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محلب شده گزینش پاکوتاه ژنوتیپ چهار شیشهاي درون تکثیر

bb

چکیده
تکثیر این تحقیق آلبالو اسـتفاده میشـود. در گیالس و براي پایه عنوان ایران به در طور معمول بـه (Prunus mahaleb L.)محلـب
نیز و رشـد کنند ههاي تنظیم غلظت و نوع مناسـبترین براي تعیین گیاه این شـده گزینش ژنوتیپ پاکوتاه چهار شیشـهاي درون
فاکتوریل صورت به آزمایش این گرفت. قرار مورد بررسی زایی ریشه و نمونه هاي گیاهی براي شـاخه زایی روش ضدعفونی بهترین
ماد ري پایههاي اواخر زمسـتان از در شـد. نمونههاي گیاهی انجام تکرار هر در نمونه 20 تکرار و 5 با تصادفی کامًال طـرح در قالـب
جیوه کلرید درصد 0/3 و 0/2 غلظتهاي 0/1، با و سـپس ثانیه 30 مدت به با اتانول ٪70 ابتدا در ضدعفونی نمونهها گردیدند. جدا
به کلرور جیوه ٪0/2 از استفاده تیمار بهترین حذف آلودگیهاي سطحی براي داد که نشان نتایج گرفت. انجام 4 دقیقه 2 یا مدت به
پرآوري جهت آن از پس گرفتند و قرار جامد MS کشت محیط استقرار روي جهت شده استریل نمونههاي میباشد. دقیقه 2 مدت
ژنوتیپ متفاوت روز بر حسب 60 تا 40 بین اسـتقرار مرحله گردیدند. منتقل متفاوت ترکیبات هورمونی با مشـابه محیط به شـاخه
بنزیل گرم میلی 1 و گرم اسید جیبرلیک 1 میلی در محیط حاوي روز، بهترین شاخه زایی با فواصل 21 بار واکشـت سـه پس از بود.
لیتر بود. در گرم میلی 0/8 میزان بوتریک به دار کردن شاخهها اسید ایند ول ریشه هورمونی براي غلظت بهترین آمد. آدنین بدست
با 187 و 247 شماره ژنوتیپ هاي گونهاي که به میباشد، متفاوت ژنوتیپ حسب بر زایی درصد ریشه که د اد نشان همچنین نتایج

دادند. نشان را زایی ریشه میزان کمترین و بیشترین ترتیب به درصد 1/5 و 43/17

گیالس اي،  شیشه محلب، پایه،  پاکوتاه،  تکثیر درون کلمات کلید ي:

 در
تابستان 1387 ،79 شماره طبیعی منابع  
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مقدمه
میزان ــی،  زود رس ــی،  ــد رویش رش در میزان پایه نقش به توجه ــا ب
نقش بسزایی مناسب پایه انتخاب ها، بیماري برابر در مقاومت عملکرد و
در ــر حاض حال د ر که ــکلی مش ــت. داش خواهد باغ ــه مدیریت برنام در
روي حد درختان از بیش رشد می شود، مشاهده ــور کش گیالس باغهاي
ارتباط در می باشد. است، آلبالو تلخ پایه بذري عمد تاً که موجود پایههاي
کشور در گیالس درختان پایههاي پاکوتاه مناسب انتخاب و ــایی شناس با
در شده تحقیقات انجام ــی بررس ــت. نگرفته اس صورت چندانی تحقیقات
گیالس استفاده در مورد اولیه پایههاي که میدهد نشان نقاط دنیا ــایر س
و ــیرین آلبالو ش محلب،  تودههاي بذري ــیون نهالهاي سلکس از عمدتاً

اند (35). آمد ه بدست گیالس
ــایی عنوان جمع آوري، شناس تحت ــی پژوهش فوق موارد به با توجه
منابع ــاورزي و کش تحقیقات پایههاي پاکوتاه گیالس در مرکز ــاب انتخ و
بیش مورفولوژیک بر اساس خصوصیات انجام و رضوي ــان خراس طبیعی
گردید . شناسایی ــد ه، ش آوري بذور جمع توده از پاکوتاه ژنوتیپ از 279
مهم ترین از ــوان یکی عن به ژنوتیپها این ــی تکثیر رویش ــکل مش معهذا

میباشد. گیالس باغهاي اصالح در پایهها این استفاده از موانع
کشور میتوان در گیالس پایههاي شیشهاي د رون تکثیر خصوص در
گیالس ــاد ازد ی جهت (1) ــاه ایزدپن ــط توس ــده ش انجام به پژوهشهاي
پایههاي کلت تکثیر ــی بررس و شیشه اي درون ــت کش طریق ــی از وحش
نتایج ــود . نم ــاره اش گود رزي(2) ــط بافت توس ــت کش طریق F از و12/1
کشت محیط WPM(22) بهترین ــت که اس داده ــان نش پناه ایزد تحقیق
ــد. در میباش (24)MS DKW(13) و به ترتیب آن بعد از و تکثیر ــراي ب
پایههاي ــه اي شیش تکثیر درون با در ارتباط ــی تحقیقات ــورها، سایرکش

ــده ش انجام به پژوهش هاي میتوان ــه جمل از که گرفته ــام انج ــالس گی
یازده از (12) Dardi کرد. اشاره محققین(35،25،21،16،15،3) ــط توس
ــی امکان هدف بررس با گیالس رقم دو براي پایه عنوان به محلب اکوتیپ
جوانههاي از که تحقیق این د ر نمودهاند. استفاد ه ــه اي شیش درون تکثیر
محیط د ر میزان پرآوري است، شده ــتفاده ریزنمونه اس عنوان انتهایی به
،MS محیط میکروالمنتهاي ،(36) SHــط محی ماکروالمنتهاي حاوي
0/1 و BAPلیتر در گرم میلی 0/8 ،0/3تا (11)CH محیط ــاي ویتامین ه
میزان ــود وج این با ــت. اس 3/4 بوده NAA، برابر ــر در لیت گرم ــی میل
بطوریکه داشت،  ــتگی بس IBA غلظت و اکوتیپ به زیاد ي حد تا پرآوري
از 1/5 مشابه ــت کش محیط روي محلب اکوتیپ در یازده پرآوري میزان
ریشه درصد که د اد نشان همچنین مطالعه این ــت. اس بود ه تا 4/5 متغیر
د یگر ــی بررس د ر بود. متغیر ــد درص تا 88 صفر ــپ از اکوتی بین8 ــی زای
محلب در ــازارد بین گونهاي م تالقی از ــل حاص کلون ــه س (37)Zilkah

داد نشان آن ها نتایج نمودهاند. تکثیر ــهاي شیش درون ــت طریق کش از را
کلون براي (5) Boxusمرحله استقرار، محیط ــت کش محیط که بهترین
Parfitt محیط ــاخه، ــرآوري ش پ ــط محی ــن بهتری و M×M60 و M×M2
قلمههاي ریز که د اد نشان همچنین نتایج ــت. اس بود ه (27) Almehdiو
و در گلخانه و نموده سپري با موفقیت را سازگاري مرحله دار شده ریشه

رشد نموده اند. خوبی به مزرعه
از بار اولین و براي ــا برگه از نابجا هاي ــاخه ش ــی باززای (23) Matt

اثر ــی بررس این در کرد ند. مطالعه را گیالس میانگرههاي پنج رقم تجاري
بازدارنده هاي گیاهی، هاي هورمون غلظت و ترکیبات پایه، هاي محیط
نتایج نشان داد قرار داد ند. بررسی مورد نقره را ــولفات س د ي نظیر اتیلنی
(32) اندام QL ــط و محی 1:1 ــبت نس هاي DKW/WPM به محیط که

Pajouhesh & Sazandegi No 79 pp: 54-61

Micropropagation of four selected dwarf mahaleb (Prunus mahaleb L.) genotypes

By: E. Cangi Moghadam, Member of Scientific Board of Razavi Khoroson Agricultural and Natural Resources Research Center.

A.R.Bolandi, Member of Scientific Board of Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center 

S.Anahid, Plant Physiology Lab Expert of Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center.

Prunus mahaleb L. is used as a principal rootstocks for sweet and sour cherries in Iran. This study was conducted 

for optimization of micropropagation in four selected dwarf mahaleb (Prunus mahaleb L.) genotypes. The 

influences of type and concentration of plant growth regulators on bud explants of mahaleb were studied. The 

statistical design was factorial adopted completely randomized design with 5 replicate. Explants were taken in 

end of Winter. For disinfection, they were dipped in 70% ethanol for 30 s followed by immersion in 0.1, 0.2 or 

0.3% of mercuric chloride for 2 or 4 minutes. Application of 0.2% mercuric chloride solution for 2 minute was 

the most effective way for surface sterilization of the explants. Satisfactory stabilization of aseptic culture was 

achieved in 40-60 days. After three subcultures of each 21 days, on different proliferating media. The highest 

rooting percentage was obtained with MS supplemented with 1mgl-1 BAP and 1mgl-1 GA3 during proliferation. 

Proliferation was greatly influenced by genotypes. The best results were obtained in MS supplemented with 

0.8mgl-1 IBA. The rooting percentage of four selected dwarf mahaleb ranged from 1.5 to 43.2%, depending on 

genotype and IBA concentration in the rooting media. 

Keywords: Mahaleb (Prunus mahaleb L.), Dwarf rootstock, Miropropagation, Sweet cherry 
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ــبت QL/WPM به نس هاي محیط به ــبت نس ــتري بیش میزان به را زایی
باززایی بهترین ــد. نمودن ــک WPM تحری و CP(8 )، MS، DKW  ،1:1
د ر آمد. ــت بوتریک بدس ایند ول ــید اس با ترکیب د ر (TDZ)تیدیازرون با
نتایج داد. کاهش باززایی را میزان نقره ــولفات س دي افزود ن بررسی این
برگ از شده هاي تهیه ریزنمونه زایی شاخه میزان داد که نشان همچنین
ــی بررس Dorkovic (14) در درصد بود. 50 و ــب 11 ترتی به ــره میانگ و
به آمینوپورین بنزیل غلظت که د اد ــان نش گیالس وحشی ــریع س تکثیر
بطوري دهد. قرار می تاثیر تحت را زایی شاخه توجهی درصد قابل میزان
میلی 0/05 و پورین آمینو ــل بنزی لیتر در گرم میلی 0 /5 از ــه ترکیبی ک
زایی به شاخه ٪6/83) زایی شاخه افزایش ــبب تیدیازرون س لیتر د ر گرم
بعد از ریزنمونهها از ٪73 بیش از این بررسی در ــد . ش ریزنمونه) هر ازاي
شدند. دار ریشه بوتریک ایندول اسید لیتر در گرم میلی 0/3 از استفاده
از ــالس گی ــم ــر دو رق تکثی ــی بررس د ر ــکاران (31 ) هم و Pruski

گزارش و ــوده ــتفاده نم اس ریزنمونه عنوان به رکود حال در ــاي جوانهه
ایند ول بوتریک اسید مول کشت MS با 49/ 0 محیط از استفاده کردند که
مناسبی محیط ــروع ش براي آمینوپورین بنزیل -6 مول 4 /44-8/88 یا و
العمل مناسب ریشه تیدیازرون عکس مول حاوي 0/91 در محیط بوده و

آوردند. بد ست را دهی
ژنوتیپهاي ــی رویش تکثیر در ــت موفقی پایین ــد درص به توجه ــا ب
د ستیابی امکان بررسی هدف این پژوهش با محلب، شده گزینش پاکوتاه

گردید. اجرا پاکوتاه ژنوتیپهاي انبوه تکثیر و ریزازدیادي پروتکل به

ها روش و مواد
به محلب ــده ش گزینش ژنوتیپ پاکوتاه چهار ــاله یک س ــاي جوانهه
بدین ــد. قرار گرفتن ــتفاده اس مورد آزمایش این د ر گیاهی ــاده م ــوان عن
گزینش ــان درخت جوانههاي از بهار ــط اواس تا ــتان اواخرزمس در منظور
ــگاه آزمایش به انتقال از پس گیاهی نمونههاي ــد. ش برد اري ــده نمونه ش
د ر قطعاتی به سپس شدند . د اده شستشو مقطر آب و ــویی ظرفش با مایع
طوري به 7 میلیمتر) ــزرگ(10- 5-3 میلیمتر) و ب کوچک( ــاي اندازهه
گرد یدند. قطعات تقسیم باشد، ــته داش وجود جوانه یک قطعه هر که در
ثانیه 30 مد ت به استریل،  آب مقطر با ــوي مجدد پس از شستش گیاهی
0/1٪، 0/2٪ یا غلظت با با کلرور جیوه ــپس س و ور غوطه ٪70 اتانل در
تیمار از پس ریزنمونه ها ضدعفونی گردیدند. دقیقه 4 یا 2 مدت به ٪0/3
شده، نمونههاي تهیه ریز از ــدند. ش استریل شستشو مقطر با آب ــه بار س
در 20 نمونه) ــامل ش تکرار هر و تکرار ژنوتیپ(5 هر از جوانه تعداد 100
50 میلی محتوي میلی لیتر د اخل ارلنهاي 250 استریل به کامًال شرایط
BAP،لیتر در میلیگرم (24) که به آن 0/5 MSپایه بر کشت محیط لیتر
لیتر در گرم 7 ساکارز و لیتر در گرم 30 ــید جیبرلیک، 0/5میلی گرم اس
16 با رشد اتاق ــت در ظروف کش منتقل گردیدند. بود ــد ه آگار اضافه ش
د رجه 18 در تاریکی 8 ساعت و درجه سانتیگراد 22 در روشنایی ساعت
ــه س هر ــت جدید کش محیط به جوانهها انتقال گرفتند. ــانتیگراد قرار س
گرد ید. سانتیمتر انجام 2 حدود طول به نمونهها تا رسیدن بار یک هفته
ــت کش محیط از ــده ش تولید گیاهچههاي پرآوري، مطالعه ــت جه
محیط مشابه میلی لیتر محیط کشت د اخل ظروف حاوي 40 به و خارج
1 غلظتهاي با BAP هورمونهاي که تفاوت این با استقرار مرحله کشت

و اسید  لیتر د ر گرم 0/01 میلی غلظت با IBA ،لیتر د ر گرم 1/5 میلی و
اضافه ــت کش محیط به در لیتر گرم 2 میلی و 1 غلظتهاي به جیبرلیک
نگهداري قبل مرحله ــابه ــرایط محیطی مش ش و در منتقل بود، گردیده

شدند.
شد ه پرآوري گیاهچههاي زایی ریشه مناسب محیط مطالعه منظور به
میلی محتوي 40 ظروف داخل و به یکدیگر جدا از ــانتیمتر س 2 به طول

هورمونی ترکیبات مختلف با استقرار مرحله کشت مشابه محیط لیتر
میلیگرم NNA = +2 ،IBA=0/5 ،NAA=2 ،NAA=1 ،IBA=1/5 ،IBA=0/8 ،(IBA=0/5 لیتر  (در
قبل محیط pH در تمامی محیطهاي مورد استفاده گرد ید ند. منتقل

گردید. تنظیم 5/7 به اتوکالو از
جوانههاي درصد زنده، جوانههاي استریل شده درصد تحقیق این در
د رصد همچنین و شاخهها و کیفیت پرآوري میزان آلودگی، درصد مرده،

گرفت. قرار مطالعه مورد ژنوتیپها زایی ریشه
5 تکرار با تصاد فی کامًال طرح قالب د ر فاکتوریل صورت به ــش آزمای
تجزیه مورد حاصل دادههاي گردید . اجرا بود نمونه 20 شامل تکرار هر که
از آزمون دانکن با استفاد ه میانگینها و مقایسه گرفت تحلیل آماري قرار و
MSTATC آماري ــزار نرم اف از دادهها تحلیل ــراي تجزیه و ب ــد. ش انجام

گردید. استفاده

بحث نتایج و
بین ــالس در گی ــاي پاکوتاه پایهه به ــتیابی دس منظور ــه ب ــی بررس
میتوانند ژنوتیپها از این تعدادي که نشان داد محلب بومی ژنوتیپهاي
رویشی تکثیر د ر موفقیت د رصد پایین به با توجه گیرد. قرار استفاد ه مورد
افزونش میتواند سرعت شیشهاي د رون ــت اینکه کش د لیل طرفی به از و
ریزازد یادي پروتکل به تالش شد تا بررسی این کند ، در تسریع را گیاهان
گیالس پاکوتاه پایه عنوان به که محلب ــد ه ش ژنوتیپهاي گزینش براي

یافت. دست میگیرد قرار استفاده مورد

جوانه سطحی استریل
از جوانههاي بهتر زمستان در اواخر تهیه شده جوانههاي نشان داد نتایج
استریل حساس تیمارهاي به بهاره جوانههاي شدند. استریل ــط بهار اواس
که پناه(1) ایزد با یافتههاي نتایج این ــد ند. ش زود قهوهاي خیلی و بودند
همخوانی است کرده گزارش زمستان فصل را نمونه برداشت زمان بهترین
(33 ،18 محققان(10، از برخی ــط توس آمده ــت بد س نتایج با ولی دارد.
آنچه مغایرت دارد . براي استریل، نمونههاي بهاره ــب بودن بر مناس مبنی
جوانههاي است که این کرد ــاره اش آن به تناقض میتوان این توضیح در
تیمارهاي استریل آسیب که با ضعیفترین بوده نرمی بهاره داراي پوشش
در مادري درخت که دارند را استریل شدن قابلیت حالتی در فقط و دید ه
مادري درختان آنجائیکه باشد. از کشت شده گلخانه شده کنترل ــرایط ش
امکان بودند،  آلوده بسیار محیط طبیعی در ــد رش علت به مطالعه این در

نبود. بهاره جوانههاي بکارگیري
موثر ــا مانی جوانهه ــده زن و ــتریل اس در موفقیت ــه ریزنمون ــدازه ان
بیشتر مانی جوانه ها زنده باشد،  بزرگتر ریز نمونه چه اندازه هر میباشد.

.(1 مییابد(شکل افزایش آنها سطحی آلودگی ولی
کلرورجیوه تیمار تحت که ریزنمونههایی داد، ــان همچنین نش نتایج

چهار... شیشهاي د رون تکثیر
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محیط به انتقال از پس طوالنی قرار گرفتند ، زمان و مد ت باال غلظت ــا ب
(جدول ــد رفتن بین از آن ــب متعاق و ــوهاي قه کامًال ــا جوانهه ــت، کش
در ــت موفقی (20) (Jones, Hoopgood ،(29) Pevalek-Kozlina .(1
یا سدیم هیپوکلریت ــتفاده از اس با گیالس ریزنمونه ــطحی س ضدعفونی
گیاهی هاي نمونه در ــت که اس حالی د ر این کرد ند. را گزارش ــیم کلس
ضد عفونی در ــیم کلس یا ــدیم س مطالعه تیمارهاي هیپوکلریت این د ر ما
جیوه، کلرید با ضدعفونی ارایه نشده است). اما نبود ند (نتایج موثر سطحی
است ممکن کلسیم و ــد یم هیپوکلریت س عدم تاثیر داد. ــان خوبی نش اثر
ــرایط مزرعه ش در یافته ــد رش د رختان ریزنمونه گیاهی از ــه ــل تهی بدلی

باشد.
از ــتفاد ه که اس د اد ــان نش روي ریزنمونهها ــتریل اس تیمارهاي اعمال
در تیمارها ــایر س با ــه مقایس در دقیقه 2 مدت به درصد 0/2 ــوه کلرورجی
با نتایج ــن ای (جدول 1). ــود ب موثرتر ریزنمونه ها ــی آلودگ میزان ــرل کنت
آلودگی در کنترل کلرید جیوه تاثیر بر مبنی ــگران پژوهش سایر یافتههاي
دارد(10، همخوانی د رون شیشه اي محیط کشت در گیاهی هاي ریزنمونه

.(18

شاخهها شد ن و طویل تکثیر استقرار،
ــب حس بر ــت کش از پس 40 تا 60 روز ــده ــت ش کش نمونههاي ریز
ــان نتایج نش کرد ند. تولید ــانتی متر س 2 طول به ــاخههایی ش ژنوتیپ،
کالوس ــکیل تش موجب جیبرلیک ــید اس و BAP غلظت افزایش داد که
مناسب ــت کش محیط به انتقال نمونهها با میگردد و جوانهها انتهاي در
پس نمود. ــت ممانع کالوس از تولید میتوان ــت واکش دفعات ــش افزای و
نمودند ــد به رش ــروع ش و متورم جوانه ها ــت واکش ــت نوب ــه انجام س از
و زایی ــاخه محیط ش به گردید که پس از انتقال ــد تولی ــی ریزقلمههای و
با که جوانه تولید نمودند شاخه و ــتهاي متوالی تعداد زیاد ي انجام واکش

یافت. افزایش آن ها تعداد واکشت هر افزایش
مقادیر ــاوي ح محیط ــد در کردن ــزارش گ ــکاران(25) هم و Muna

BA باالي هاي غلظت با ــب که در ترکی به ویژه زمانی IBAیا NAAــم ک
می تمایز نابجا هاي شاخه افتاده و کالوس اتفاق تشکیل ــتند، همراه هس
محیط د ر ــه ک کردند گزارش ــز نی (26) Nordstromو Eliasson ــد. یابن

ــت، در محیط کش BA نقش افتاد. اتفاق زیادي ــاخه زایی ش ،BAحاوي
آشکار اثر است. هاي جدید شاخه رشد و تحریک انتهایی غالبیت شکستن
این باشد. می ریشه تشکیل در بازداندگی اثر محیط در BA حضور دیگر

همخوانی دارد. مطالعه این د ر ما با یافتههاي نتایج
مورد کشت محیط به توجه با ژنوتیپ هر د ر تولیدي تعداد شاخههاي
شاخه مقد ار بیشترین د اد ند. نشان یکدیگر با معنیداري تفاوت ــتفاده اس
اسید لیتر در گرم میلی 1 داراي که شماره1 ــت کش درمحیط زایی(2/1)
صفت این براي آمد. بدست بود، BAP لیتر در گرم میلی 1 و جیبرلیک
کمترین گیاهی نمونه هر در جوانه 1/5 تولید میانگین با 2 شماره محیط
و اسید جیبرلیک غلظت محیط این در .(2 ــکل داد(ش ــان نش عملکرد را

لیتر بود(جد ول 2). د ر گرم میلی 1 /5 2 و ترتیب BAP به

داد نشان وحشی گیالس ــریع س تکثیر ــی بررس (14) در Dorkovic

زایی ــاخه درصد ش توجهی قابل میزان به آمینوپورین ــت بنزیل غلظ که
د ر گرم میلی 0/5 از ــی ترکیب ــوري که بط د هد . ــر قرار می ــت تاثی تح را
ــبب س تیدیازرون د ر لیتر 0/05 میلی گرم ــن و پوری آمینو ــل بنزی ــر لیت
Dardi .ریزنمونه) شد به ازاي هر (83/ 6٪ شاخه زایی افزایش شاخه زایی
اکوتیپ ــازده ی در پرآوري ــد، میزان کردن گزارش نیز ــکاران(12) و هم
با نتایج بود، این از 1/5 تا 4/5 متغیر ــابه مش ــت محیط کش محلب روي
ــت کش محیط اثر ــی بررس دارد . همخوانی پژوهش این در ما هاي یافته
پرآوري شاخههاي که داد ــان نش نیز شد ه پرآوري ــاخههاي ش کیفیت بر
،IBA، 1 لیتر در حاوي غلظت 0/01 میلی گرم ــت کش محیط د ر ــد ه ش
کیفیت از ــک ــید جیبرلی اس گرم میلی 1 و BAP لیتر د ر ــرم گ ــی 1 میل
تعداد کمی BAP ــت غلظ افزایش 2). با بودند(جدول ــوردار برخ ــري بهت
شدند . شاخه به تبد یل ــتند و داش طولی ــد رش آمده جوانههاي بوجود از
33) که ،28 ،19 ،17 ،9) ــگران پژوهش ــایر با یافتههاي س نتایج ــن ای
اند، کرد ه تکثیر گزارش براي را BAP لیتر د ر میلی گرم 6 تا 0 /1 غلظت
باالي غلظتهاي از ــتفاد ه نامطلوب اس دلیل اثرات اما به ــی دارد. همخوان
کننده تنظیم ــن ای کمتر ــاخهاي(4) مقادیر چند ش ــد رش از جمله BAP

شاخهها پرآوري میزان د اد ــان نش همچنین نتایج توصیه میشود . ــد رش
نیز ژنوتیپ تأثیر ــت تح ــت کش محیط ترکیبات بر عالوه کیفیت آنها و
را پرآوري بیشترین میزان با میانگین 3/ 2 247 ژنوتیپ شماره ــد. می باش

محلب جوانههاي آلودگی درصد بر ( ٪0/3 یا ٪0 /2 جیوه(٪0/1، کلرور غلظت و نمونه اند ازه متقابل اثرات مقایسه -1 شکل
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ژنوتیپ ــط توس صفت این براي ــخ پاس کمترین صورتیکه ــان داده در نش
آمد. 1/3 بد ست با میانگین 188 شماره

ریشه زایی
غلظت هورمون حسب بر زایی ــه ریش حاصل درصد نتایج ــاس اس بر
دهی ریشه درصد IBA در لیتر گرم غلظت 0/8 میلی ــد. میباش متفاوت
بهترین ــود. نم تحریک ــی بررس مورد ژنوتیپ هاي در را ــی بخش رضایت
میلی 0/8 میزان به IBA شاخهها کرد ن دار ــه ریش هورمونی براي غلظت

تعداد ــه ب IBA حضور د ر ــاخهها ش (جدول 3). گرچه ــر بود لیت در ــرم گ
آمده بوجود ریشههاي به نسبت ریشهها این اما شدند، دار ریشه کمتري
ــه هایی که ریش .(3 ــکل داشتند(ش تري طبیعی وضعیت NAA حضور در
و آمدند، متورم ــود بوج باال غلظتهاي در خصوص به NAA ــور در حض
0/8 -3 غلظت (12) که Dardi دریافتهاي با نتایج بودند. این ــکنند ه ش
گزارش محلب اکوتیپهاي زایی ــه ریش را جهت IBA لیتر گرم در میلی
در که ــکاران (7) هم و Caboni و ( همکاران(30 و Phillip ــد ، ان ــرده ک
در IBA دریافتند ــه اي شیش درون کشت د ر بادام ــه زایی ریش ــی بررس

آلودگی درصد مرده درصد جوانههاي استریل جوانههاي درصد تیمار

50/3a 16/7d 33/0d دقیقه 2 مدت به کلرورجیوه ٪0/1

21/6b 31/1c 47/3b دقیقه 4 مدت به کلرورجیوه ٪0/1

6/2c 31/1c 62/7a دقیقه 2 مدت به کلرورجیوه ٪0/2

5/3c 60/0b 34/7c دقیقه 4 مدت به کلرورجیوه ٪0/2

7/0c 73/0a 20/0d دقیقه 2 مدت به کلرورجیوه ٪0/3

5/8c 84/2a 10/0d دقیقه 4 مدت به کلرورجیوه ٪0/3

کشت روي محیطهاي پرآوري شاخه کیفیت کشت روي محیطهاي پرآوري شاخه میزان
ژنوتیپ شماره

3 2 1 میانگین 3 2 1

B× A A 2/3A 2/2b 1/8cd 2/9a 247

C B A 1/5C 1/5ef 1/3gh 1/8cd 265

C B A 1/3D 1/3gh 1/2h 1/5fg 188

B A A 1/9B 1/9c 1/7de 2/2b 187

1/8B 1/5C 2/1A میانگین

محلب جوانه هاي و حذف آلودگیهاي زنده مانی بر استریل تیمارهاي ( سطح٪1 در دانکن روش مقایسه میانگین(به جدول 1-

نیستند . دار معنی د اراي اختالف میباشند مشترك حرف یک د اراي هر ستون که در میانگینهایی *

بار واکشت سه پس از پرآوري شده شاخه هاي و کیفیت میزان بر ژنوتیپ مقایسه میانگین اثر جدول 2-

نیستند . دار معنی ٪1 سطح در آزمون دانکن می باشند از نظر مشترك یک حرف ردیف داراي و ستون هر د ر میانگین هایی که *
بافت شدن شیشهاي و یا برگ زردشد ن انتهایی،  مریستم شدن نکروز عالیم بد ون شاخه پرآوري الرشد، نمونهها قوي = ریز A

میدهند بافت را نشان شدن شیشهاي یا و برگ زردشدن انتهایی، مریستم شدن نکروز عالیم شاخههاي پرآوري از ٪15 از =کمتر B

میدهند نشان را شدن بافت شیشه اي یا و برگ زرد شدن انتهایی، مریستم شدن نکروز عالیم پرآوري شاخههاي از ٪30-15 ضعیف،  نمونهها ریز = C

چهار... شیشهاي د رون تکثیر
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نتایج با ولی د ارد،  همخوانی ــت، اس موثرتر نابجا هاي ــه ریش ــکیل تش
ــاخههاي ش ــه دهی بهترین غلظت هورمونی براي ریش (1) که ــاه ایزدپن
Damiano با دریافتهاي و NAA لیتر در میلی گرم 2 را وحشی گیالس
NAA و IAA کرد ند گزارش ــه ک (34) RuginiوVerma (6) و Caboni و
در گونه تفاوت ــد میرس نظر به دارد. مغایرت ــتند، هس موثرتر ــیار بس

باشد. مغایرت این دلیل زیادي حد تا گیاهی
ریشه زایی ــب ژنوتیپ، درصد حس بر که د اد ــان نش همچنین نتایج
با 41/5 187 و 247 ــماره ش ژنوتیپهاي گونهاي ــد، به میباش متفاوت
نشان را زایی ــه ریش میزان و کمترین ــترین بیش به ترتیب د رصد 10 /0 و
کردند گزارش ــايVermaوRugini(34)که دریافته با نتایج این ــد. داد ن
Dardi نتایج با ژنوتیپ بوده و تحت تاثیر خصوصیات ــین اکس به واکنش

88 تا صفر اکوتیپ از 8 ــن ــهزایی بی ریش درصد کرد ند (12) که گزارش
د ارد. همخوانی بود ، متغیر درصد

قد ردانی و تشکر
بخش تحقیقات ــذر، ب نهال و تهیه ــالح و ــات اص تحقیق ــه موسس از
کمال رضوي خراسان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز باغبانی،
ــان خراس باغبانی تحقیقات محترم همکاران از دارم. را قد ردانی و ــکر تش
تحقیق این آزمایشگاهی امور در ترابیان که لیوذا مهندس خانم ــرکار س و

میگردد. قدردانی و تشکر نمود ند، همکاري
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