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 ایشیشهدر شرایط درون .Crataegus pseudoheterophylla Pojarkگونه ریزازدیادی 
 

 ، 3، پژمان آزادی2کوچکسراییمسعود طبری*، 1فاطمه احمدلو

 5زادهرامیو ابراهیم بی 4آیدین حمیدی
  ،دانشكده منابع طبيعي استاد2دانشگاه تربيت مدرس، نور،  ،دانشكده منابع طبيعيجنگلداری  دکتریدانشجوی  1

مؤسسه تحقيقات ثبت و  استادیار4 وهشكده بيوتكنولوژی کشاورزی ایران، کرج،ژاستادیار پ3دانشگاه تربيت مدرس، نور، 

  محالتي نتیز اهانيگ و گل قاتيتحقي مل ایستگاهي علم تأيه ضوعمربي پژوهشي و 5گواهي بذر و نهال، کرج، 
 22/7/13؛ تاریخ پذیرش:  11/1/12تاریخ دریافت: 

 1چکيده

 و داروییي هایرفاز جمله درختاني است که دارای مص( و Rosaceaeزالزالک از تيره گل سرخ )
 Crataegusه ریزازدیادی گونه در این تحقيق کليه مراحل مربوط بو ارزش صادراتي دارد. بوده زینتي 

pseudoheterophylla Pojark. زایي میورد ارزییابي زایي و ریشه، استقرار، شاخهسازیسترون شامل
عفوني سیححي بیا ضیددقيقیه  33برداری در فصل بهار و پیایيز انجیاو و پیز از نمونه. قرار گرفته است
 درصید 2و  5/1کلریت سدیم ده تجاری هيپومحلول سفيدکننثانيه و  33مدت به درصد 73محلول اتانول 

 DKWو  MS ،WPMکشیت هیای محیي  .ندسیازی شیددقيقه سترون 23و  15، 13های مدت زمانبه
و  WPMو  MSهیای کشیت زایي در محي . آزمایش شاخهاوليه مورد استفاده قرار گرفتند استقرارجهت 
هیای مختلفیي از زاییي در غلظیتو آزمایش ریشه NAAو  BAPهای های مختلفي از هورمونغلظت
بهتیرین روش سیترون در غلظیت ها نشان داد کیه صورت گرفت. نتایج مقایسه ميانگين IBAهورمون 

بهترین محي  جهیت اسیتقرار در  دقيقه در فصل بهار و 15درصد با مدت زمان  5/1هيپوکلریت سدیم 
( 33/13میاني )ن درصید زنیدهتیریبيش و (مترسانتي 5/3) ترین طول شاخهبزرگ با MSمحي  کشت 
عدد شاخه  33/31با  NAAگرو در ليتر ميلي 2در ترکيب با  BAP گرو در ليترميلي 8تيمار . حاصل شد

 25 بیا IBA گیرو در ليتیرميلیي 1زاییي و تيمیار بهترین تيمار شاخه MSدر محي  کشت در هر نوساقه 
 .  زایي بودبهترین تيمار ریشه PGر ليتر گرو دميلي 43حاوی  MS 2/1زایي در محي  کشت درصد ریشه

                                                 
 mtabari@modares.ac.irمسئول مكاتبه: * 

mailto:matabari@modares.ac.ir
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، کشت جوانه، ریزازدیادی، هورمون .Crataegus pseudoheterophylla Pojark های کلیدی:واژه

BAP هورمون ،NAA 

 

  مقدمه

متعلق به خانواده رز  Spiraeoideae، رده Crataegeae( از طایفه .Crataegus Lجنز زالزالک )

(Rosaceaeاست و پراکنش )  باشید )پیوتر و کیره شیمالي میيدر مناطق معتیدل نیيم عمووطور بهآن

هيبریید( از ایین جینز وجیود دارد و از ایین  5گونه،  22گونه ) 27(. در ایران حدود 2337همكاران، 

(. ميیوه آن دارای 1112ساز، گونه در حال انقراض است )خاتم 4گونه نادر و  5گونه اندميک،  4تعداد 

اکسیيدانت و زالزالک سرشار از آنتي ها و ميوهها، برگو قابليت خوراکي دارد. گله بودخواص دارویي 

دليل داشتن گیل و شود، بلكه بهها استفاده ميها، مزارع و حاشيه جادهو نه تنها در باغها هستند فنلپلي

رنید و ضیمن باالیي به خشكي و سیرما دا یسازگارميوه زینتي در فضای سبز شهری نيز کاربرد دارند. 

رونید و کار ميهخشک وسيع کشور بهترین پایه پيوند برای به، گالبي و سيب بپوشش دادن مناطق نيمه

 .  (2312)نز و همكاران، باشند اهميت مي دارایدارویي و ارزش صادراتي از نظر خواص 

ارتنوکارپيیک دليیل دارا بیودن ميیوه پبیه شوند ولیياز طریق بذر تكثير مي عمووطور بهها زالزالک

زنیي ها( و یا گسترش آندوکارپ بدون لقاح بذر واقعي، جوانه)تشكيل و رشد ميوه بدون تلقيح تخمک

های زالزالک کروی با اندوکارپ اسیتخواني ميوه(. 2332، بورکوسكا بوجارسكاها مشكل است )بذر آن

م انجیاو شیود ميیزان کیزنیي آن بیهشود که جوانیهباشد و این پدیده سبب ميهای کوچک ميو هسته

گانیه بیوده یعنیي عیالوه بیر وقیوع ذرهای جنز زالزالک دارای خواب دور بتبيش(. 2334)مظفریان، 

هیا ممكین زنیي آنباشند و جوانهخواب فيزیكي )مقاومت مكانيكي پوسته(، دارای خواب جنين نيز مي

(. ایین در 2338باشد )ایستا، سال طول بكشد و بذرشان از نظر رفتار انبارماني ارتودکز مي 2-3است 

تاکنون گزارشي مبني بر تكثير جنز زالزالک از طریق قلمه و پيوند گزارش نشده است. حالي است که 

دهد و ابیزار در این راستا روش کشت در شيشه امكان رشد سریع و توليد با کيفيت باالی گياهان را مي

هیا دشیوار یابي بیه آندر محي  طبيعي دستمناسبي برای رسيدن به اهدافي است که در شرای  کشت 

(. 2312باشید )نیز و همكیاران، هیا مفيید میيپالسم و بهبود ژنتيكي گونیهاست و برای حفاظت ژرو

همچنين در تكثير گياه از طریق بذر، گياهان جدیدی با صفات ژنتيكیي متفیاوت از گونیه والید توليید 
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از والد با خلوص ژنتيكي همراه نيست  دست آمدهبهای هشوند و در نتيجه این نحوه تكثير برای پایهمي

(. بنابراین برای رسيدن به یک ساختار ژنتيكي از درخت بیال  برگزییده و ازدییاد 2312ماناسراه،  -آل)

 آورند. جنسي روی ميهای تكثير غيرانبوه آن به روش

از کشیت  دست آمیدهبهاز سرشاخه از جهت همساني گياه  دست آمدهبهدر این رابحه کشت جوانه 

(. محالعات متعددی در رابحیه بیا کشیت بافیت 2312ای دارد )نز و همكاران، به والد آن اهميت ویژه

ها دژمبیور و سازی جوانهدر رابحه با سترون در خارج از کشور انجاو گرفته است. Rosaceaeخانواده 

تلی  هيپوکلرییت سیدیم هیای مخرا بیا غلظیت sp Prunus. های جینز( ریزنمونه2337همكاران )

ترین آلیودگي دقيقه کم 5-13مدت درصد به 5/2گندزدایي نموده و نتيجه گرفتند که هيپوکلریت سدیم 

مقییدو و و گنجییي Rosaceae( روی خییانواده 2332را دارنیید. در مرحلییه اسییتقرار پییاتي و همكییاران )

، گیزارش کردنید کیه L. Prunus mahaleb( روی 2313( و مهدویان و همكیاران )2338همكاران )

زاییي نيیز زایي سیاقه و ریشیهباشد. در زمينه شاخهمي MSها بهترین محي  کشت برای استقرار جوانه

روی ( 1112ميگویل و همكیاران )های مختل  جنگلي انجاو گرفته است. از جمله محالعاتي روی گونه

Mill. Prunus dulcis ،روی ( 1111) مونییا و همكییاران.spPrunus  ( روی 2337کبونییار )و گو

.spCrataegus  ،BAP الپيچينیو و  زاییي معرفیي کردنید.کننده رشد در مرحله شاخهرا بهترین تنظيم

 شیاملهیای زایي سیاقه، سرشیاخهکننده رشد برای شاخه( برای تعيين بهترین غلظت تنظيم2331آیرو )

گیرو در ليتیر( ميلي 4و  3، 5/3 ،1 ،2) BA1غلظت  5 شاملشت محي  کرا در  C. monogyna جوانه

تیرین هیا نشیان داد کیه بیيشگرو در ليتر( کشیت نمودنید. نتیایج آنميلي 5/3و  3) IBA2غلظت  2و 

گیرو در ليتیر ميلیي 1( و در غلظت 1122)موراشيگ و اسكوگ،  MSزایي ساقه در محي  کشت شاخه

BAP  گرو در ليتر ميلي 5/3وIBA  هیای سرشیاخه. بیا کشیت مددست آهمتر بسانتي 5/3و طول ساقه

غلظیت  3یافته و بیا تغيير LP3محي  کشت ( در 2313، کابني و همكاران )C. azarolus جوانه شامل

BAP  وCPPU4 (2/3 ،4/3  بيشميلي 8/3و )گیرو ميلي 4/3زایي را در غلظت ترین شاخهگرو در ليتر

گرو در ليتیر ميلي 4همراه با  LPشت زایي و تعداد ریشه را در محي  کترین درصد ریشهو بيش در ليتر

                                                 
 بنزیل آدنين -1

 ایندول بوتيریک اسيد -2

1- Quoirin  وLepoivre ،1177 

   ایندول استيک اسيد -5 ونفورکولورفنور -2
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IBA گرو در ليتر ميلي 83روز و یا  5مدت بهIBA  روز و سپز انتقال به محي  کشیت بیدون  1برای

را  L. C. aroniaآوری شیده های جمع( نيز سرشاخه2312دست آوردند. نز و همكاران )ههورمون ب

( و 1184)دراور و کیانيوکي،  DKW، (1183کاین، و مک ليوید) MS ،WPMنوع محي  کشت  4در 

NRM  ،نز و رید(گرو در ليتر ميلي 1( )شامل ترکيبات 2334BAP  گرو در ليتیر ميلي 31/3وIBA )

، NRM ،MSدر  1/4و  2/4، 2/4، 7/5ترتيیب ها نشان داد که توليد شاخه بیهمقایسه نمودند. نتایج آن

DKW  وWPM زایي در محیي  و درصد ریشهNRM 2/1  گیرو در ليتیر، ميلیي 1و  5/3غلظیت در 

در  Boiss C. sinaicaزاییي ریشیه در بررسیي( 2331ماهارییک و همكیاران )درصد بوده است.  83

(، گرو در ليترميلي 2و  1، 5/3، 3های )در غلظت IAA1 و IBAغلظت  4و با  MSو  MS 2/1محي  

 دسیت آورنید. هبی IBAگیرو در ليتیر ميلي 1همراه با  MS 2/1زایي در محي  درصد ریشه 1توانستند 

گیرو در ميلیي 5/1و  1، 5/3، 3هیایي از در غلظیت( 2312ماناسراه ) -آل توس  C. aronia زایيریشه

  .انجاو شد ولي موفقيت آميز نبود QLدر محي  کشت  NAAو  IBA ،IAAليتر 

اسیت کیه  .Crataegus pseudoheterophylla Pojarkهای جنز زالزالیک گونیه كي از گونهی

دليل پراکنش اکولوژیكي محدود آن، تجدید حيات طبيعي ضعي  و مشكالت تكثير نهال در معرض به

چنیاني زایي قلمیه آن، اسیتقبال آنزني بذر و ریشهدليل دشوار بودن جوانهتهدید قرار دارد. از طرفي به

نعتي و زینتي وجود نیدارد ضیمن های توليد نهال و یا مراکز توليد گياهان صبرای تكثير آن در نهالستان

ای نيز منتشر نشده شيشهآن از طریق کشت درون يجنسداخل کشور گزارشي روی تكثير غير که دراین

هیای تحقيقیاتي اداره کیل منیابع طبيعیي اسیتان تكثير این گونه در ردی  اولویت طیرح بنابرایناست. 

گيیرد، نه برای اولين بار مورد ارزیابي قیرار میيجا که توانایي ریزازدیادی این گوباشد. از آنمرکزی مي

 این پژوهش زایي آن تعيين گردد.سازی، نوع محي  کشت و شاخهبنابراین ضرورت دارد روش سترون

زایي زایي و ریشهسازی جوانه سرشاخه، استقرار ثانویه، شاخه، سترونهدف رسيدن به پروتكل تكثير با

 پژوهشگرانآن مورد استفاده  نموده تا نتایجبررسي ای شيشهدروندر شرای  کشت را  ونهگاین نوساقه 

  های اجرایي و خصوصي کشور قرار گيرد.و بخش

 

 ها مواد و روش

                                                 
  ایندول استيک اسيد -3
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هیای پایهدر حال رشد  هخشبي و واجد جوانساله نيمهکیهای سر شاخهاز  این پژوهشانجاو  برای

قحر و ارتفاع های یكسان از نظر ویژگيبا  .Crataegus pseudoheterophylla Pojarkمادری گونه 

های محيحیي باشیند و از قسیمت فوقیاني تیاج و رو بیه نیور عيب و آثار تنش بدونو مورفولوژی که 

روستای دو خواهران در شهرستان شازند، بخش مرکزی دهسیتان آسیتانه در ها از نمونه د.یاستفاده گرد

و طیول ثانيیه شیمالي  52دقيقیه و  51درجیه و  33 کيلومتری از شازند با عیرض جغرافيیایي 8فاصله 

متیر،  2233متوس  ارتفاع منحقیه  آوری گردید.جمع شرقيثانيه  12دقيقه و  24درجه و  41 جغرافيایي

شیني  مرطوب سرد و کوهستاني، بافت خاک لیوميمتر، اقليم منحقه نيمهميلي 54/528متوس  بارندگي 

میوس بیر ميلیي 5/3ن هدایت الكتریكي عصاره اشباع خاک و ميزا 8/7-8 تا لومي رسي شني با اسيدیته

   (.2313متر است )آقاخاني و متاجي، سانتي

 ههای جوان واجید جوانیسر شاخه: از سرشاخه دست آمدهبههای سازی جوانهسترون -آزمایش اول

ز منحقیه در بهار )اوایل خرداد( و پایيز )اواییل مهیر( ا پژوهشرشد درختان مادری گونه مورد در حال 

وسیيله فالسیک ییخ بیه آزمایشیگاه پژوهشیكده های تميز بهبندیمورد محالعه برداشت شد و در بسته

 هیای انتهیایي و جیانبي بیه انیدازه تحقيقات گل و گياهان زینتي محالت انتقیال یافیت؛ سیپز جوانیه

دقيقیه  33میدت بیهها با آب و مایع ظرفشیویي ها جدا شدند. ابتدا تمامي نمونهمتری از شاخهسانتي 1

یونيزه شستشو بار با آب دی 2ثانيه و  33مدت بهدرصد  73سححي شده و با محلول اتانول  عفونيضد

، 13میدت بیه درصد 2و  5/1کلریت سدیم وری در محلول سفيدکننده تجاری هيپوشده و سپز غوطه

شیو بیا آب تبیار شس 3 فوذپیذیری محلیول( ومنظور افزایش ن)به 231قحره توئين  5دقيقه و  23و  15

هیا در آب عفوني، نمونه(. پز از ضد1188اینجارليک، یونيزه شده در زیر المينار فلو انجاو گرفت )دی

هیا ای قاعده جوانهگرو بر ليتر( قرار گرفت. انتهای قهوهميلي 133اسيد اسكوربيک ) شاملمقحر سترون 

صیورت رت گرفیت. آزمیایش بیهصیو MSد جانبي شاخه حذف و سپز کشت در محي  یقحع و زوا

هیا صیورت ، تجزیه و تحليل داده2گيری تكراریبا اندازهو طرح  GLMفاکتوریل و با استفاده از رویه 

، فیرض یكنیواختي کووارییانز برقیرار 3دار بیودن آزمیون کروییت موشیليپذیرفت. با توجه به معني

                                                 
1- Tween 20 

1- Repeated Measure 

2- Mauchly's 
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 توجیه قیرار گرفیت. آزمیایش بیا  میورد 1گيزر -باشد به همين منظور مقادیر اپسيلون گرین هوسنمي

تيمار غلظت و میدت زمیان هيپوکلرییت  2جوانه بود و  5ای که هر شيشه آن شامل شيشه 13تكرار  3

 های تهيه شده از هر فصل انجاو گرفت. ریز نمونه برای نمونه 333شيشه و  23کلي طورهسدیم و ب

رهیای اوليیه و تعيیين بهتیرین تيما میاه بعید از اسیتقرار 1: مرحله استتررا  اانویته -آزمایش دوم

( درصد 2با ساکارز ) WPMو ( درصد 3با ساکارز ) MS ،DKWنوع محي  کشت  3سازی، سترون

گیرو در ميلیي NAA2 (35/3گرو در ليتر( و ميلي 5/3) BAPسيتوکينين  شاملدرصد  7/3و با آگار 

جوانیه  5که هر شيشیه آن شیامل شيشه  13(. آزمایش با 1112بونگا و آدرکاس، ليتر( آماده گردید )

نمونیه ریز 133شيشیه و  183ر محي  کشت و نمونه در هر تيماریز 333تكرار و تعداد کل  2بود و 

سیاعت  12هیا در شیرای  خیاص اتیاد رشید بیا فتوپرییود در کل استفاده گردید. قرارگيری کشت

هزار لوکز قرار  3های فلورسنت درجه و تشعشع المپ 25ساعت تاریكي و حرارت  8روشنایي و 

میاه(  3واکشت ماهيانه )در کل،  3برداری پز از بار و یادداشتها هر ماه یکگرفت. واکشت جوانه

 ماني، اندازه برگ و تعداد برگ سالم نمونیه انجیاو گرفیت ها، درصد زندهاساس رشد طولي شاخهبر

تصیادفي و مقایسیه  امالً(. آزمایش در قالب طرح کی2331انصار و همكاران،  ؛2332)کومار راجش، 

طرفه انجاو گردید. تجزیه واریانز در تعداد بیرگ سیالم بیا ها با آزمون تجزیه واریانز یکميانگين

  انجاو گرفت. 4ویتني یوها با آزمون منمقایسه ميانگينبرای مقایسه کلي و  3آزمون کروسكال واليز

زاییي منتقیل ي داشتند به محي  کشت شیاخههایي که رشد کافنمونه: نوساقه 5زاییشاخه -آزمایش سوم

گیرو در ليتیر ميلي 2با غلظت  2به همراه جيبرليک اسيد WPMو  MS هایشدند. در این مرحله از محي 

آورده شده اسیت. صیفات تعیداد بیرگ نكیروزه شیده، ارتفیاع  1استفاده شد. تيمارهای آزمایش در جدول 

صیورت گيری شد. آزمیایش بیهماه اندازه 3در مجموع برای  بار وهفته یک 4های جانبي هر گياهچه و شاخه

ها با آزمیون دانكین تصادفي و با دو عامل محي  کشت و ترکيب هورموني و ميانگين فاکتوریل و طرح کامالً

 323شيشیه و  72ریزنمونیه و  5 شیاملتكرار و هر تكرار  3تيمار و  24تجزیه و تحليل شد. آزمایش شامل 

                                                 
3- Greenhouse-Geisser 

 نفتالين استيک اسيد -4

5- Kruskal-Wallis 

6- Mann-Wihtney U 

1- Proliferation  

2- GA3 
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   نمونه برای کل تيمارها بود.ریز 723شيشه و  144تيمار محي  کشت و در کل نمونه برای هر ریز

 
   .زاییگرم د  لیتر د  آزمایش شاخهکا  برده شده بر حسب میلیههای بغلظت هو مون -1جدول 

BAP (3 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،2 ،7  و 8و )NAA (3 ،5/3، 12 و) 

 

 یمتیرسیانتي 5/1-2های با طیول یي، واکشت شاخهزاریشه برای: زایی نوساقه یشه -آزمایش چها م

بیا  MS 2/1ها به محي  کشیت ماه انجاو شد. سپز شاخه 1 بدون هورمون برای MSدر محي  کشت 

درصید  5/1بیا  PG1ليتیر  گیرو درميلي 43به همراه  IBAگرو در ليتر ميلي 4و  3، 2، 1، 3های غلظت

 12فتوپرییود  در تاریكي در اتاد رشد و سپز در معرض هفته 1مدت گرو در ليتر آگار به 7ساکارز و 

هزار لوکز  2های فلورسنت درجه و تشعشع المپ 25ساعت تاریكي و حرارت  8ساعت روشنایي و 

اسیاس واکشیت ماهيانیه بر 5بیرداری پیز از بار و یادداشیتها هر ماه یکقرار گرفتند. واکشت شاخه

ها . آزمایش در قالب طرح کامل تصادفي و مقایسه ميانگينزایي و تعداد ریشه انجاو گرفتدرصد ریشه

 طرفه انجاو گردید. با آزمون تجزیه واریانز یک

 

 جينتا

دهد نتایج تجزیه واریانز نشان مي: از سرشاخه دست آمدهبههای سازی جوانهسترون -آزمایش اول

دار هیا معنیيد آلودگي ریزنمونیههای سالم و درصکه مدت زمان تيمار بر درصد استقرار اوليه ریزنمونه

درصد آلودگي در اثر متقابل غلظت هيپوکلریت سدیم و مدت زمیان تيمیار اخیتالف  (.2است )جدول 

ترین درصید اسیتقرار دهد که بيشها نشان مي(. مقایسه ميانگين2دار آماری را نشان نداد )جدول معني

دقيقه در فصل بهیار بیود.  15با مدت زمان  درصد 5/1های سالم در غلظت هيپوکلریت سدیم ریزنمونه

ای اسیتقرار دقيقیه در فصیل پیایيز، گياهچیه 13درصد با مدت زمان  5/1در غلظت هيپوکلریت سدیم 

( و 2درصید )شیكل  2ترین ميزان درصد آلودگي در غلظیت هيپوکلرییت سیدیم (. کم1نيافت )شكل 

   (.3دقيقه در فصل بهار بود )شكل  23مدت زمان 

 
 

                                                 
 فلوروگلوسينول -3
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هتا د  تیما هتای ملتلت  های سالم و د صد آلودگی جوانهتجزیه وا یانس د صد استررا  اولیه  یزنمونه -2جدول 

  .MSسازی د  محیط کشت سترون

 .F Sig (MSميانگين مربعات ) متغير وابسته منبع تغييرات

 غلظت هيپوکلریت سدیم
 ns71/3 151/3 328/34 های سالمدرصد استقرار اوليه ریزنمونه

 333/3** 138/44 25/4552 درصد آلودگي

 مدت زمان تيمار
 331/3** 3/17 552/4211 های سالمدرصد استقرار اوليه ریزنمونه

 333/3** 811/42 348/1127 درصد آلودگي

 غلظت هيپوکلریت سدیم

 مدت زمان تيمار× 

 333/3** 233/21 324/5724 های سالمدرصد استقرار اوليه ریزنمونه

 ns132/3 433/2 27/427 ودگيدرصد آل
 .  دارمعنيغير nsدرصد و  1 در سحح احتمال دارمعني** درصد،  5 دار در سحح احتمالمعني* 
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 .میسد تیپوکلریه غلظت و زمان مترابل اار یما هایت د  سالم یهازنمونهی  هیاول استررا  د صد زانیم -1 شکل
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 .میسد تیپوکلریه ملتل  یهاغلظت د  هازنمونهی  یآلودگ د صد زانیم -2 شکل
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 .ملتل  یهازمان مدت د  هازنمونهی  یآلودگ د صد زانیم -3 شکل

 

گيری شیده را داری تمامي پارامترهای اندازهنتایج تجزیه واریانز معني: استررا  اانویه -آزمایش دوم

تیرین و بیيش MSمحي  کشت  اندازه برگ درماني و ترین طول شاخه، درصد زندهدهد. بيشنشان مي

 (. 3وجود دارد )جدول  WPMتعداد برگ سالم در محي  کشت 
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( د  DKWو  MS ،WPMهتای کشتت ملتلت   ها د  محیطتجزیه وا یانس و مرایسه میانگین شاخص -3جدول 

  .آزمایش استررا  اانویه

 تعداد برگ سالم ر(متاندازه برگ )سانتي ماني )درصد(زنده متر(طول شاخه )سانتي پارامترها

تجزیه 

 واریانز

F Sig. F Sig. F Sig. 
2X P 

85/323 **333/3 44/228 **333/3 381/875 **333/3 531/158 **333/3 

MS 
a(35/3)5/3 a(2/3)33/13 a(35/3)81/4 b(13/3)12/4 

WPM 
b(33/3)2/2 b(2/2)38/42 c(32/3)34/2 a(13/3)8/4 

DKW 
c(34/3)2 c(2/2)57/27 b(35/3 )72/3 c(12/3)4/3 

   اخل پرانتز اشتباه معيار هستند.اعداد د

   درصد است. 35/3ها در سحح احتمال دار بودن ميانگينمعني بيانگرحروف مختل  در ستون 

 

دهد که اثرات تيمیار محیي  کشیت و نتایج تجزیه واریانز نشان مي: زایی نوساقهشاخه -آزمایش سوم

(. مقایسیه 4دار اسیت )جیدول گيری شده معنیيهای اندازهها روی شاخصنغلظت هورموني و اثر متقابل آ

تعیداد بیرگ تیرین دهد که بيشها در اثر متقابل تيمار محي  کشت و تيمار غلظت هورموني نشان ميميانگين

وجیود  MSدر محیي  کشیت  23و طول شیاخه در تيمیار  24زایي در تيمار ، شاخه1در تيمار  نكروزه شده

 آورده شده است.  5و  4 هایدر شكل MSدر محي  کشت  24و  1شمایي از تيمارهای  (.5ل دارد )جدو

 
زایی د  تیما هتای محتیط کشتت و غلظتت تجزیه وا یانس تعداد برگ نکروزه شده، طول شاخه و شاخه -4جدول 

 .  هاهو مونی و اار مترابل آن

 .F Sig (MSميانگين مربعات ) متغير وابسته منبع تغييرات

 محي  کشت

 333/3** 317/21 511/378 تعداد برگ نكروزه شده

 333/3** 531/317 311/285 زایيشاخه

 333/3** 385/13 482/2 طول شاخه

 غلظت هورموني

 333/3** 845/13 234/183 تعداد برگ نكروزه شده

 333/3** 285/183 722/121 زایيشاخه

 333/3** 723/3 824/1 طول شاخه

 غلظت هورموني×  محي  کشت

 318/3* 832/1 142/23 تعداد برگ نكروزه شده

 333/3** 21/13 178/22 زایيشاخه

 341/3* 258/1 822/3 طول شاخه
 درصد.  1 در سحح احتمال دارمعني**  و درصد 5 دار در سحح احتمالمعني* 
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  تیما های اار مترابل محتیط کشتت و زایی دمرایسه میانگین تعداد برگ نکروزه شده، طول شاخه و شاخه -5 جدول

  .غلظت هو مونی

 محي  

 کشت
 گرو در ليتر()ميلي غلظت هورموني تيمارها

 تعداد برگ

 نكروزه شده

 شاخه زایي

 )تعداد(

 طول شاخه 

 متر()سانتي

MS 

 a(32/2)27/22 i(33/3)33/3 i-g(2/3)3/2 بدون هورمون 1

2 NAA (0.5) 
c-a(2)27/17 i(33/3)33/3 i-d(23/3)78/2 

3 NAA (1) 
ab(52/2)22 i(33/3)33/3 i-b(33/3)18/3 

4 BAP (1) 
h-c(57/1)11 hi(33/3)33/3 i-f(25/3)37/2 

5 BAP (1) + NAA (0.5) 
f-c(72/1)33/12 i(33/3)33/3 i-e(2/3)52/2 

2 BAP (1) + NAA (1) 
g-c(73/1)27/11 i(33/3)33/3 i(18/3)11/1 

7 BAP (2) 
f-c(72/1)33/12 i-g(35/3)27/3 i-c(24/3)83/2 

8 BAP (2) + NAA (0.5) 
e-c(8/1)27/13 i(33/3)33/3 i-a(32/3)3/3 

1 BAP (2) + NAA (1) 
k-d(44/1)1 i-g(35/3)27/3 h-a(34/3)4/3 

13 BAP (3) 
l-d(4/1)27/8 hi(33/3)33/3 i-b(3/3)1/3 

11 BAP (3) + NAA (0.5) 
l-d(4/1)27/8 i-g(35/3)72/3 hi(2/3)33/2 

12 BAP (3) + NAA (1) 
cd(8/1)27/14 i(33/3)33/3 h-a(34/3)43/3 

13 BAP (4) 
i-c(3/1)27/13 i-g(35/3)27/3 h-a(34/3)4/3 

14 BAP (4) + NAA (0.5) 
l-d(4/1)27/8 g-e(2/3)2 h-a(34/3)37/3 

15 BAP (4) + NAA (1) 
m(37/3)1 i-f(38/3)33/1 e-a(4/3)87/3 

12 BAP (5) 
m-k(3/3)27/1 hi(33/3)33/3 i-c(24/3)83/2 

17 BAP (5) + NAA (0.5) 
m(37/3)1 i-g(35/3)27/3 i-a(32/3)3/3 

18 BAP (5) + NAA (1) 
m(37/3)1 g-e(2/3)2 f-a(34/3)77/3 

11 BAP (6) 
m-k(3/3)27/1 i-f(38/3)33/1 h-a(34/3)4/3 

23 BAP (6) + NAA (0.5) 
m(1/3)27/3 e(25/3)3 h-a(34/3)37/3 

21 BAP (6) + NAA (1) 
m(1/3)27/3 d(35/3)33/4 d-a(37/3)1/4 

22 BAP (6) + NAA (2) 
m(37/3)1 d(37/3)27/4 c-a(42/3)27/4 

23 BAP (7) + NAA (2) 
m(37/3)1 b(4/2)33/14 a(4/3)27/4 

24 BAP (8) + NAA (2) 
m(33/3)33/3 a(35/3)33/31 ab(4/3)37/4 
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  -5 جدولادامه 
 محي  

 کشت
 غلظت هورموني تيمارها

 تعداد برگ

 نكروزه شده

 شاخه زایي

 )تعداد(

 طول شاخه 

 متر()سانتي

WPM 

 d-b(1/1)12 i(33/3)33/3 i-g(23/3)3/2 بدون هورمون 1

2 NAA (0.5) 
d-b(1/1)27/15 i(33/3)33/3 i-g(23/3)78/2 

3 NAA (1) 
j-d(4/1)27/1 i(33/3)33/3 i-b(31/3)18/3 

4 BAP (1) 
j-d(4/1)27/1 i(33/3)33/3 i-f(22/3)37/2 

5 BAP (1) + NAA (0.5) 
m-e(8/3)33/2 i(33/3)33/3 i-e(23/3)52/2 

2 BAP (1) + NAA (1) 
m-f(7/3)27/5 i(33/3)33/3 i(15/3)11/1 

7 BAP (2) 
m-e(8/3)7 i(33/3)33/3 i-c(2/3)83/2 

8 BAP (2) + NAA (0.5) 
m-e(8/3)33/2 i(33/3)33/3 i-a(3/3)3/3 

1 BAP (2) + NAA (1) 
m-e(8/3)7 i(33/3)33/3 h-a(3/3)4/3 

13 BAP (3) 
m-g(5/3)27/4 i(33/3)33/3 i-b(3/3)1/3 

11 BAP (3) + NAA (0.5) 
m-h(3/3)27/3 hi(33/3)33/3 hi(18/3)33/2 

12 BAP (3) + NAA (1) 
m-h(3/3)27/3 i(33/3)33/3 h-a(3/3)43/3 

13 BAP (4) 
m-l(31/3)33/1 hi(33/3)33/3 h-a(3/3)4/3 

14 BAP (4) + NAA (0.5) 
m-j(2/3)27/2 i(33/3)33/3 h-a(3/3)37/3 

15 BAP (4) + NAA (1) 
m-i(3/3)33/3 hi(33/3)33/3 e-a(4/3)87/3 

12 BAP (5) 
m-k(1/3)27/1 i(33/3)33/3 i-c(2/3)83/2 

17 BAP (5) + NAA (0.5) m(37/3)1 i(33/3)33/3 i-b(3/3)17/3 

18 BAP (5) + NAA (1) m(37/3)1 i-f(37/3)1 i-b(3/3)17/3 

11 BAP (6) 
m-k(3/3)27/1 i-f(37/3)1 i-b(27/3)17/2 

23 BAP (6) + NAA (0.5) 
m(37/3)1 i-f(37/3)1 h-a(3/3)37/3 

21 BAP (6) + NAA (1) 
m(1/3)27/3 h-e(3/3)27/1 g-a(3/3)53/3 

22 BAP (6) + NAA (2) 
m(37/3)1 i-g(2/3)27/3 i-f(2/3)33/2 

23 BAP (7) + NAA (2) 
m-l(31/3)33/1 ef(45/3)33/2 i-d(2/3)27/2 

24 BAP (8) + NAA (2) 
m(1/3)27/3 c(8/3)33/2 i-b(28/3)2/3 

 35/3هیا در سیحح احتمیال دار بیودن ميیانگينعنيم بيانگرر هستند. حروف مختل  در ستون اعداد داخل پرانتز اشتباه معيا

   درصد است.
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 .MS کشت طیمح د ( شده نکروزه  هو مون بدون ما یت یهااهچهیگ از ییشما -4 شکل

 

 
 

 .MSد  محیط کشت  mg/l NAA 2 +  mg/l BAP8 ما یت یهااهچهیگ از ییشما -5 شکل

 

دار آمیاری درصید رییانز اخیتالف معنیينتیایج تجزییه وا: زایی نوساقه یشه -آزمایش چها م

(. 2دهید )جیدول نشیان میي IBAزایي و تعداد ریشه را در تيمارهیای مختلی  هورمیوني ریشه

( وجیود دارد. در IBAگرو در ليتیر ميلي 1) 2زایي و تعداد ریشه در تيمار ترین درصد ریشهبيش

زه و سیبب میرگ گياهچیه شید هیا نكیروتدریج بیرگگرو در ليتر بهميلي 2تر از های بيشغلظت

 هیای گرو در ليتر در شكلميلي 2و  1دار شده در غلظت های ریشه(. شمایي از گياهچه2)جدول 

 آورده شده است.  7و  2
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  .IBAزایی و تعداد  یشه د  تیما  هو مونی تجزیه وا یانس و مرایسه میانگین د صد  یشه -6جدول 

 5 4 3 2 1 تيمارها

ميانگين 

مربعات 

(MS) 
F Sig. 

درصد 

 زایيریشه

c(33/3)33/3 a(8/1)25 b(7/3)27/1 c(33/3)33/3 c(33/3)33/3 57/358 51/25 **333/3 

 c(33/3)33/3 a(33/3)27/2 b(33/3)33/1 c(33/3)33/3 c(33/3)33/3 27/4 32 **333/3 تعداد ریشه

تعداد برگ 

 نكروزه شده

b(33/3)27/2 b(33/3)33/3 b(33/3)33/1 a(45/1)27/13 a(2/1)27/1 27/73 32/32 **333/3 

دار بیودن معني بيانگرر هستند. حروف مختل  در ستون اعداد داخل پرانتز اشتباه معيا درصد، 1در سحح احتمال  دارمعني** 

 درصد است.  35/3ها در سحح احتمال ميانگين

گیرو در ليتیر ميلیي 3: 4، تيمار IBAگرو در ليتر ميلي 2: 3، تيمار IBAگرو در ليتر ميلي 1: 2، تيمار : بدون هورمون1تيمار 

IBA گرو در ليتر ميلي 4: 5، تيمارIBA.  

 

 
 

 .IBA تریل د  گرمیلیم 1 ما یت د  شده دا شهی  اهچهیگ از ییشما -6 شکل
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 .IBA تریل د  گرمیلیم 2 ما یت د  شده دا شهی  اهچهیگ از ییشما -7 شکل

 

 بحث

تواند با سرعتي متناسب با سیرعت تخرییب بیرای ير درختان از طریق کشت بافت در آینده ميتكث

چه باعث برتری این روش بیر سیایر ها مورد استفاده قرار گيرد. آنکشت و تجدید حيات دوباره جنگل

طرییق زاییي از باشد سرعت تكثير و امكان کاربرد آن در مورد گياهان بال  مسن است. انداوها ميروش

های باشد. جوانه بالقوه توانایي تكثير و توليد انداوترین روش ممكن ميترین و آسانکشت جوانه موفق

ترین مقدار تغييیرات ژنتيكیي جدید را دارد و به همين دليل از ثبات ژنتيكي کافي برخوردار بوده و کم

 (. 2313، شود )کابني و همكاراندر تكثير با این روش دیده مي

هیا پاسیخ ریزنمونه این پژوهشدر  :از سرشاخه دست آمدهبههای سازی جوانهسترون -ش اولآزمای

هیای بهیار درصید که در نمونیهطوریسازی نشان دادند بهداری نسبت به اعمال تيمارهای سترونمعني

ییاد کننده هيپوکلریت سدیم در غلظیت زاستقرار اوليه و درصد آلودگي با استفاده از محلول ضدعفوني

های پایيز درصد اسیتقرار افیزایش و درصید های طوالني کاهش ولي در نمونهدرصد( و مدت زمان 2)

کننیده شود محلول ضدعفونيافت. اتانول با حذف الیه مومي سحح کوتيكول سبب ميیآلودگي کاهش 

ی بهیاره بیا هیا(. در نمونیه1188تری بر بافت نمونه داشته باشد )اینجارليیک، قدرت نفوذ و تأثير بيش
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( اگرچیه آلیودگي کنتیرل شید ولیي درصید سیوختگي v/v) درصید 2استفاده از هيپوکلرییت سیدیم 

 Rosaceaeهیای خیانواده گونیه ( دریافتند که در2337افت. دژمپور و همكاران )یها افزایش ریزنمونه

ها و بافت ها و وضعيت فيزیولوژیكي حاکم برهای محافظ پوششي )فلز مانند( روی جوانهوجود الیه

کنید. ایین در کننیده را فیراهم میيهای باالتر مواد سترونپایيزه امكان کاربرد غلظت یهاخفتگي جوانه

هیای پوسیته نبیودهیا و دليل رشد فعال جوانیههای برداشت شده در بهار بهحالي است که در ریزنمونه

کیه نحویها زیاد بوده، بهت آنکننده در بافهای ضدعفونيها، سرعت نفوذ محلولمحافظ در اطراف آن

هیای کیم تیأثيری بیر حیذف ها منجر شده و غلظتهای زیاد محلول به پوسيدگي و مرگ بافتغلظت

هیای بهیاره زیرا جوانیه این پژوهشد دليلي باشد بر نتایج توانهای ریزنمونه ندارد. این مهم ميآلودگي

ميیزان بیه دتریل آسیيب دیدنید. بنیابراین باییترین تيمارهای اسدارای پوشش نرمي بودند که با ضعي 

های بهیاره توجیه خاصیي مبیذول داشیت. پيشینهاد کننده در زمان کاشت ریزنمونهغلظت ماده استریل

کننیده از هیای ضیدعفونيهای پایيزه از سیایر محلیولشود برای کاهش ميزان درصد آلودگي جوانهمي

 های مختل  استفاده گردد. با غلظت، دکونكز یا نانو سيلور 1جمله پراکسيد هيدروژن

باشید. در ای میيشيشیهترین مرحله در کشیت درونمرحله استقرار مهم :استررا  اانویه -آزمایش دوم

نسبت  MSماني و اندازه برگ در محي  کشت در مرحله استقرار، طول شاخه، درصد زنده این پژوهش

نیز و و  Prunus mahaleb( روی 3823مقدو و همكیاران )تر بود. گنجيبيش DKWو  WPMبه 

که در نتایج مهدویان و نيز به نتایج مشابه دست یافتند. در حالي L C. aronia.روی  (2312همكاران )

کیه بیا طیوریبهترین محي  استقرار بود بیه DKWمحي  کشت  P. mahaleb( روی 2313همكاران )

نگنز، منيزیم، روی، بر، مز، نيكل، آهین، های کلسيم، مهای یوني گزارش کردند که یونمقایسه غلظت

تواند بیه نقیش حيیاتي تر بود که این موضوع ميبيش MSنسبت به  DKWسولفات و فسفات در محي  

( بیا مقایسیه قیدرت 1112ها در متابوليسم و رشد گياه مربوط باشد. همچنين، بونگا و آدرکیاس )این یون

و  DKWهیای ه قدرت ییوني محیي  کشیتپي بردند ک WPMو  DKW؛ MSهای کشت یوني محي 

MS  مشابه است ولي قدرت یوني محي  کشتWPM ست و همچنیين ا هاک از آنی تر از نص  هرکم

تیوان باشد. بنابراین میيبرابر دو محي  کشت دیگر مي 3حدود  DKWميزان یون کلسيم در محي  کشت 

رشید گونیه میورد  ای اسیتقرار وبیر DKWبيان نمود که احتماالً مقدار ترکيبات موجود در محي  کشت 

 Linn. Crataegus oxyacantha( روی 2332) کومار راجیشباشد که با نتایج نامناسب مي پژوهش

                                                 
1- H2O2 
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 ویژه بابه MSبيان کردند استفاده از ترکيبات محي  کشت  (1112نيز همخواني دارد. بونگا و آدرکاس )

باشید. از تیرین محیي  میيمناسیب Rosaceaeها در آن جهت تكثير خیانواده توجه به غلظت ویتامين

تیری را بیرای درصد برای استقرار ریزنمونه شرای  مناسب 2درصد نسبت به ساکارز  3طرفي، ساکارز 

کنید کیه های فتوسنتزی و توسعه سلولي فیراهم میيها، فعاليتها و برگشروع رشد و مورفوژنز جوانه

(. همچنين، عنصیر 2332و همكاران،  يپاتد )دهنشان مي WPMرا نسبت به  MSبرتری محي  کشت 

ها، رشید سیاقه را اسيدهای بيوتين و فوليک در گياهچه مانندیش تجزیه آنزیمي اسيدهای آلي د با افزای

تواند دليلیي ( و مي2331وجود دارد )انصار و همكاران،  MSدهد که فق  در محي  کشت افزایش مي

باشد. همچنين احتمیاالً انیدازه بیرگ در  این پژوهش MSدیگر بر افزایش رشد ساقه در محي  کشت 

تیر بیود. ميیزان نيتیروژن بیر دليل توازن بهتر عناصر نسبت به دو محي  دیگر بيشبه MSمحي  کشت 

شیود ها مؤثر بوده و کمبود آن در محي  کشت باعث کوچک بودن اندازه برگ میيرشد و توسعه برگ

ها به نوع محي  کشت و ترکيبات واکنش متفاوت گونه يانگرب(. این نتایج همگي 2332کومار راجش، )

  باشد.کار رفته در آن ميهب

تأثير محیي  کشیت تحت این پژوهشزایي نوساقه در مرحله شاخه: زایی نوساقهشاخه -آزمایش سوم

تیری زاییي بیيششیاخه MSپژوهش محي  کشت این کننده رشد بود. در های تنظيمو غلظت هورمون

دليل نقشیي غني از پتاسيم است که به WPMدر مقایسه با  MSداشت. محي  کشت  WPMنسبت به 

ها و در نتيجه حفظ آب گياهچه که در رشد و توسعه سلول، تورژسانز سلولي، باز و بسته شدن سلول

کنید. از طرفیي تری را توليد میيو تعداد شاخه بيش دادهو سنتز ساکارز دارد ميزان فتوسنتز را افزایش 

ای، دليل کاهش جذب و انتقیال عناصیر تغذییهتر است که بهبيش WPMيزان کلرید در محي  کشت م

  (.2331، الپيچينو و آیرودهد )زایي و رشد گياه را کاهش ميميزان شاخه

 زاییییي بیییرای شیییاخه NAAو  BAPپیییژوهش مشیییخص گردیییید مقیییادیر بیییاالتر ایییین در 

Crataegus pseudoheterophylla Pojark. 33/31زاییي )ترین ميیزان شیاخهتر است. بيشبمناس 

دسیت هبی NAAگرو در ليتر ميلي 2و  BAPگرو در ليتر ميلي 8عدد( بدون تشكيل کالوس در ترکيب 

گیرو در ميلیي 2و  BAPگرو در ليتر ميلي 5( نيز با استفاده از ترکيب 2331و همكاران ) ماهاریکآمد. 

د کیه غلظیت بيیان نمودنیتشكيل کالوس رساندند و د بدون عد 22زایي را به حدود شاخه NAAليتر 

BAP گوکبونیار . کنیدایجیاد نمیيهیای چیوبي مشیكلي ریزازدیادی برخي گونه درممكن است  یباال

هیا ای استقرار نيافت و تعداد شاخه، ریزنمونهBAP بدونه در محي  کشت ( نيز گزارش کرد ک2337)
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در تیر بیود. داری بیيشطور معنيبه سحوح کم آن بهنسبت  BAPسحوح باالی  شاملدر محي  کشت 

هیای جیانبي از نیوع شیود ولیي ایین شاخسیارهها انجاو ميزایي در پای شاخسارهشاخه BAPحضور 

در  BAP(. نقیش 1111جیا هسیتند )مونیا و همكیاران، ههای نابیندرت از شاخسارهمحوری بوده و به

 BAPای جدید است؛ بنابراین، بیا افیزایش غلظیت هشكستن غالبيت انتهایي و تحریک رشد شاخساره

 NAAهیای بیاالی باشید. غلظیتمي این پژوهشنتایج  بيانگریابد که زایي افزایش ميدر محي ، شاخه

افزایش غلظیت هورمیون  شود. همچنين،و باعث تشكيل کالوس مي نمودهرا خنثي  BAPاثرات مثبت 

NAA دليل اکسيداسيون ترکيبیات فنیولي هممكن است بشود و این اثر سبب حذف ترکيبات فنولي مي

 و يباسیباشید )مي NAAهای باالی کننده این آنزیم، غلظتتوس  آنزیم اکسين اکسيداز باشد که فعال

کیه طورینيز تأثيرگذار بود. به NAAبه هورمون  BAPنسبت هورمون  این پژوهش(. در 1111، ويکاس

بت مناسیب ترکيیب هورمیوني اکسیين و سیيتوکينين در ( گزارش کردند که نسی1111) ويکاس و يباس

ناسیب اکسیين و سیيتوکينين که ترکيب مطوریباشد، بهمحي  کشت برای رسيدن به گياه کامل مؤثر مي

( و 1113گیردد. ليبلیي و همكیاران )زاییي میيتقسيم سلولي و تمایز سلولي و موجب انیداو سبب القا

زاییي در مشاهده کردند که هيچ مورد شاخه Mill. lcisPrunus du( روی 1112ل و همكاران )یميگو

 صورت نگرفت. NAAمحي  کشت بدون 

شرای  پرورش درخت و یا حتیي کيفيیت  مانندگيری و سایر عوامل محيحي نوع گونه، زمان نمونه

 بافت گياهي مؤثر باشد. تواند در کشت متفاوت مواد مورد استفاده در محي  کشت مي

ییي و تعیداد ریشیه در زاترین درصد ریشیهشيب این پژوهشدر  :زایی نوساقه یشه -آزمایش چها م

دست آمد. در هفته اول ههفته قرار گرفتن در تاریكي ب 1با  IBAگرو در ليتر ميلي 1 شاملمحي  کشت 

 بنیابراینگردد اثر ميشود اگر در برابر نور قرار گيرد اکسيده و بيکه اکسين توس  بافت گياه جذب مي

بیا را  Pyrus pyrifoliaزایي ( ریشه2338رود و کانوار )ریكي برای تمامي تيمارها اعمال گردید. آنيتا

و  1، 5/3، 25/3، 125/3هیای در غلظت هر دو هورمونو ترکيبي از  IBAو  NAAاستفاده از تيمارهای 

گیرو در ميلي 123و  83، 43، 3های در غلظت PG هورموني باال در ترکيب با تيمارهایطور همينو  2

درصد( و تعیداد  21/82زایي )ترین ميزان ریشهبيشرا مورد بررسي قرار دادند.  MS 2/1در محي  ليتر 

-بیه NAA+IBAگیرو در ليتیر ميلیي 25/3و  PG در ليتر گروميلي 123عدد( در ترکيب  1/13ریشه )

هیای درونیي، ت سحح هورموندليل تفاوتواند بهمي این پژوهشزایي با . تفاوت درصد ریشهدست آمد

طیور معمیول بیرای بیه IBA ، ژنوتيپ و پتانسيل توليد ریشه باشید.IBAحساسيت به سحوح مختل  
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هیا و سبب تأثير بر توسعه سلولي، بزرگ شدن سیلول ای بهشيشهرونتحریک آغازش ریشه در کشت د

بسیتگي  1های پارانشيم فلیوئمولهای ریشه از سلگيرد. تمایز آغازیناستفاده قرار مي تقسيم بافت مورد

هیای ارگانوژنيیک پاسیخ به نوع و غلظت اکسين مورد استفاده دارد تا قادر باشند به عالییم و سیيگنال

  دهند.

یک ترکيب فنلي اسیت  PGگرو در ليتر نيز استفاده شد. ميلي 43در غلظت  PGاز  این پژوهشدر 

دليیل توسیعه و در حضور اکسين بیه Rosaceaeاده های متعلق به خانوزایي را در برخي گونهکه ریشه

از طریق اکسيداز کیردن و ییا پراکسیيداز نمیودن  IAAبافت گزیلم و کلروپالست و یا افزایش سحوح 

IAA افیزایش پیژوهشایین زاییي (. در نتیایج ریشیه1387مقدو و همكیاران، دهد )گنجيافزایش مي ،

ر( سبب نكروزه شدن و مرگ گياهچیه شید کیه بیا گرو در ليتميلي 4و  3های )در غلظت IBAغلظت 

دليیل غلظیت بیاالا اکسیين بیهخواني دارد. هم C. sinaica( روی 2331نتایج ماهاریک و همكاران )

هاا گيرنده، بازدارنده رشد هستند، زیرا افیزایش غلظیت، احتمیال اشیغال رقابت در اتصال روا محل

دهید و از ایین انید را افیزایش میىهم چسبيدهدودا بهى که تا حیهاوسيله مولكولهاا گيرنده بهمحل

پیز  این پژوهشدر . (2312ماناسراه،  -آلشوند )تر کمپلكز هورمون اکسين مىطریق باعث تأثير کم

 C. aronia( روی 2312زایي مشاهده گردید. در پژوهش نز و همكیاران )واکشت ماهيانه ریشه 5از 

  .زایي حاصل شدریشهها سال واکشت کردن گياهچه 2بعد از 

شیاخه بیر ریزنمونیه(  43زایي )تا یابي به پروتكل استقرار و ميزان باالی شاخهبا دستاین پژوهش 

سیازی تجیاری های تحقيقاتي برای، امكان انجاو سایر طرح.C. pseudoheterophylla Pojarkه گون

منظیور تكثيیر روری اسیت بیهضیزاییي، درصد ریشه 25نظر به کسب  نماید.این پروتكل را فراهم مي

هایي ، تيمارهای مختلفي با انواع هورموناین پژوهشزایي گونه دست آوردن پروتكل ریشههو ب یتجار

   سایر پژوهشگران قرار گيرد. پژوهشهای کشت در دستور زایي و محي ریشه

 

 سپاسگزاري

قات گل و گياهان زینتي نویسندگان از سرکار خانم اکرو صفری مسئول آزمایشگاه پژوهشكده تحقي

معاونت محترو پژوهشي مرکز تحقيقات کشاورزی و منیابع طبيعیي  غالمرضا گودرزیمحالت و آقای 

  نمایند.مي سپاسگزاری پژوهشبه سبب همكاری در اجرای این  اراک

                                                 
1- Phloem 
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Abstract1 
Crataegus from Rosaceae family is a tree which has medical, ornamental and 

commercial utilizations. Study was conducted for evaluation micropropagation of 
Crataegus pseudoheterophylla Pojark. Including sterilization, establishment, 
proliferation and rooting. For disinfection, explants were taken in spring and 
autumn and rinsed under running tap water for 30 min then dipped in 70% ethanol 
for 30 s followed by immersion in ClONa 1.5% and 2% for 10, 15 and 20 minutes. 
MS, WPM and DKW media were used for initial establishment. Proliferation was 
conducted on MS and WPM media supplemented with different concentrations of 
BAP and NAA and rooting of shoots was done in 1/2 MS medium supplemented 
with different concentrations of IBA. Results indicated that the best method of 
sterilization was obtained in ClONa 1.5% for 15 minutes in spring and the best 
medium of establishment was obtained on MS medium with maximum shoot 
length (3.5 cm) and the survival rate (90.33 percent). The best treatment for 
proliferation was 8 mg / l BAP plus 2 mg / l NAA with 39.33 shoot numbers on 
MS medium supplemented with 40 mg / l PG. 
 

Keywords: Crataegus pseudoheterophylla Pojark., Bud culture, Micropropagation, 
BAP, NAA   
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