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چکیده

آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بادام در شرایط درون شیشه ايجهت رشد جنینمناسب تعیین محیط کشت به منظور
خیسانده ساعت 12به مدت میلی گرم در لیتر100در اسید جیبرلیک با غلظت بادام ارقام بذورکامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.

سهپس از شدند. قرار داده درجه سانتی گراد 5در دماي بذرها در یخچال نگه داريجهت برطرف شدن نیاز سرماییسپسدند.ش
بعد از رشد دانهال ها، .کشت داده شدندWPMو MS، بذور ضد عفونی شده و جنین آنها در محیط هاي کشت سرمادهیهفته 

نتایج . شدندرشد ریشه اصلی، رشد ریشه فرعی و تعداد ریشه چه یادداشت برداري صفات رشد طولی ساقه، تعداد انشعابات فرعی،
محیط کشت مناسب تري نسبت IBAو یک میلی گرم در لیتر BAPحاوي یک میلی گرم در لیتر WPMمحیط کشت نشان داد ،  

بود.  اي براي کشت جنین بادام در شرایط کشت درون شیشههورمونیبا همین ترکیبMSبه محیط کشت 

محیط کشتدرون شیشه اي، جنین، رقم،بادام،کلیدي:کلمات

مقدمه

عبارت است از جدانمودن و رشد یک جنین نارس یا رسیده استریل در شرایط درون شیشه اي، کـه هـدف از آن   ،کشت جنین
ناسب بـراي ریزازدیـادي ژنوتیـپ    ) براي تعیین محیط م1374در پژوهشی که توسط کمالی و همکاران (تولید یک گیاه زنده است. 

و یـک  BAحاوي یـک میلـی گـرم در لیتـر     MSهاي بذري بادام انجام شد مشخص گردید پرآوري ژنوتیپ هاي بذري در محیط 
حـاوي یـک میلـی گـرم در لیتـر      WPMحاصل شد. در تحقیق حاضر ژنوتیپ بذري بـادام در محـیط   NAAصدم میلی گرم در لیتر 

BAPو یک میلی گرم در لیترIBA رشد طولی مناسبی داشت. اثر محیط هاي کشت پایه مختلف و غلظت سیتوکینین روي پرآوري
Perezmتغییـر یافتـه ایجـاد شـد (    WPMبررسی شد. شاخساره هاي سالم تر و سـبزتر روي محـیط کشـت    زردآلوي کانینو et al.,

2000.(

Abou-zeid(گزارش هاي ابوزید و همکاران  et al., 1972 a,b (ورد استفاده از اسید جیبرلیک و حضور آن در کشت در م
جنین به خصوص در مواقعی که رکود وجود دارد براي تسریع در رشد جنین نیز نتایج حاصل از این تحقیق را تایید میکند. کمالی و 

پی پی ام مؤثر 250در پرآوري و طول شاخساره در غلظت GA3میلی گرم در لیتر 5/0) گزارش شد که افزودن 1374همکاران (
میلی گرم در 250میلی گرم در لیتر باعث  افزایش رشد طولی ساقه در غلظت صفر (شاهد) و 5/0بود. در تحقیق حاضر هم افزودن 

این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین محیط کشت جهت رشد جنین بذور ارقام بادام در شرایط کشت بافت انجام گردید. لیتر بود.
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هامواد و روش

، شکوفه، ربیع و ژنوتیپ تلخ در دو محیط کشت 12آزمایشی با استفاده از بذور ارقام مختلف بادام شامل ارقام مامایی، شاهرود 
MS وWPM بـذرهاي  صورت گرفت. در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکراردر شرایط کشت درون شیشه اي

و سـپس جهـت   تیمـار شـدند  سـاعت  12میلی گرم در لیتر بـه مـدت   100اسید جیبرلیک با غلظت ارقام جمع آوري و مغز ارقام در 
و سـرمادهی هفتـه  سـه درجه سانتی گراد قرار داده شدند. پـس از  5در دماي برطرف شدن نیاز سرمایی بذرها در یخچال نگه داري

دقیقـه  15درصـد بـه مـدت    5/2هیپوکلریـت سـدیم   قبل از کشت، ابتدا پوست بذرهاي بادام گرفته شد و سـپس بـذرها در محلـول    
ضدعفونی شدند و بعد از آن بذرها سه بار و هر بار به مدت پنج دقیقه با آب مقطر استریل شسته شدند، سپس لپه ها با احتیاط ازهـم  

WPMو MSط کشـت  محـی درمیلیمتر24با قطر باز شده و جنین هاي بادام به همراه کمی لپه خارج شدند و در لوله هاي آزمایش

در اتـاق  نمونه هـا  سپس.کشت شدندBAPو یک میلی گرم در لیترIBA، یک میلی گرم در لیترGA3لیترداراي نیم میلی گرم در 
بعد از رشد دانهال ها ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انتقال داده شدند.16درجه سانتی گراد و 25±2رشد با شرایط دمایی 
ات رشد طولی ساقه، تعداد انشعابات فرعی، رشد ریشه اصلی، رشد ریشه فرعی و تعـداد ریشـه چـه یادداشـت     حاصل از کشت، صف

ها توسط آزمون و مقایسه میانگین دادهSASتجزیه واریانس و نتایج حاصل از این آزمایش بوسیله نرم افزار برداري صورت گرفت. 
.انجام شددانکن

نتایج و بحث

). 1بود (جدول WPMباالترین رشد طولی ساقه و تعداد شاخه فرعی در محیط کشت ها نشان داد دادهنتایج مقایسه میانگین
بیشترین میانگین IBAو یک میلی گرم در لیترBAPبا ترکیب یک میلی گرم در لیتر WPMمحیط کشت همچنین نتایج نشان داد

و شکوفه بهمراه داشت که باالترین میانگین رشد در رقم شکوفه مشاهده شد. 12اهرود رشد طولی ساقه را در ارقام ش

در دانهال هاي ارقام حاصل از کشت جنینصفات اندازه گیري شدهWPMو MSتأثیرمحیط کشت مقایسه میانگین -1جدول 

تعداد شاخه فرعی تعداد ریشه چه رشد ریشه رشد طولی ساقه محیط کشت

0/130a 0/996a 0/384a 2/089a WPM

0/0 b 1/268a 0/461a 1/525b MS

براساس نتایج، باالترین رشد طولی ساقه متعلق به رقم شکوفه بود و کمترین رشد طولی ساقه را رقم مامایی داشت. بیشترین رشد 
ژنوتیپ تلخ و رقم مامایی مشاهده و کمترین رشد ریشه و تعداد ریشه چه به ترتیب در 12ریشه، تعداد ریشه چه و  در رقم شاهرود 

).Pilar & Marin, 2005). ترکیب محیط کشت روي میزان پرآوري و ازدیاد پایه هسته دارها تأثیر دارد(2شد(جدول
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مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده در دانهال هاي ارقام حاصل از کشت جنین -2جدول 

تعداد شاخه فرعی تعداد ریشه چه رشد ریشه

( سانتی متر)

رشد طولی ساقه

( سانتی متر)

ارقام

0/0 b 0/171e 0/293c 0/498e مامایی

0/326a 2/5a 1/01a 2/650b 12شاهرود

0/0b 2/163b 0/495b 3/893a شکوفه

0/0b 0/500c 0/248c 1/326c ربیع

0/0b 0/326d 0/076d 0/668d ژنوتیپ تلخ

.) نمی باشندp<0.05اختالف معنی دار(اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي
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Abstract

In order to determine the appropriate culture medium containing embryo growth of almond in vitro
culture, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three
replications. The seeds of almond cultivars were soaked in 100 ppm concentration of GA3 for 12
hours. Then the seeds were placed in the refrigerator cold storage at 5 ° C to remove the dormancy.
After three weeks of chilling, sterilized seeds and embryos were cultured in MS and WPM media.
After growth of seedlings, the characteristics of stem length, lateral branches, root growth, lateral root
growth and number of lateral root were recorded.The results showed that WPM culture medium
containing with l ppm BAP and 1 ppm IBA was better than MS medium with the same hormone
combination for embryo culture in vitro of almond cultivars.

Key words: almond, cultivar, embryo, in vitro, medium culture
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