلف باغی گیاهان در باشند. کننده تعیین

 دانهال تولید های نیکتک اغلب اصالحی کارهای سابقۀ

 چه اگر (.Hancock, 2008) است شده داده شرح دقت به

 های روش و ها پژوهش نتایج اساس بر اصالحی ۀبرنام هر

 اجرا را خودش خاص تکنیک و روش ،قبلی شدن تشریح

 هوای و آب و مکانی های ویژگی بر منطبق که کند می

 ستها آن پالسم ژرم همچنین و منطقه آن بر حاکم

(Hall, 1990; Clark et al., 2008.) زرشک مورد در 

 گونه هیچ پاجوش طریق از آن تکثیر روش دلیل به

 ندارد وجود ها نهال پرورش چگونگی مورد در اطالعاتی

 کاهش و هزینه کاهش در تواند می پژوهش این نتایج و

 باشد. مفید بسیار زمان اتالف

 هک است مطلب این ةدهند نشان بررسی این نتایج

 یبقا درصد در کشتی سیستم نوع و کشت بستر

 های سینی از استفاده دارد. ای  ویژه اهمیت ها گیاهچه

 از ها ریشه اطراف خاک مترک جایی هجاب دلیل به کشتی

 زنی جوانه هنگام دارند. بهتری عملکرد کشت های جعبه

 کوکوپیت بستر و کرد استفاده خاکی بستر از بایدن بذور

 سبب میست سیستم زیر در الیتپر کمی با مخلوط

 بذور کشت زمان شود. می گیاهچه یبقا درصد افزایش

 رسد می نظر به دارد ای  ویژه اهمیت آن بقای درصد در

 شرایط در حتی بذور کاشت در زمان بهترین که

  است. بهار فصل اوایل ای،  گلخانه

 

 کلی گیری نتیجه

 در مخصوصاً استراتژیک محصول یک دانه بی زرشک 

 تواند می پژوهش این نتایج است. جنوبی خراسان ۀمنطق

 در ملی مدون اصالحی ۀبرنام یک اجرای و تدوین در

 افشانی گرده ای  مزرعه عملیات چگونگی ، والدین انتخاب

  باشد. ارزنده بسیار دانهال تولید های تکنیک و

 باروری قابلیت که کرد مشخص پژوهش این نتایج

 متفاوت بسیار زرشک وحشی های ژنوتیپ گردة دانه

 درصد دارند بیشتری قرابت که هایی ژنوتیپ و است

  است. کمتر ها آن دانۀ و میوه تشکیل

 با افشانی گرده هنگام دانه تشکیل به توجه با

 وحشی های ژنوتیپ در باغی دانۀ بی زرشک گردة دانه

  .ندارد وجود باغی زرشک در نرعقیمی ةپدید زرشک،

 
REFERENCES 
1. Alemardan, A., Asadi, W., Rezaei, M., Tabrizi, L. & Mohammadi, S. (2013). Cultivation of Iranian 

seedless barberry (Berberis integerrima ‘Bidaneh’): A medicinal shrub. Industrial Crops and Products, 
50, 276-287. 

2. Anderson, G.J., Bernardello, G., Stuessy, T.F. & Crawford, D.J. (2001). Breeding system and 
pollination of selected plants endemic to Juan Fernandez Islands. American Journal of Botany, 88, 
220-233. 

3. Arayne, M., Sultana, N. & Bahadur, S. (2007). The berberis story: Berberis vulgaris in therapeutics. 
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 20, 83-92. 

4. Cadic, A. (1992). Breeding for ever-red barberries (Berberis spp.). Acta Horticulturae, 320, 85-90. 
5. Clark, J.R. & Finn, C.E. (2008). Trends in blackberry breeding. Acta Horticulturae, 777, 41-48. 
6. Ebadi, A., Rezaei, M. & Fatahi, R. (2010). Mechanism of seedlessness in Iranian seedless barberry 

(Berberis vulgaris L. var. asperma). Scientia Horticulturae, 125, 486-493. 
7. Hancock, J.F. (2008). Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. Heidelberg: Springer. 
8. Hall, H.K. (1990). Blackberry breeding. Plant Breed Review, 8, 249-312. 
9. Heidari, S., Marashi, H. & Farsi, M. (2009). Assessment of genetic structure and variation of native 

Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological 
markers. Iranian Journal of Biotechnology, 7, 101-107. 

10. Heidari, S., Marashi, H., Mollafilabi, A., Balandari, A. & Azizi, M. (2010). Cytogenetic and 
Pollination Studies in Seedless Barberry (Berberidaceae) and its Relative Species in Eastern Iran. 28

th
 

International Horticultural Congress 8-22. (in Farsi) 
11. Peterson Jr, P.D. (2003). The common barberry: the past and present situation in Minnesota and the 

risk of wheat stem rust epidemics USA. (Ph.D. thesis). 
12. Rasuli, M., Fatahi, R., Zamani, Z., Imani, A. & Ebadi, A. (2010). A Study of the Compatibility and 

the Effects of Supplementary Pollination with Different Pollens on Fruit Set of Self-Compatible 
Almond 'Supernova'. Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 40, 61-71. (in Farsi) 



 994 ...طرفۀ زرشک  های دو بررسی تشکیل دانه و میوه در تالقیرضایی و بالندری:  

13. Rezaei, M. & Balandari, A. (2013). Effects of gibberellic acid (GA3), stratification and acid 
scarification on the seed germination of three Iranian barberry genotypes. Seed Science and 
Technology Journal. In press. (in Farsi) 

14. Rezaei, M., Ebadi, A., Fatahi, R. & Balandari, A. (2009). Morphological study of Barberry genotype 

(Berberis sp) in Khorasan province. Iranian Journal of Agricultural Science, 39, 623-636. (in Farsi) 
15. Rezaei, M., Ebadi, A., Reim, S., Fatahi, R., Balandary, A., Farrokhi, N. & Hanke, M.-V. (2011). 

Molecular analysis of Iranian seedless barberries via SSR. Scientia Horticulturae, 129, 702-709. 
16. Saghali, T., Talaei, A. & Imani, A. (2013). A Study of Self and Cross-Compatibility in Some 

Commercial Cultivars of Peach in Karaj Climatic Conditions. Iranian Journal of Horticaltural 

Sciences, 44, 95-107. (in Farsi) 
17. Sodagar, N., Bahrami, A., Memariani, F., Ejtehadi, H., Vaezi, J. & Khosravi, A. (2012). 

Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran. Plant 

Systematic Evolution, 298, 193-203. 
18. Tehranifar, A. (2002). Barberry growing in Iran. XXVI International Horticultural Congress, 620, 

193-195. 
19. Tiwari, U.L., Adhikari, B.S. & Rawat, G.S. (2012). A checklist of Berberidaceae in Uttarakhand, 

Western Himalaya, India. Check List, 8, 610-616. 

20. Kafi, M., Balandary, A., Rashed-Mohasel, M.H., Koochaki, A. & Molafilabi, A. (2002). Berberis: 

Production and Processing. Zaban va adab Press, Iran, pp. 1-209. (in Farsi) 


