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 چكيده

 طدي  6 گایال پایۀ سازگاري و زایي ریشه پرآوري، سرعت بر گیاهي رشا هاي کنناه تنظیم و کشت محیط اثر بررسي ها  با مطالعه این

 MS، WPM شامل کشت محیط نوع شش از گرفت. انجا  رضوي صراسان طبیعي منابع و کشاورزي تحقیقات مرکا در ،91-1390 سال

 دو و یدک  صدفر،  هاي غلظت در BAP و TDZ رشا هاي کنناه تنظیم و پرلیت( همراه به مایع )محیط مایع و جاما حالت دو در DKW و

 دو یک، صفر، هاي غلظت در  IBAهمراه به ذکرشاه هاي محیط و پرآوري مرحلۀ در IBA لیتر در گر  میلي 1/0 همراه به لیتر در گر  میلي

 و شداصه  48/6 مقداار  بده  ترتیب به شاصه طول و تعااد بیشترین داد نشان نتایج شا. استفاده زایي ریشه مرحلۀ در لیتر، در گر  میلي سه و

 بیشدترین  و TDZ لیتدر  در گدر   میلدي  یک با مایعMS  محیط و BAP لیتر در گر  میلي دو داراي جاما WPM محیط در متر يسانت 14/3

 IBA لددیتر  در گدر   میددلي  دو داراي مدایع  MS محدیط  در متدر،  سدانتي  76/11 و درصدا  90/93 مقاار به ریشه طول و زایي ریشه درصا

 بقداي  درصدا  بیشدترین  شدا،  منجدر  هدا  گیاهچده  بهتر سازگاري به کلي میانگین در مایع کشت هاي محیط کاربرد اینکه با آما. دست بده

 آما. دست به IBA لیتر در گر  میلي دو با جاماWPM  محیط در درصا( 80/91) گیاهچه

 .گیال  سازگاري، زایي، ریشه پرآوري، رویشي، پایۀ ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 از (Prunus cerasus × Prunus canescens) 6 گایال پایۀ

 ایدن  .[4] اسدت  گدیال   ۀکنندا  پاکوتاه نیمه مناسب هاي پایه

 منجدر  گیال  محصول باتي عملکرد و زودباردهي به پایه

 و صداص  هداي  ویژگي داراي 6 گایال رویشي پایۀ شود. مي

 کشدور  اقلیم و صاک از زیادي هاي بخش براي استفاده قابل

 پایده،  ایدن  کننداگي  پاکوتداه  اثر به باتوجه و [8] است ایران

 نظر به ضروري تولیا، وضعیت بهبود منظور به آن از استفاده

 .رسا مي

 دلیدل  بده  ها قلمه و ها نهال دان از استفاده حاضر، حال در

 کلي به درصتان نشستن بار به دیر و ها پایه هاي ویژگي تفرق

 استفاده مناسب، هاي راه از یکي درنتیجه ،است شاه منسوخ

 مقیدا   در آن تکثیدر  و شداه  گداینش  رویشدي  هاي ایهپ از

 و فصدل  محداودیت  بداون  ژنتیکدي،  صفات ظحف با وسیع

 گیاهدان  تولیدا  امکدان  که است بافت کشت طریق از زمان،

 .کنا مي فراهم نیا را بیماري از عاري

 و هدا   ربد  از نابجدا  هداي  شداصه  یيبداززا  ،تحقیقي در

 ه،ید پا هداي  طیمحد  اثر ،ال یگ تجاري رقم پنج هاي انگرهیم

 يلنیات هاي بازدارناه ،ياهیگ هاي هورمون غلظت و باتیترک

 در یيبداززا  نیبهتدر  .شدا  بررسدي  نقدره  سولفات دي ماننا

 1:1 نسدبت  به WPM [15] و DKW [10] کشت هاي محیط

 بدا  بیترک رد تیایازورون آما. دست به QL  [23] محیط و

 سدولفات  دي و یيبداززا  افاایش سبب کیبوتر ولنایا اسیا

 ال یگد  عیسدر  رید تکث در .[14] شدا  آن کاهش سبب نقره

 درصدا  بر زیادي مقاار به نینوپوریآم لیبنا غلظت ي،وحش

 در گر  يلیم 5/0 از يبیترک که طوري هب بود، مؤثر یيزا شاصه

 ازرونیاید ت لیتدر  در گر  میلي 5/0 و نیپور نویآم لیبنا تریل

  .[9] شا یيزا شاصه شیافاا سبب

 Yedoensis) گددیال  از هیبریدداي ریاازدیددادي در

matsum × Prunus cerasus)، در مطلددوب زایددي شدداصه 

 ترتیدب  بده  و دو  یک به ماکرو عناصر کاهش با MS محیط

 آدندین،  بنایدل  لیتر در گر  میلي 3 و 1/0 ،5/0 هاي هورمون

 .[1] آما دست به جیبرلیک اسیا و بوتریک ایناول اسیا

 حدیط م از 51 گدایال  گیال  ۀپای ریاازدیادي ۀمطالع در

 صددورت بدده مدداکرو هدداي نمددک در تغییددر و MS [17] پایددۀ

(2×MS) محددیط  MS برابددر، دو داراي (MS 1/2) داراي 

 مداکرو  هداي  نمدک  چهدار   یک داراي (MS 1/4) و دو  یک

 مشدخ   فواصل با واکشت چنا از پ  نتایج شا. استفاده

 در ریانمونده  صشدک  و تدر  وزن و محیط pH که داد نشان

 بده  رو (MS 1/2) و (MS 1/4) هاي محیط در واکشت طول

 محیط در 5 گایال نمو و رشا بیشترین و است بوده کاهش

 دسدت  به پتاسیم و فسفر زیاد جذب با (MS×2) و MS پایۀ

 دو این به 5 گایال نمو و رشا وابستگي دهناۀ نشان که آما

 کشدت  هداي  محدیط  اثدر  بررسي در .[25] است بوده عنصر

(G1 محددیط پایددۀ بددر MS وG2   کشددت محددیط براسددا 

WPM) اثر و IBA  و NAA اي شیشده  درون زایدي  ریشه بر 

 شاصسداره،  ندوک  کشدت  از استفاده با 5 گایال رویشي پایۀ

 IBA لیتدر  در گدر   میلدي  5/0 و G2 محیط در نتایج رینتبه

 .[30] آما دست به

 محددیط از ،6 گددایال رویشددي پایددۀ ریاازدیددادي در

 همددراه بدده تغییریافتددهLS  وMS، 1/2MS،  LS هدداي کشددت

BAP و پرآوري براي  IBA سدطح  سه در زایي، ریشه براي 

 محدیط  کده  شدا  اسدتفاده  لیتدر  در گر  میلي دو و یک صفر،

 بدراي  BAP لیتدر  در گدر   میلدي  یدک  غلظت و MS کشت

 در گدر   میلدي  یدک  همدراه  به  MS کشت محیط و پرآوري

 در [.8] داشدت  را نتدایج  بهترین زایي، ریشه براي  IBAلیتر

 میواینایتول و IBA تأثیرات بررسي ها  با دیگري مطالعۀ

 بیشترین ،CAB-6P و 6 گایال گیال  پایۀ دو زایي ریشه بر

 6 گدایال  ریانمونۀ براي صشک مادۀ و تر وزن ریشه، تولیا

 5/0 همراه به IBA لیتر در گر  میلي دو داراي MS محیط در

 زایدي  ریشده  درصا بیشترین و میواینایتول لیتر در گر  میلي

                                                           
1. Gisela 5 



 6های رشد بر ریزازدیادی پایۀ گزیال  كننده اثر محیط كشت و تنظیم

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
341 

 IBA  لیتدر  در گدر   میلدي  یک داراي محیط در )صادرصا(

  [.28] آما دست به تنهایي به

 اي شده شی درون کشدت  مورد در نیا دیگري هاي گاارش

 مرحلدۀ  بددررسي  بده  تدوان  مدي  که دارد وجود وهمی درصتان

 يادیاازدری ،[24] پرونو  هاي پایه سازگداري و زایي ریشه

 ،29 ،27 ،26 ،22 ، 14 ،11 ،6 ،5 ،3] ال یگ مختل  ارقا 

 بده  توجده  با د.کر اشاره [13] آلو و [21 و 20] زردآلو ،[31

 از دار هسدته  ۀمیدو  درصتان که مسئله این و ذکرشاه مطالب

 بسیار اي یشهش درون شرایط در زایي ریشه و زایي شاصه نظر

  تخصصدي  کشدت  هداي  محدیط  گاینش [،20] انا سرسخت

 دار هسدته  ۀمیدو  درصتان در يادیریاازد سیستم ۀتوسع براي

 .رسا يم نظر به تز 

 محدیط  ندوع  تدأثیرات  بررسي حاضر، پژوهش از ها 

 هاي ریانمونه بر رشا هاي کنناه تنظیم انواع غلظت و کشت

 انتقال مرحلۀ تا زایي ریشه و پرآوري مرحلۀ از 6 گایال پایۀ

 روش به دستیابي منظور به گلاان، در ها  گیاهچه سازگاري و

 است. رویشي ۀپای این ریاازدیادي براي مناسب

 

 ها روش و مواد .2

 6 گایال پایۀ اي شیشه درون هاي ریانمونه از ،مطالعه این در

 داراي جامدا  MS کشدت  )محدیط  زایدي  شاصه محیط در که

BAP و IBA) طبیعي منابع و کشاورزي تحقیقات مرکا در 

 91-1390 سدال  طدي  بودندا،  تکثیرشداه  رضدوي  صراسان

 شا. استفاده

 پایدۀ  کشت محیط شامل تیمار شش از آزمایش، این در

MS [14]، کشت محیط DKW [10] و WPM [15] دو در 

 مدایع  کشدت  )محدیط  مدایع  و آگدار(  )داراي جامدا  حالت

 محدیط   pHهدا تیمار تمامي در شا. استفاده پرلیت( همراه به

 کار به لیتر در گر  30 مقاار به ساکارز و شا تنظیم 7/5 برابر

  رفت.

 مرک شرکت -آگار )آگار آگار از جاما هاي محیط براي

 از مایع هاي محیط براي و لیتر در گر  شش قاارم به آلمان(

 بود، شاه ضاعفوني اتوکالو توسط و شاه شسته که پرلیت

 کشدت  ظدر   هدر  در کشت محیط از نیمي حجم اناازۀ به

 250 حجم با هایي شیشه از کشت ظرو  براي .شا استفاده

 جاما و مایع هاي کشت محیط حجم و شا استفاده لیتر میلي

 .(1 )شکل بود لیتر میلي 40 ظر  هر در

 

 
 پرلیت دارای مایع كشت محیط .1 شکل

 یددک طددول بدده مسدداوي ابعدداد در هددا ریانموندده تمددامي

 بدا  رشا اتاقک در ،شاه کشت کسانی ظرو  در متر سانتي

 هشددت و روشددنایي سدداعت 16 فتوپریددود و 21±1 دمدداي

 لددوک  2500 تددا 2000 نددور شددات بددا تدداریکي سدداعت

 شانا. نگهااري

 

 زایي شاخه .2.1

 مدایع  و جامدا  کشدت  محدیط  ندوع  شش از مرحله، این در

MS،DKW  و WPM شدامل  رشدا  ۀکنندا  تنظدیم  نوع دو و 

 دو و یدک  ،صدفر ) سدطح  سه در (BAP) آمینوپورین بنایل

 ،صدفر ) سدطح  سه در (TDZ) تیایازرون لیتر(، در گر  میلي

 اینداول  اسدیا  شدا.  اسدتفاده  لیتدر(  در گدر   میلي دو و یک

 يتمدام  در لیتدر  در گر  میلي 1/0 قاارم  به ،(IBA) بوتریک

 شا. استفاده کشت هاي محیط

 ۀفاصدل  بدا  واکشدت  بدار  سده  از پ  پرآوري مرحلۀ در
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 کیفیددت و شدداصه طددول شدداصه، تعددااد روز، 21 زمدداني

 از حاصدل  هداي  شداصه  کیفیت شا. گیري اناازه ها ریانمونه

 و قدوي  هدا  ریانمونه ) سه امتیاز با A گروه، سه در پرآوري

 شدان  نکدروز  شدان،  اي شیشده  هداي  نشدانه  فاقدا  رشا، پر

 از )کمتدر  دو امتیاز با B (،بر  شان زرد و انتهایي یستممر

 نکدروز  شان، اي شیشه هاي نشانه داراي هانمونه درصا 15

  یدک  امتیداز  با C و (بر  شان ردز و انتهایي مریستم شان

 داراي هدا نمونده  درصدا  30 تدا  15 ضدعی ،  هدا  ریانمونه)

 و انتهدایي  یسدتم مر شدان  نکروز شان، ايشیشه هاي نشانه

 از آمداري  آندالیا  منظدور  بده  گرفتندا.  قدرار  (بر  شان زرد

 تیمار 30 با تصادفي کامالا طرح قالب در فاکتوریل آزمایش

 استفاده بود، نمونهریا پنج شامل تکرار هر که تکرار چهار و

 ايچنادامنده  آزمدون  از اسدتفاده  بدا  هدا میانگین ۀمقایس ا.ش

 شا. انجا  درصا 1 احتمال سطح در دانکن

 

 زایي ریشه .2. 2

 و جامدا  کشدت  محدیط  شدش  از نیدا  زایيریشه مرحلۀ در

 بوتریک، ایناول اسیا همراه به WPM و  MS ،DKWمایع

 لیتدر  در گدر   میلدي  سده  و دو ،یدک  ،صفر غلظت چهار در

 مرحلدۀ  بده  یافته انتقال شاصه طول اولیۀ اناازۀ شا. استفاده

 شددان دارریشدده زا پدد  بددود. متددرسددانتي 2 زایددي ریشدده

 زایدي  ریشده  درصدا  و ریشده  طدول  و تعدااد  هدا،  ریانمونه

 فاکتوریدل  یشآزما از آماري آنالیا منظور به شا. گیري اناازه

 هفدت  و تیمدار  وچهار بیست اب صادفي کامالا طرح قالب در

 ا.شد  اسدتفاده  بود، نمونهریا سه شامل تکرار هر که ،تکرار

 در دانکن اي چنادامنه آزمون از استفاده با ها میانگین ۀمقایس

 .گرفت انجا  درصا 1 احتمال سطح

 

 سازگاری و انتقال .3. 2

 از هدا  گیاهچه شاه، آماده هاي گیاهچه کردن ارگساز منظور  به

 کامدل  طدور  هبد  ،مقطدر  آب بدا  و شاه صارج کشت ظرو 

 درون شدداه آمدداده هدداي گیاهچدده شددانا. داده شددوو شسددت

 آون، توسط شاه ضاعفوني بستر حاوي في جي هاي گلاان

 از مخلددوطي مرحلدده ایددن در کشددت بسددتر شددانا. منتقددل

 مخلدوط  هدم  بدا  1:1 نسدبت  بده  کده  بود پرلیت و کوکوپیت

 پ  يطمحی هاي تنش به ها گیاهچه حساسیت دلیل به شانا.

 هدا  چده گیاه داراي هداي  گلداان  ،بیدرون  محدیط  به لانتقا از

 از پد   ا.ناشد   محصدور  پالسدتیکي  شفا  ظرو  توسط

 اخسدور  پالسدتیکي  هداي  پوشدش  روي  هفتده  یدک  گذشت

 بدراي  زمان گذشت با و شا ایجاد هوا تبادل براي يکوچک

 تعدااد  هاگیاهچه در تنش نبودن و تبوطر تاریجي کاهش

 از جلدوگیري  بدراي  ،مات این در .شا اضافه هاسوراخ این

 هداي  پوشدش  روزانه بعا به دو  ۀهفت از نیا ها قار  فعالیت

 از بعدا  هداي  هفتده  در و دقیقده  30 تا 20 مات به پالستیکي

 ابتاا در ها گیاهچه آبیاري نا.شا اشتهبرد ساعت چنا تا یک

 سدازگار  جایدا  شدرایط  با گیاه تا گرفت انجا  مقطر آب با

 و مداکرو  محلول با سازگاري به کمک منظور به سپ  .شود

 ،بدود  شداه  نصد   آن غلظدت  که MS کشت محیط میکرو

 در انا،شد  سدازگار  هدا  گیاهچده  آنکه از پ  شانا. آبیاري

 شانا. منتقل اصلي زمین به مناسب زمان

 

 بحث و نتایج .3

 محدیط  نوع داد، نشان پرآوري مرحلۀ در هامیانگین ۀمقایس

 طدول  و تعدااد  بدر  رشدا  ننداۀ کتنظیم نوع و غلظت کشت،

 هداي  )جداول  داشت داريامعن اثر ریانمونه کیفیت و شاصه

 و کشددت محددیط نددوع متقابددل تددأثیرات بررسددي (.2 و 1

 مرحلدۀ  در شاه تشکیل ۀشاص تعااد بر رشا هاي کنناه تنظیم

 سطح در داري امعن تفاوت تیمارها بین که داد نشان پرآوري

 پاي در پرآوري که است ذکر شایان دارد. وجود درصا یک

 جدانبي،  هاي شاصساره این ولي گیرد، مي انجا  هاشاصساره

 نابجدا  هداي شاصسداره  از ندارت  بده  و بوده محوري نوع از

 [.16] هستنا
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 محدیط  در 48/6 شداصه  تعدااد  بیشترین مرحله، این در

 BAP لیتددر در گددر  میلددي دو حدداوي WPM جامددا کشددت

 کشدت  هداي  محدیط  در شداصه  تعااد کمترین و شا تشکیل

 (.1 جداول ) بدود  شداها(  )تیمار رشا هايکنناه تنظیم فاقا

 کشدت  در [29 ،19] نامحققد  برصدي  هايیافته با نتایج این

 ندوع  در ،پرونو  جن  هايگونه و گیال  ايشیشه درون

 اما دارد مطابقت شاه، استفاده BAP غلظت و کشت محیط

 را شاصه تعااد بیشترین که 6 گایال پایۀ ریاازدیادي نتایج با

  کشددت محددیط و BAP لیتددر در گددر   میلددي یددک در 11/5

MSتدوان  مي آن توجیه در بود. متفاوت [،8] کردنا گاارش 

 در کلدي،  طدور به .کرد اشاره کشت محیط نوع در تفاوت به

 ریاازدیادي در BAP و TDZ کینینسایتو نوع دو اثر ۀتجای

 محدیط  در سدایتوکینین  حضدور  کده  گفت توان مي ،6 گایال

 را نقش ترین مهم جایا، هاي شاصساره تشکیل براي کشت

 ،پرآوري و تکثیر فاز براي سایتوکینین نوع بهترین و داشت

BAP بود. لیتر در گر  میلي دو غلظت با 

 و کشدت  محدیط  نوع متقابل اثر از حاصل نتایج بررسي

 در شداه  تشکیل ۀشاص طول بر رشا هاي کنناه تنظیم غلظت

 داريامعند  تفداوت  تیمارها بین که داد نشان پرآوري مرحلۀ

 شداصه  طدول  بیشدترین  دارد. وجدود  درصدا  یک سطح در

 و MS مدایع  کشدت  محدیط  در متدر  سدانتي  140/3 قاارم به

 کمتدرین  و شدا  تشکیل TDZ لیتر در گر  میلي یک غلظت

 جاما کشت محیط در متر سانتي 230/1 قاارم به شاصه طول

WPM دست به شاها(، مار)تی رشا هاي کنناه تنظیم فاقا که 

 (.3 و 2 هايشکل ،2 )جاول آما

 از تولیاشداه  ۀشاصسدار  تعااد ،BAP غلظت افاایش با

 کده  طدوري  بده  ،یافت افاایش WPM محیط در ریانمونه هر

 در گر  میلي دو غلظت در شاصساره تعااد میانگین باتترین

 طددول ولددي ،آمددا دسددت هبدد WPM محددیط در BAP لیتددر

 ازدیدادي ریا بررسدي  .یافدت  کداهش  شدات  به ها شاصساره

 ،BAP غلظت افاایش با که داد نشان ʼکانینو رقم ويدزردآل

 بدود  حدااقل  هدا  شاصساره طول و بات بسیار پرآوري شات

[20]. 

 

 روز 21 از پس پرآوری مرحلۀ در شاخه تعداد میانگین بر رشد های كننده تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .1 جدول

 رشا هاي کنناه تنظیم

 شاصه تعااد میانگین

 مایع کشت محیط جاما کشت محیط

 DKW میانگین
 جاما

MS 
 جاما

WPM 
 جاما

DKW 
 مایع

MS 

 مایع
WPM 

 مایع

BAP- 1mg/l †i56/3 fg13/4 f2/4 k 6/2 i62/3 h78/3 b64/3 

BAP- 2mg/l c39/5 b03/6 a48/6 g 07/4 e34/4 d64/4 a15/5 

TDZ- 1mg/l k6/2 j77/2 j85/2 mn25/2 l44/2 l 39/2 c55/2 

TDZ- 2mg/l lm34/2 k57/2 k61/2 o09/2 no2/2 no19/2 d33/2 

0- mg/l P00/1 P00/1 P00/1 P00/1 P00/1 P00/1 e00/1 

  c97/2 b3/3 a42/3 f40/2 e72/2 d8/2 میانگین

 ناارنا. دارامعن اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین  †
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 روز 21 از پس جامد محیط در BAP تریل در گرم یلیم 1 و 2 های غلظت در ،6 الیگز یپرآور :چپ به راست از .2 شکل

 

       
 روز 21 از پس جامد محیط در TDZ تریل در گرم یلیم 1 و 2 های غلظت در 6 الیگز ۀشاخ طول چپ: به راست از .3شکل

 

 روز 21 از پس پرآوری مرحلۀ در شاخه طول میانگین بر رشد های كننده تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .2 جدول

 رشد های كننده تنظیم

 شاخه طول میانگین
(cm) 

 مایع كشت محیط جامد كشت محیط

 میانگین
DKW 

 جامد
MS 

 جامد
WPM 

 جامد
DKW 

 مایع
MS 

 مایع
WPM 

 مایع

BAP- 1mg/l †h61/1 h72/1 h72/1 defg34/2 cd49/2 de64/2 c05/2 

BAP- 2mg/l h61/1 h73/1 h73/1 de40/2 c62/2 defg35/2 c1/2 

TDZ- 1mg/l def36/2 de41/2 de41/2 ab 99/2 a14/3 a13/ 3 a74/2 

TDZ- 2mg/l efg30/2 defg33/2 defg33/2 b90/2 ab98/2 ab99/2 b64/2 

0- mg/l i24/1 i26/1 i26/1 g19/2 fg20/2 fg 19/2 d72/1 

  c84/1 c89/1 c89/1 b56/2 a69/2 ab62/2 میانگین

 ناارنا. دارامعن اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین - †
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 روز 21 از پس پرآوری مرحلۀ در 6 گزیال ۀریزنمون كیفیت بر رشد های كننده تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .3 جدول

 ريزنمونه كیفیت †† 

 مايع كشت محیط جامد كشت محیط 

 DKW رشد هاي كننده تنظیم میانگین

 جامد
MS 

 جامد
WPM 

 جامد
DKW 

 مايع
MS 

 مايع
WPM 

 مايع

BAP- 1mg/l †cdef6/1 cd2 cd2 ef2/1 cdef6/1 cdef6/1 bc67/1 
BAP- 2mg/l bc 2/2 a3 a3 cde8/1 cd2 cd2 a33/2 
TDZ- 1mg/l cde8/1 ab8/2 cd2 def4/1 cdef6/1 cde8/1 b9/1 
TDZ- 2mg/l cde8/1 cde8/1 cdef6/1 cdef6/1 cdef6/1 ef2/1 c6/1 

0- mg/l f1 f1 f1 f1 f1 f1 d1 

  bc68/1 a12/2 ab92/1 c4/1 c56/1 c52/1 میانگین

 .ناارنا معنادار اصتال  درصا یک احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین - †

†† A: بر . شان زرد و انتهایي مریستم شان نکروز شان، اي شیشه هاي نشانه فاقا پررشا، و قوي ها ریانمونه B: داراي ها نمونه درصا 15 از کمتر 

 اي شیشه هاي نشانه داراي ها نمونه درصا 30 تا 15 ضعی ، ها ریانمونه :C بر . شان زرد و انتهایي مریستم شان نکروز شان، اي شیشه هاي نشانه

 بر . شان زرد و انتهایي مریستم شان نکروز شان،

 

 و کشدت  محدیط  نوع متقابل اثر از حاصل نتایج بررسي

 مرحلۀ در ریانمونه 1کیفیت بر رشا هاي کنناه تنظیم غلظت

 وجدود  داري امعن اصتال  تیمارها بین که داد نشان پرآوري

 MS جاما کشت محیط در ریانمونه کیفیت باتترین و دارد

 تدرین  پدایین  و BAP لیتدر  در گدر   میلي دو داراي WPM و

 فاقددا کشددت محددیط شددش هددر در ریانموندده کیفیددت

 (.3 جاول) شا دیاه شاها( )تیمار رشا هاي کنناه تنظیم

 دو غلظددت در شدداصه پددرآوري افدداایش بدده توجدده بددا

 کداهش  بدر  مبندي  مطالعده  یدک  و BAP لیتدر  در گدر   میلي

 توان مي پرآوري، میاان افاایش با ها ریانمونه شان اي شیشه

 کیفیدت  افداایش  سدبب  مطلوب، مقاار تا يپرآور که گفت

 کشدت  محدیط  ندوع  بررسي، این در [.2] شود مي ریانمونه

 شت،دا ها ریانمونه کیفیت و موفق پرآوري بر بساایي ثیرأت

                                                           

هاي حاصل از پرآوري در قسدمت   کیفیت ریانمونه . معیارهاي1

   است.ها آماه  مواد و روش

 ،هدا  بر  انتهاي بافت نمرد و ها بر  شان کلروزه و زردي

 بدا  هدا  بدر   نوک تما  و محیط در ها گیاهچه سریع رشا

 بدر  قطدره  صدورت  بده  رطوبت تجمع کشت، ظرو  دیوارۀ

 عناصدر  برصدي  کمبود مایع، هاي کشت محیط ظر  دیوارۀ

 عوامددل جملدده از نیتددرات، نظیددر DKW محددیط در غددذایي

 یفیدت ک يکلد  طدور  بده  بودندا.  هدا  ریانمونده  کیفیت کاهش

 مدورد  در بدود.  تدر  پدایین  مدایع  کشت محیط در ها ریانمونه

 مدایع  کشدت  محدیط  در هدا  ریانمونده  کیفیدت  کاهش علت

 مقداار  که زماني اي شیشه درون شرایط در که گفت توان مي

 کلسدیم  جدذب  درنتیجدۀ  و گیداه  تعدرق  باشا، زیاد رطوبت

 نتیجدۀ  در هدا  بافدت  مردن و شان اي قهوه و یابا مي کاهش

 [.25] دها مي رخ ها یاصته تخریب و تجایه

 از میوه درصتان مختل  هاي پایه ازدیاديریا بررسي در

 اندواع  کده  اسدت  شداه  اسدتفاده  متفداوتي  کشت هاي محیط

 کشدت  محدیط  نوع با نحوي به رشا، هاي ناهنجاري مختل 
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 تکثیدر  بررسدي  در همچنین [.25 ،21 ،12] ابودن ارتباط در

 و موراشدیگ  محیط مناسب، محیط ،5 گایال اي شیشه درون

 و فسدفر  جدذب  محدیط  ایدن  در شا. گاارش  MSاسکو 

 و پدرآوري  افداایش  هدا،  شاصسداره  توسدط  بیشدتر  نیتروژن

 [.25] داشت دنبال به را آنها بهتر کیفیت

 در کشدت  محدیط  عاندو ا اثدر  مقایسدۀ  در کلدي،  طدور  به

 توان مي عوامل تما  گرفتن نظر در با و 6 گایال ریاازدیادي

 محدیط  ،پدرآوري  بدراي  کشدت  محیط نوع بهترین که گفت

 بود. MS و WPM جاما کشت

 ندوع  داد، نشدان  زایي ریشه مرحلۀ در ها میانگین مقایسۀ

 درصددا بددر رشددا کنندداۀ تنظددیم غلظددت و کشددت محددیط

 داشددت معندداداري اثددر ریشدده طددول و تعددااد زایددي، ریشدده

 متقابدل  اثدر  از حاصل نتایج بررسي (.6 و 5 ،4 هاي )جاول

 درصدا  بدر  رشدا  کننداۀ  تنظدیم  غلظدت  و کشت محیط نوع

 در داري معندا  تفداوت  تیمارهدا  بدین  که داد نشان زایي ریشه

 زایدي  ریشده  درصدا  بیشدترین  دارد. وجدود  درصا 1  سطح

 دو غلظدت  و MS مدایع  کشدت  محدیط  در 90/93 مقداار  به

 درصددا کمتددرین و شددا تشددکیل IBA لیتددر در گددر  میلددي

 و  WPMجامدا  کشدت  محدیط  در 01/0 مقاار به زایي ریشه

 دسدت  به شاها(، )تیمار IBA لیتر در گر  میلي صفر غلظت

 محدیط  در 6 گدایال  بهتدر  زایدي  ریشده  البته (.4 )جاول آما

  [.28] است شاه گاارش هم دیگري مطالعۀ در MS کشت

 ظهدور  پرلیت( داراي مایع )محیط مایع کشت محیط در

 بدود.  تر سریع بسیار جاما محیط با مقایسه در هاریشه اولین

 زیاد دلیل به مایع کشت محیط در پرلیت از استفاده واقع در

 قابلیدت  افداایش  و ریشده  اطدرا   محدیط  در اکسیژن بردن

 رویش سبب مایع محیط در ریشه توسط غذایي مواد جذب

 جامدا  محدیط  نسدبت  به ها گیاهچه در بر  و ریشه تر سریع

 شا.

 بدر  IBA غلظدت  و کشت محیط نوع متقابل اثر بررسي

 تفداوت  تیمارهدا  بدین  که داد نشان شاه تشکیل ۀریش تعااد

 تعدااد  بیشدترین  دارد. وجدود  درصا 1  سطح در داري امعن

 غلظت و DKW جاما کشت محیط در 20/5 قاارم به ریشه

 ریشه تعااد کمترین و شا تشکیل IBA لیتر در گر  میلي دو

 و WPM مددایع و جامددا کشددت محددیط در 01/0 قدداارم بدده

 دسدت  به شاها(، )تیمار IBA لیتر در گر  میلي صفر غلظت

 تولیا بر مبني هم دیگري گاارش (.5 جاول ،4 )شکل آما

 IBA لیتر در گر  میلي دو از استفاده با ریشه مقاار بیشترین

 [.28] دارد وجود 6 گایال زایي ریشه کشت محیط در

 

 6 گزیال پایۀ زایی ریشه درصد بر رشد كننده تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .4 جدول

 رشد های كننده تنظیم

 زایی ریشه درصد

 مایع كشت محیط جامد كشت محیط

 DKW میانگین

 جامد
MS 

 جامد
WPM 

 جامد
DKW 

 مایع
MS 

 مایع
WPM 

 مایع

IBA - 1mg/l †m97/59 g 9/75 l6/62 i 9/70 f1/80 h8/72 c38/70 
IBA - 2mg/l d3/86 c1/88 c6/87 c 6/87 a 9/93 b91 a08/89 
IBA - 3mg/l k4/65 i 85/70 e2/83 j 7/66 b91 d8/85 b16/77 

0- mg/l p01/0 o1/8 p01/0 p01/0 n7/16 o02/8 d47/5 

  f92/52 c74/60 d35/58 e3/56 a43/70 b41/64 میانگین

 .ناارنا معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین  †
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 6 گزیال در شده تشکیل ۀریش تعداد بر IBA لیتر در گرم میلی 0و 3 ،2 ،1 های غلظت اثر راست: به چپ از .4 شکل

 

 ریشه تعداد میانگین بر رشد ةكنند تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .5 جدول

 رشد های كننده تنظیم

 ریشه تعداد میانگین

 مایع كشت محیط جامد كشت محیط

 DKW میانگین

 جامد
MS 

 جامد
WPM 

 جامد
DKW 

 مایع
MS 

 مایع
WPM 

 مایع

IBA - 1mg/l † ef 52/3 ef 45/3 gh 8/2 gh5/2 ef57/3 h 45/2 c05/3 
IBA - 2mg/l a 2/5 bc 55/4 fgh05/3 cd25/4 abc77/4 ab9/4 a45/4 
IBA - 3mg/l abc 75/4 fg1/3 fgh02/3 de85/3 ab77/4 abc8/4 b08/4 

0- mg/l i06/0 i05/0 i 01/0 i05/0 i 20/0 i 01/0 d05/0 

   a37/3 bc79/2 d22/2 c65/2 a37/3 b05/3 میانگین
 ناارنا. دارامعن اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین  †

 و کشدت  محدیط  نوع متقابل اثر از حاصل نتایج بررسي

 بدین  کده  داد نشدان  شاه تشکیل ۀریش طول بر IBA غلظت

 دارد. وجدود  درصدا  1 سدطح  در داري امعند  تفاوت تیمارها

 محدیط  در متدر  سدانتي  76/11 قداار م به ریشه طول بیشترین

 و IBA لیتدر  در گدر   میلدي  دو غلظدت  و MS مدایع  کشت

 کشت محیط در متر سانتي 01/0 قاارم به ریشه طول کمترین

 )تیمدار  IBA لیتر در گر  میلي صفر غلظت و  WPM جاما

 (.6 )جاول آما دست به شاها(،

 تدرین     مهدم  از یکدي  اي شیشه درون شرایط در زایي ریشه

 چدوبي  گیاهدان  زایي ریشه ویژه هب است، زدیاديریاا مراحل

 بافدت  مدردن  .[11] گیرد مي صورت سختي به اغلب که بال 

 که هنگامي زایي ریشه مرحلۀ طول در بیشتر انتهایي مریستم

 هندوز  و یابا مي انتقال سایتوکینین باون محیط به شاصساره

 کمبود این که دهامي رخ ،است نشاه تشکیل اي ریشه هیچ

 و انتهدایي  مریسدتم  رشدا  و اي یاصتده  میتقسد  توق  سبب

 .[13] شود مي آن شان نکروزه

 مرحلدۀ  در IBA مختل  هاي غلظت ثیرأت نتایج بررسي

 و ریانمونده  هدر  در ریشده  تعدااد  میدانگین  بدر  زایدي  ریشه

 تعدااد  میدانگین  افاایش با که داد نشان ریشه طول میانگین

 رو ازایدن  .است هکرد پیاا کاهش ریشه طول میانگین ریشه،

 طدول  میدانگین  از ،ریانمونده  هدر  در ریشه تعااد افاایش با

 .شود مي کاسته ریشه
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 ریشه طول میانگین بر رشد ةكنند تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .6 جدول

 رشا هاي کنناه تنظیم

 ریشه طول
 (cm) 

 مایع کشت محیط جاما کشت محیط

 میانگین
DKW 

 جاما
MS 

 جاما
WPM 

 جاما
DKW 

 مایع
MS 

 مایع
WPM 

 مایع

IBA - 1mg/l †efg55/7 efg67/7 efg67/7 h82/5 g9/6 gh 6/6 c04/7 

IBA - 2mg/l fg35/7 cd15/9 b5/10 cd92/8 a76/11 b75/10 a73/9 

IBA - 3mg/l fg05/7 c22/9 def12/8 gh8/6 cde 55/8 fg 32/7 b84/7 

0- mg/l i01/0 i 08/0 i01/0 i01/0 i 15/0 i 08/0 d05/0 

  c49/5 ab53/6 ab53/6 c39/5 a84/6 b18/6 میانگین

 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هاي میانگین - †

 

 6 گزیال گیاهچه بقای درصد رب رشد كنندة تنظیم غلظت و كشت محیط نوع اثر .7 جدول

 رشا هاي کنناه تنظیم

 گیاهچه بقاي درصا

 مایع کشت محیط جاما کشت محیط

 میانگین
DKW 

 جاما
MS 

 جاما
WPM 

 جاما
DKW 

 مایع
MS 

 مایع
WPM 

 مایع

IBA - 1mg/l †e5/70 l63/19 b88 g05/60 e03/71 h97/58 a36/61 

IBA - 2mg/l k63/24 k5/25 a8/91 e43/71 f05/69 i 53/55 c32/56 

IBA - 3mg/l d5/75 m 82/12 j72/53 f28/69 c8/83 g63/60 b29/59 

0- mg/l n01/0 n01/0 n01/0 n01/0 n01/0 n01/0 d01/0 

  e66/42 f49/14 a38/58 c19/50 b97/55 d78/43 میانگین

 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در دانکن اي چنادامنه آزمون براسا  مشابه، حرو  با ردی  و ستون هر هايمیانگین - †

 

 و کشدت  محدیط  ندوع  متقابل اثر از حاصل نتایج بررسي

 داد نشدان  دارشداه  ریشه گیاهچۀ بقاي درصا بر IBA غلظت

 وجدود  درصدا  1 سدطح  در معناداري تفاوت تیمارها بین که

 جاما کشت محیط در 8/91 مقاار به بقا درصا بیشترین دارد.

WPM لیتددر در گددر  میلددي دو غلظددت و IBA و شددا دیدداه 

 IBA فاقدا  کده  کشدت  محیط شش هر در بقا درصا کمترین

 ها گیاهچه بقاي درصا میانگین طور به اما آما، دست به بودنا،

 (.7 )جاول بود جاما محیط از بیشتر مایع محیط در

 ۀپاید  کشدت  از حاصدل  هداي  یافتده  با مطالعه این نتایج

 رشدا  هداي  کننداه  تنظدیم  ثیرأت بررسي و [3] گیال  پاکوتاه
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 بدر  مبني ،[24] پرونو  هاي پایه سازگاري میاان در گیاهي

 بودندا  شداه  دار ریشه مایع محیط در که هایي گیاهچه اینکه

 شداه  دار ریشده  جامدا  محدیط  در کده  آنهدایي  با مقایسه در

 يبقدا  درصدا  اینکده  و دادندا  نشدان  را بهتري يبقا ،بودنا

 و هبدود  IBA غلظدت  ثیرأتد  تحدت  داريامعن طور هب گیاهان

 هآما دست به IBA لیتر در گر  میلي دو با بقا درصا بهترین

 دارد. مطابقت است،

 نسدبت  بده  اشداره  بداون  بادا  ارقا  سازگاري در اگرچه

 در موفقیدت  درصدا  92 یدت کوت يمد ور و صاه پیت ترکیب

 مشابهي روش در [،7] شا حاصل ها گیاهچه کردن سازگار

 انتقدال  با زردآلو هاي گیاهچه موفق سازگاري مطالعه، این با

 یدک  به یک نسبت به پرلیت و پیت داراي هاي گلاان به آنها

  .[19 ،18] ماآ دست هب رطوبت تاریجي هشکا و
 بستر به ها گیاهچه انتقال توانایي به ازدیاديریا موفقیت

 بیدرون  محدیط  شدرایط  به آنها موفق کردن سازگار و گلاان

 در انتقدال،  مرحلدۀ  در 6 گدایال  هداي  گیاهچه دارد. بستگي

 و کوکوپیدت  ۀشا ضاعفوني بستر داراي في جي هاي گلاان

 (.5 )شکل داشتنا موفقي سازگاري پرلیت

 محدیط  در کده  يیها گیاهچه کلي طور به بررسي، این در

 دار ریشده  IBA لیتدر  بدر  گدر   میلي دو غلظت با مایع کشت

 بهتدري  زایدي  ریشده  کمیدت،  و کیفیدت  نظدر  از بودنا، شاه

 تغییدر  از ناشدي  تدنش  مقابل در بیشتري سازگاري و داشتنا

 دادنا. نشان انتقال مرحلۀ در محیطي شرایط
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