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 ابرکوه کهنسال سرو ریزازدیادی بر کشت محیط عانوا اثر بررسی

(Cupressus sempervirens L. var. horizontalis) 

 

 3آباد علی کمالی کاظم و 2اردکانی دهستانی مریم* ،1زمانی الهه
 ،ایران اردکان، دانشگاه ،طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده ،باغبانی علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجوی1

 ،ایران اردکان، دانشگاه ،طبیعی ابعمن و کشاورزی دانشکده ،باغبانی علوم گروه استادیار2

 ایران یزد، دانشگاه ،طبیعی منابع و کشاورزی انشکدهد ،خاکشناسی علوم گروه استادیار3

 11/13/1331 پذیرش: تاریخ ؛23/33/1331 دریافت: تاریخ

 1چکيده
 ترین سالنکه از (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord) ابرکوه سرو هدف: و سابقه

 نموده تحمل را زیادی نامساعد محیطی شرایط خود، نیطوال زندگی طی گیاه این که آنجا از باشد.می دنیا درختان

 شرایط به مقاومت توانایی با را زیادی گیاهی جمعیت توانمی ارزشمند، گنجینه این ازدیاد صورت در لذا است،

 کمیابی و انقراض حال در گیاهان ازدیاد و حفظ نگهداری، های روش بهترین از یکی نمود. تولید محیطی نامساعد

 آدنین بنزیل غلظت و کشت محیط بهترین تعیین منظور به حاضر پژوهش است. آن بافت  کشت گیاه، ینا همچون

(BA) شد انجام ابرکوه سرو ایشیشه درون تکثیر در. 

 MS کشت محیط انواع و (MS) اسکوگ و موراشیک شامل هاکشت محیط هفت ،پژوهش این در ها:روش و مواد

 ,KNO3) نیتروژن منابع مقدار نصف با MS ،(NH4NO3) آمونیوم نیترات بدون MS، ¾ MS،MS ½ شامل تغییریافته

NH4NO3)، MS غلظت سه با همراه 2 و 1 گروه تغییریافته ویتامین با  BA (،لیتر رد گرم میلی 1 و 1/3 صفر) در 

 در ها آزمایش گردید. استفاده پرآوری مرحله در (لیتر رد گرممیلی 5 و 2 ،5/1 ،1 صفر،) غلظت پنج و تقراراس مرحله

  .ندگرفت قرار بررسی مورد تکرار پنج با تصادفی کامالً طرح قالب در و فاکتوریل صورتبه مرحله دو هر

 ½کشت محیط در شدن درصد( 53/11) ایقهوه درصد کمترین و طولی رشد ینبیشتر استقرار، مرحله در ها:یافته

MS جز به استقرار مرحله در هاستفاد مورد کشت هایمحیط همه .آمد دستبه MS نیتروژنی منابع مقدار نصف با 

 یافت. افزایش داریمعنی طوربه شاخساره طول ،BA غلظت افزایش با شدند. هاریزنمونه سبزینگی حفظ به منجر

 هایمحیط تمام در آمد. دستبه BA لیتر رد گرممیلی 1 حاوی کشت هایمحیط در طولی رشد بیشترین که طوری به

 به نسبت داریمعنی طوربه شاخساره تولید و طولی رشد میزان بود، شده حذف یا یافته تغییر نیتروژن میزان که شتیک

 MS ½ کشت محیط در طولی رشد و شاخه دتعدا بیشترین پرآوری، مرحله در یافت. کاهش کشت هایمحیط سایر

 ½و MS کشت هایمحیط در شده کشت یهاونهریزنم در سبزینگی درجه بیشترین و BA لیتر رد گرممیلی 2 ویحا
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MS غلظت افزایش با که شد مشخص نتایج اساس بر .شد حاصل BA شاخساره تعداد و طول پرآوری، مرحله در 

 یافت. کاهش داریمعنی طوربه سبزینگی درجه کهحالی در یافت، افزایش داریمعنی طور به

 و دریافتی غذایی مواد مقدار به توجهی قابل میزان به شاخساره تعداد و طول پرآوری، میزان کلی، طوربه گیری:نتیجه

 MS ½ کشت محیط ابرکوه سرو ریزازدیادی جهت پژوهش، این از حاصل نتایج بنابر است. وابسته کشت محیط نوع

 .ددگرمی توصیه پرآوری، مرحله در BA لیتر در گرممیلی 2 و استقرار مرحله در BA لیتر در گرممیلی 1 حاوی

 

 یافته تغییر MS ای،شیشه درون کشت شدن، ایقهوه شاخساره، آنین، بنزیل :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 برابر در خود طوالنی زندگی در کهنسال درختان 

 ،اندداده نشان پایداری زیستی حیطم هایتنش انواع

 عنوانبه درختان این تکثیر و حفظ شناسایی، لذا

 و مهم بسیار کشور هر ژنتیکی ذخایر مهمترین

 زندگی طی کهنسال درختان (.13) اسـت ارزشمند

 هایموتاسیون انجام با خود، ساله هزار چند گاها

 و اقلیمی جمله از محیطی هایتنش برابر در مختلف

 و کرده مقاومت متعدد، هایجنگ از ناشی اثرات حتی

 ایجاد با (.13) اندداده ادامه خود طبیعی زندگی به

 را ارزش با ذخایر این توانمی ژنتیکی، های هگا ذخیره

 سرو ایران، اندرخت نامدارترین از یکی .نمود حفظ

 در بلکه ایران در تنهـانه که اسـت کوهابر سـالکهن

 جهان، کشورهای از بسیاری کهنسال درختان بین

 برگ سوزنی ایگونه ابرکوه سرو (.13) اسـت نامدار

 .Cupressus semprvirens varعلمی نام با

horizontalis (Mill) Gord هاسرو خانواده از 

(Cupressaceae) ایمدیترانه هایگونه جمله از 

 اهمیت و خاص های ویژگی دلیلبه (.12) است

 حفظ بر تأکید با آن تکثیر سرو، درخت این العاده فوق

 است. مهم های اولویت از ژنتیکی، خصوصیات

 استقرار در میمه نقش رویشی تکثیر هایتکنینک

 از گذشته دهه در کنند.می بازی همگروه های باغ

 تکثیر جهت ریزازدیادی، عمدتا ای،شیشه درون تکثیر

 ارزش دارای و مهم جنگلی هایگونه از بسیاری انبوه

 ریزازدیادی (.13) است شده استفاده زیاد اقتصادی

 تسریع امکان جنگلی، هایگونه از حفاظت موجب

 را پالسمژرم نجات و گیاه یولوژیکفیز سازیجوان

 این (.2) سازدمی فراهم بذر وجود به توجه بدون

 و نادر گیاهی هایگونه مورد در خصوصا مسئله

 اهمیت حائز بسیار ابرکوه سرو مانند سال کهن

 گیاهی، بافت کشت در مؤثر عوامل از یکی باشد. می

 مورد گیاه تکثیر برای مناسب کشت محیط انتخاب

 موفقیت برای مناسب کشت محیط انتخاب ست.ا نظر

 و اسپانوس است. ضروری امری بافت کشت در

 .C ماهه 11 هایدانهال شاخساره (1331) همکاران

sempervirens وChamaecyparis lawsoniana 

(A. Murray bis) Parl. کشت محیط در را MS 

 بدون هاشاخه پرآوری کردند. کشت یافته تغییر

 دارمعنی افزایش چند هر گرفت، تصور BA افزودن

 در گرممیلی 1 تا 331/3 افزودن با شاخساره تعداد در

 .C های شاخساره از درصد 35 شد. مشاهده BA لیتر

sempervirens کشت محیط در ½ MS یک حاوی 

 دارریشه IBA لیتر در گرممیلی 5/3 و ساکارز درصد

 .(22) شدند

 محیط اعانو اثر (2311) همکاران و الرامنه 

 و موراشیک ،OM ½ ،(13) (OM) های کشت

 تنظیم انواع همچنین ،MS ½ و (MS) (11) اسکوگ

 Juniperusگیاه ریزازدیادی در را رشد هایکننده
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phoenicea L. کشت محیط کردند. بررسی OM 

-2,3,5) اسید تیدیودوبنزویک -5 ،3 ،2 حاوی

tidiodobenzoic acid) ییاب تمایز داریمعنی طوربه 

 کهصورتی در داد. نشان زاییریشه درصد 13 با برگ

 کشت هایمحیط در جانبی هایشاخه تعداد بیشترین

OM و ½ MS و ساسان بهجت .(3) شد حاصل 

 تغییر MS کشت محیط انواع اثر (2311) همکاران

 .Taxus baccata L در کالوس تولید میزان بر را یافته

 (درصد 11/31) کالوس القای بیشترین کردند. بررسی

 ,KNO3) نیتروژن ¼ حاوی MS ½ کشت محیط در

NH4NO3) 2,4 لیتر در گرممیلی 1 گلوتامین، دارای-

D امیدی .(5) شد حاصل کینتین لیتر در گرممیلی 1 و 

 و MS کشت محیط انواع تأثیر (2311) همکاران و

MS نیتروژن ها،نمک میزان در یافته تغییر (KNO3, 

NH4NO3) سرخدار ازدیادی ریز بر را گلوتامین و 

(T. baccaata) نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد 

 درصد( 11/31) کالوس تشکیل درصد بیشترین که داد

 لیتر در گرممیلی 1 حاوی MS ½ کشت محیط در

2,4-D لیتر در گرم میلی 1 و Kin ساقه کشت جدا از 

 نشان (2313) همکاران و عباسیان .(11) آمد دستبه

 بررسی مورد کشت محیط هفت میان از که دنددا

 بالغ هایشاخه از شاخساره نمو و جوانه القای جهت

 2 حاوی MS کشت محیط ،T. baccata درخت

 تعداد بیشترین انگیزش دلیل به BAP لیتر در گرممیلی

 .(1) بود ثرترؤم جدید، شاخساره

 سنتی هایروش با رویشی تکثیر که این به توجه با 

 فراوان گیاهی ادوم مندنیاز و هبود برزمان قلمه، همانند

 تواندمی بافت کشت روش ،باشدمی تکثیر جهت

 با ژنتیکی هیرذخ این نگهداری و حفظ ،تکثیر جهت

 هایمحیط اثر حاضر پژوهش در .رود کاربه ارزش

 مختلف هایغلظت با تغییریافته MS و MS کشت

 شاخه، لیطو رشد بر آدنین بنزیل رشدی کننده تنظیم

 شدن ایقهوه درصد و سبزینگی جدید، شاخه تعداد

 قرار بررسی مورد ابرکوه سالکهن سرو یهاریزنمونه

  گرفت.

 

 هاروش و مواد

 در پژوهش این ها:ریزنمونه منبع و گیاهی مواد

 منابع و کشاورزی دانشکده بافت کشت آزمایشگاه

 1335-1331 ایهسال طی اردکان دانشگاه طبیعی

 حفاظت اداره از مجوز اخذ با گیاهی مواد شد. مانجا

 ساله( 1333) کهنسال سرو از یزد استان زیست محیط

 مختصات با ابرکوه شهرستان جنوبی بخش در ابرکوه

 و درجه 33 و شرقی دقیقه 51 و درجه 52 جغرافیایی

 ارتفاع شد. گرفته یزد استان در شمالی دقیقه 11

 فعلی ناحیه تفاعار متر، 25 حدود درخت این کنونی

 )تنه یقه محیط متر، 13/2 زمین سطح از تاج تشکیل

 11/3 سینه برابر تنه قطر متر، 12/3 زمین( سطح روی

 پوشش تاج سطح و متر 53/11 تاج متوسط قطر متر،

 از ها هریزنمون (.12) باشد می مترمربع 213 برابر آن

 شد. تهیه درخت پایینی هایشاخه انتهایی هایقسمت

 طول به اهریزنمونه ی:گیاه مواد ضدعفونی و تهیه

 آب با و شدند تهیه هاسرشاخه از مترسانتی 2 تا 5/1

 منظوربه شدند. شسته دقیقه دو مدتبه شهری

 کامالً شرایط تحت و المینار هود زیر ضدعفونی،

 35/3 محلول درون دقیقه سه مدتهب ابتدا استریل،

 سپس فتند.گر قرار تیمار تحت کسیتری اسید درصد

 درصد 35/3 حاوی محلول درون دقیقه چهار مدتبه

 گرفتند. قرار جیوه کلرید درصد 13/3 و سیتریک اسید

 دقیقه سه مدتبه کدام هر مرتبه سه مجددا آن، از پس

 کشی آب سیتریک اسید درصد 35/3 محلول توسط

 و ماده کننده ضدعفونی ماده اثر افزایش برای شدند.

 بین کافی تماس تا نددش داده تکان شدیداً ها ریزنمونه

 .شود برقرار ها آن
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 هاریزنمونه پرآوری و استقرار جهت :کشت محیط

 گرفتند. قرار بررسی مورد زیر کشت هایمحیط

 و موراشیک پایه محیط :MS کشت محیط -1

 میزان :MS ½ کشت محیط -2 (.1) (1312) اسکوگ

 نصف میزان به کشت، محیط این در پرمصرف عناصر

 محیط -3.بود MS پایه کشت محیط پرمصرف عناصر

 عناصر میزان کشت، محیط این در :3/4MS کشت

 1/3 کشت محیط ساخت در استفاده مورد پرمصرف

 MS کشت محیط -1 .بود ای پایه محیط در آن مقدار

 راتنیت کشت، محیط این در :آمونیوم نیترات بدون

 -5 .شد گرفته نظر در صفر (NH4NO3) آمونیوم

 جهت :نیتروژنی منابع نصف با MS کشت حیطم

 کشت محیط نیتروژن میزان کشت، محیط این ساخت

(KNO3, NH4NO3) معمولی مقدار نصف میزان به 

 برده کار به MS ای پایه کشت محیط ساخت جهت

 و کلسیم کلرید شامل که معدنی مواد سایر شد.

 ساخت در که میزانی همان به بود، منیزیم سولفات

 -1.شدند توزین روند، می کار هب MS ای یهپا محیط

 :1 یافته تغییر هایویتامین با MS کشت محیط

 کشت محیط همانند کشت محیط این های استوک

 استوک جز به شد؛ اضافه محیط به و تهیه MS ای پایه

 بر گرم میلی 2 استوک این ساخت در که ها ویتامین

 اسید، یکنیکوتین لیتر بر گرم میلی 5/3 گالیسین، لیتر

 بر گرم یمیل 1 و پیریدوکسین لیتر بر گرم میلی 5/3

 با MS کشت محیط -1 .شد استفاده تیامین لیتر

 محیط این ساخت جهت :2 یافته تغییر هایویتامین

 از ،MS کشت محیط های ویتامین جای به کشت،

 لیتر بر گرم میلی 1 شامل B5 گامبورگ های ویتامین

 13 و پیریدوکسین لیتر بر مگر میلی 1 اسید، نیکوتینیک

 .شد استفاده تیامین لیتر بر گرم میلی

 سطح سه در (BA) نیآدن لیبنز مختلف ریمقاد 

 و استقرار مرحله در تریل بر گرم یلیم 1 و 1/3 صفر،

 در تریل رد گرمیلیم 5 و 2 ،5/1 ،1 صفر، حسط پنج

 یها طیمح تهیه از پس شد. بررسی یپرآور مرحله

 بر گرم 33 تول،ینوزیوایم تریل بر گرم یلیم 133 ، کشت

 از قبل .شد افزوده آگار تریل بر گرم 5/1 و ساکارز تریل

 1/5 یرو pH کشت، یها طیمح به آگار کردن اضافه

 اتوکالو درون قهیدق 12 مدت به سپس شد. میتنظ

 2/1 فشار و گراد یسانت درجه 121 یدما تحت

 کشت گرفتند. قرار یضدعفون جهت اتمسفر

 کامالً شرایط تحت ضدعفونی، از پس هانمونهریز

 ساخته کشت هایمحیط درون المینار هود زیر استریل

 رشد اتاقک در کشت از پس ها نمونه .شد انجام شده

 ساعت 1 و روشنایی ساعت 11 نوری دوره با

 دوره در گراد یسانت درجه 25±2 دمای تاریکی،

 و یکیتار دوره در گراد یسانت درجه 11±2 و روشنایی

  .(1) شدند نگهداری لوکس 3333 تا 2533 نور شدت

 صورتبه آزمایشات ها:داده آنالیز و پژوهشی طرح

 تکرار پنج با تصادفی کامالً طرح قالب در و فاکتوریل

 هفت از استقرار مرحله در .شد انجام مرحله هر برای

 MS، ½ MS، ¾ MS، MS شامل کشت محیط نوع

 نیتروژنی، منابع نصف با MS آمونیوم، نیترات بدون

MS سطح سه و 2 و 1 یافته تغییر هایویتامین با BA 

 مرحله در و تریل بر گرم یلیم 1 و 1/3 صفر، شامل

 در استفاده مورد کشت محیط نوع هفت پرآوری

 ،5/1 ،1 صفر، شامل BA سطح پنج و استقرار مرحله

 از برداری داده .شد استفاده تریل رد گرمیلیم 5 و 2

 در هاآن کشت از سپ هفته چهار ها،مونهریزن

 شادابی آزمایش، پایان در شد. انجام کشت های محیط

 تعداد )درصد(، شدن ای قهوه میزان (،1 تا 1 دهی )نمره

 متر( )میلی طولی رشد میزان و جدید شاخه

 چهار تا صفر نیب ینگیسبز زانیم شد. گیری اندازه

 یکروزگن و یخشک انگرینما صفر که شد دهینمره

 ،15 دهندهنشان ترتیببه سه و دو یک، ،ها برگ کامل

 چهار و ها، برگ نکروزگی و خشکی درصد 25 و 53
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 هاداده (.11) بود ها برگ یشاداب و سبز رنگ انگرینما

 لیلتح و تجزیه SPSS 20 افزار نرم از استفاده با

 دارمعنی تفاوت وجود تعیین و بررسی یبرا شدند.

 سطح با LSD آزمون با تیمارها ها،هداد میانگین بین

 گرفتند. قرار بررسی مورد درصد 35 اطمینان

 

 بحث و نتايج

 اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج استقرار: مرحله

 پنج احتمال سطح در سبزینگی درجه بر کشت محیط

 طولی رشد و تعداد شدن، ایقهوه میزان بر و درصد

 بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح در سارهشاخ

 متقابل اثر نیز و BA مختلف سطوح .(1 )جدول

 میزان سبزینگی، درجه بر BA غلظت و کشت محیط

 و ندنبود دارمعنی جدید شاخه تعداد و شدن ایقهوه

 یک احتمال سطح در سارهشاخ طولی رشد بر تنها

 .(1 ل)جدو دادند نشان دارمعنی اثر درصد

 هایگونه زدیادیریزا زمینه در اخیر هایپیشرفت 

 انبوه تکثیر برای مناسبی موقعیت جنگلی، درختان

 نتایج است. نموده فراهم ارزشمند هایژنوتیپ

 صحیح انتخاب نتیجه در همواره امیدوارکننده

 غلظت کشت، محیط ترکیب گیاهی، هایریزنمونه

 ریزازدیادی روش و گیاهی رشد هایکننده تنظیم

  (.3) است شده حاصل

 
 طول و تعداد بر استقرار مرحله در ها آن متقابل اثرات و BA مختلف هایغلظت کشت، محیط نوع اثر واریانس تجزیه -1 جدول

 .ایشیشه درون محیط در ابرکوه سرو های ریزنمونه سبزینگی درجه و شدن ایقهوه درصد ،جدید هایسارهشاخ

Table 1. Analysis of variance the effect of type of culture medium, different concentrations of BA and their 

interaction in establishment phase on length and number of new shoots, browning percentage and greening index of 

Abarkooh cypress explants in in vitro condition. 

 درجه Means of Square مربعات میانگین

 یآزاد
 DF 

 تغییرات منابع
Variation Source 

 شاخساره طول
Length of 

shoot 

 جدید شاخساره تعداد
Number of New 

shoots 

 شدن ایقهوه
Browning 

 سبزینگی درجه
Greening 

Degree 
41.17** 38.40** 72.12** 52.00* 

 Culture Media کشت محیط 6

82.40** 37.00ns 86.60ns 35.00ns 
 BA BA concentration غلظت 12

84.10* 18.0ns 97.40ns 03.00ns 
12 

 BA غلظت * کشت محیط

BA Concentration* Culture Media 

88.0 49.00 51.90 2.00 84 Error خطا  

16.30 4.61 14.31 08.12  CV 

 .دار معنی غیر ns درصد، 5 و درصد 1 سطح در داری معنی ترتیب به * و **
** and * Significant at 1 and 5% respectively, ns: non-significant.  

 

 هایمحیط همه ،آمده دستبه نتایج اساس بر 

 منابع مقدار نصف با MS جز به استفاده مورد کشت

 شدند هاریزنمونه سبزینگی حفظ به منجر ینیتروژن

 53/11) شدن ایقهوه درصد بیشترین (.a-1 )شکل

 نیترات بدون MS تکش محیط در هاریزنمونه درصد(

 محیط در درصد( 33/1) آن میزان کمترین و آمونیوم

 .(b-1 )شکل شد مشاهده MS ½ کشت
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 سرو هایریزنمونه شدن ای قهوه درصد (b و سبزینگی درجه (a بر استقرار مرحله در کشت محیط نوع اثر میانگین مقایسه -1 شکل

 .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت هستند مشترک حرف یک در مک دست که هایی میانگین ستون هر در ابرکوه.

Figure 1. Mean comparision of culture medium effect in establishment phase on a) greening degree and b) browning 

percentage of Abarkooh cypress explants. Means in each column with at least one similar letters are not significantly 

different at the 5% probability level using LSD multiple range test. 

 

 1/1 و 1/1) سارهشاخ طولی رشد بیشترین 

 مشاهده MS ¾ و MS ½ کشت محیط در متر(، میلی

 نیز شاخساره طولی رشد کمترین (.a-2 )شکل گردید

 ویتامین با MS و یافته تغییر نیتروژن با هایمحیط در

 بیشترین (.a-2 )شکل شد حاصل 1 گروه یافته تغییر

 MS 1/2 کشت محیط در عدد( 2) جدید شاخه تعداد

 MS کشت محیط در عدد( 1/3) میزان کمترین و

 با (.b-2 )شکل شد حاصل آمونیوم نیترات بدون

 طوربه شاخساره طولی رشد BA غلظت افزایش

 رشد بیشترین که نحوی به یافت افزایش داریمعنی

 لیتر بر گرممیلی 1 غلظت در متر(میلی 51/3) طولی

BA 1/3 و صفر در متر(میلی 31/2) مقدار کمترین و 

 (.c-2 شکل) شد حاصل BA لیتر در گرممیلی

 کشت محیط چوبی هایگونه از بسیاری کشت در 

 اب توانمی و است رشد بازدارنده عامل یک MS پایه

 این نیتروژن، کامل حذف و آمونیوم غلظت کاهش

 آمده، دستبه نتایج اساس بر (.1) کرد حل را مشکل

 حاوی MS کشت  محیط در سبزینگی درجه کمترین

 ای قهوه میزان بیشترین و نیتروژنی منبع میزان دوم یک

 کشت محیط در جدید شاخه تعداد کمترین و شدن

MS نیتروژن شد. حاصل آمونیوم نیترات فاقد 

 جزء یک ها، پروتئین تشکیل در نقش ایفای بر عالوه

 باعث آن کمبود که باشد می کلروفیل ملکول در الزم

 رشد با نیتروژن کافی عرضه شود. می گیاه زردی

 در (.21) دارد ارتباط تیره سبز رنگ و زیاد رویشی

 کلروفیل تولید که شد مشخص نیز حاضر پژوهش

 نیتروژن میزان که اییهمحیط در سبزینگی( )درجه

 محیط .یابدمی کاهش باشد، کمتر معمول حد از ها آن

 با غالباً هستند، آمونیوم نمک فاقد که هایی کشت

 حالت این و کنند می پیدا قلیایی حالت زمان گذشت

 اختالل ریزنمونه توسط مواد جذب در تواند می قلیایی

 شدن ای قهوه افزایش باعث همچنین و نماید ایجاد

 شوک یک عنوانبه آمونیوم همچنین گردد. هاافتب

 چون آن حذف با و دارد نقش اولیه رشد در مثبت

 افزایش شدن ایقهوه شود،می طوالنی رشد دوره

 خواهند غالب کننده اکسید های آنزیم و یافت خواهد

 نیترات نیتروژنی منابع زمان هم کاربرد اثر در (.1) شد

 سامانه، این شود. می الفع آنزیمی سامانه آمونیوم، و

 طی که کند می فراهم موادی تشکیل برای را شرایط

 ها، آن آمدن وجود به اثر در یا ساخت فرآیند

a b 
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 تغییر یکدیگر به ها آن نسبت یا و گیاهی های هورمون

 عامل یک عنوان به نیترات به آمونیوم نسبت ند.ک می

 (.11) است مطرح مختلف گیاهان رشد در کلیدی

 به آمونیوم نسبت با ارتباط در متناقضی یها گزارش

 برخی که طوری به دارد، وجود پرآوری میزان بر نیترات

 در آمونیوم میزان کاهش با که اند کرده گزارش محققان

 در داد؛ افزایش را پرآوری میزان توان می کشت محیط

 که دهد می نشان محققان سایر پژوهش نتایج که حالی

 پایه کشت محیط آوری،پر جهت کشت محیط بهترین

MS است نیترات به آمونیوم نسبت در تغییر بدون 

 که کردند گزارش (1332) همکاران و الپنا .(1)

 کشت محیط در نیترات به آمونیوم نسبت کاهش

 کشت دهد. می افزایش را جوانه تشکیل توانایی

 Picea) سیتکا درخت شکل سوزنی های اندام

sitchensis Bong.) حاوی تکش محیط روی 

 داد نشان را کمی زایی اندام آمونیوم بدون ولی نیترات

 کانادایی نوئل درخت های جوانه  کشت همچنین .(11)

(Picea glauca Moench. voss) کشت محیط در 

 با که .(23) نداد نشان مناسبی واکنش آمونیوم فاقد

 داشت. مطابقت حاضر آزمایش نتایج

 

    

 
 سارهشاخ طولی رشد بر BA غلظت اثر (c و جدید شاخه تعداد (b و طولی رشد (a بر کشت محیط نوع اثر ینمیانگ مقایسه -2 شکل

 تفاوت هستند مشترک حرف یک در کم دست که هایی میانگین ستون هر در .ایشیشه درون محیط در ابرکوه سرو هایریزنمونه

 .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داری معنی

Figure 2. Mean comparision of the effect of culture medium in establishment phase on a) length and b) number of 

new shoot and c) effect of BA concentration on length of shoots of Abarkooh cypress explants. Means in each 

column with at least one similar letters are not significantly different at the 5% probability level using LSD multiple 

range test. 

 

a b 

c 



 1991( 4(، شماره )25هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ) نشريه پژوهش
 

22 

 BA مختلف هایغلظت متقابل اثر میانگین مقایسه 

 داد نشان طولی رشد بر مختلف کشت هایمحیط و

 1/5 و 1/5) هاریزنمونه طولی رشد میزان بیشترین که

 MS ¾ و MS ½ هایکشت محیط در متر(میلی

 است گرفته صورت BA لیتر بر گرم میلی 1 حاوی

 طولی رشد میزان کمترین کهحالی در .(3 شکل)

 با MS کشتمحیط در متر(میلی 1/1) هاریزنمونه

 1/3 و صفر غلظت با و 1 گروه یافته تغییر ویتامین

 (.3 شکل) شد مشاهده BA لیتر بر گرممیلی

 فشار افزایش که کردند بیان (2332) میهالجویک 

 یا و ساکارز باالی غلظت با کشت محیط اسمزی

 کاهش موجب آلی غیر هاینمک باالی غلظت

 این از حاصل نتایج (.15) شودمی سلولی تقسیمات

 نرخ کلی، طوربه است. مطلب این موید نیز پژوهش

 شرایط و هاریزنمونه تغذیه به بسیار شاخساره تکثیر

 بودن جوان هرحال به است. وابسته محیطی

 هاشاخساره شدن طویل و تکثیر نرخ بر ها ریزنمونه

 و عباسیان نتایج شپژوه این از حاصل نتایج دارند. اثر

 هایمحیط که کردند بیان که را (2313) همکاران

 محیط با مقایسه در هانمک میزان نصف با پایه کشت

 بود، مناسب ،Taxus هایگونه جوانه نمو جهت کامل

 هاریزنمونه شدن ایقهوه اگرچه (.1) داشت مطابقت

 در مهم معضالت از هافنل اکسیداسیون علتبه

 ،گیاهان از برخی در بود. ابرکوه روس ریزازدیادی

 از بهتر MS کشت محیط یافته تقلیل های غلظت

 داد نشان پژوهش نتایج است. داده جواب کامل محیط

 در را شاخه تعداد بیشترین MS ½ کشت محیط که

 1 و 1/3 )صفر، BA کننده تنظیم های غلظت تمام

 نمود. ایجاد استقرار مرحله در لیتر( بر گرم میلی

 در ها ریزنمونه شدن ای قهوه کمتر درصد نینهمچ

 تر پایین غلظت با ارتباط در MS ½ کشت محیط

 ها نمک باالی غلظت باشد. می محیط این در ها نمک

 افزایش نتیجه در و فنلی ترکیبات تولید افزایش باعث

 (.1) شود می ها ریزنمونه شدن ای قهوه

 

 
 ستون هر در .ابرکوه سرو های ریزنمونه طولی رشد میزان بر استقرار مرحله در BA غلظت و کشت محیط متقابل اثر -3 شکل

 .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت هستند مشترک حرف یک در کم دست که هایی میانگین

Figure 3. The interaction effect of culture medium and BA concentrations in establishment phase on length of shoots 

of Abarkooh cypress explants. Means in each column with at least one similar letters are not significantly different at 

the 5% probability level using LSD multiple range test. 
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 که داد نشان واریانس تجزیه نتایج پرآوری: مرحله

 بر BA مختلف هایغلظت و کشت یطمح نوع اثر

 سطح در جدید سارهشاخ طول و تعداد سبزینگی،

 تنها ها آن متقابل اثر و بود دارمعنی درصد یک  احتمال

 دارمعنی درصد یک احتمال سطح در طولی رشد بر

 .(3 )جدول شد
 

 سبزینگی، درجه بر پرآوری مرحله در ها نآ متقابل اثرات و BA مختلف هایغلظت کشت، محیط نوع اثر واریانس تجزیه -3 جدول

 .ایشیشه درون محیط در ابرکوه سرو های ریزنمونه طولی رشد و جدید شاخه تعداد
Table 3. Analysis of variance the effect of type of culture medium, different concentrations of BA and their 

interaction in proliferation phase on length and number of new shoots and greening index of Abarkooh cypress 

explants in in vitro condition. 

 تغییرات منابع
Variation Source 

 آزادی درجه
DF 

 مربعات میانگین 

Means of Square 
 

 
 شاخساره طول

Length of 

shoot 

 Number جدید شاخساره تعداد

of New shoots 

 سبزینگی جهدر
Greening 

Degree 
 **Culture Media 6 34.35** 5.85 کشت محیط

**
1.17 

** **BA BA concentration 4 14.77** 4.72 غلظت
3.50 

 BA غلظت * کشت محیط

BA Concentration* Culture 

Media 

24 1.70** 0.34ns 140ns 

 Error 140 0.80 0.62 0.33 خطا

CV  25.05 24.30 16.50 

 .دار  معنی غیر ns درصد، 5 و درصد 1 سطح در داری معنی ترتیب به * و **
** and *: Significant at 1 and 5% respectively, ns: non-significant. 

 

 هایمحیط در ،میانگین مقایسه یجنتا اساس بر 

 (1/3) سبزینگی درجه بیشترین ،MS ½ و MS کشت

 /(3/3 و 2/3) میزان کمترین کهحالی در شد، حاصل

 یافته تغییر نیتروژن با و MS ¾ کشت هایمحیط در

 جدید شاخه تعداد بیشترین (،a-1 )شکل آمد دستبه

 ½کشت محیط در هاریزنمونه به مربوط عدد( 2/2)

MS بدون محیط در عدد( 11/3) آن کمترین و 

 رشد میزان بیشترین (.b-1 )شکل بود آمونیوم نیترات

 هایمحیط در هاریزنمونه متر(میلی 1/1 و 1/5) طولی

 3/2 و 2) مقدار کمترین و MS ¾ و MS ½ کشت

 منبع مقدار نصف با MS هایمحیط در متر(میلی

 شد حاصل یک گروه یافته تغییر ویتامین با و نیتروژن

 (.c-1 )شکل
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 طولی رشد (c و جدید شاخه تعداد (b ،سبزینگی درجه (a بر پرآوری مرحله در کشت محیط نوع اثر میانگین مقایسه -4 شکل

 درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت هستند مشترک حرف یک در کم دست که هایی میانگین ستون هر در ابرکوه. سرو هایریزنمونه

 .ندارند LSD آزمون

Figure 4. Mean comparision of the effect of culture medium in proliferation phase on a) greening degree, b) number 

and c) length of new shoots of Abarkooh cypress explants. Means in each column with at least one similar letters are 

not significantly different at the 5% probability level using LSD multiple range test. 
 

 تنظیم مختلف هایظتغل اثر میانگین مقایسه نتایج 

 که بود این یانگرب سبزینگی درجه بر BA رشد کننده

 طوربه سبزینگی درجه ،BA غلظت افزایش با

 که طوریبه ،(a-5 )شکل یافت کاهش داری معنی

 تیمار در هاریزنمونه (1/3) سبزینگی درجه بیشترین

 بر گرممیلی 5 با (3) آن مقدار کمترین و BA بدون

 با نتایج اساس بر .(a-5 )شکل دش حاصل BA لیتر

 به یافت، افزایش شاخه تعداد BA غلظت افزایش

 عدد( 31/1 و 11/1) شاخه تعداد بیشترین کهطوری

 و شد حاصل BA لیتر بر گرممیلی 5 و 2 غلظت در

 ندادند نشان دارمعنی اختالف یکدیگر با سطوح سایر

 در گرممیلی 2 تا BA غلظت افزایش با (.b-5 )شکل

 افزایش داریمعنی طوربه شاخساره طولی رشد یتر،ل

 غلظت افزایش با آن از پس و متر(میلی 51/1) یافت

 طوربه نیز شاخساره طول لیتر در گرممیلی 5 به

 (.c-5 )شکل متر(میلی 31/3) یافت کاهش داری معنی

a b 

c 
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 طولی رشد (c و جدید شاخه تعداد (b سبزینگی، درجه (a بر پرآوری مرحله در BA مختلف هایغلظت اثر میانگین مقایسه -5 شکل

 درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت هستند مشترک حرف یک در کم دست که هایی میانگین ستون هر در ابرکوه. سرو هایریزنمونه

 .ندارند LSD آزمون

Figure 5. Mean comparision of the effect of different BA concentrations in proliferation phase on a) greening degree, 

b) number and c) length of new shoots of Abarkooh cypress explants. Means in each column with at least one similar 

letters are not significantly different at the 5% probability level using LSD multiple range test. 

 

 محیط عانوا متقابل اثر میانگین ایسهمق بررسی در 

 نتایج طولی، رشد بر BA مختلف هایغلظت و کشت

 هاریزنمونه طولی رشد میزان بیشترین که داد نشان

 دارای MS ½ کشت محیط به مربوط متر(میلی 1/1)

 کشت محیط با که بود BA لیتر بر گرم میلی 2 غلظت

MS رلیت بر گرم میلی 5 غلظت با BA آماری نظر از 

 کمترین و (d و c-1 )شکل نداشت دارمعنی اختالف

 با MS کشت محیط در BA صفر غلظت به مربوط آن

 (.1 شکل) بود

 گیاهان، اکثر در شاخساره پرآوری میزان بیشترین 

 در هاسیتوکنین اندک سطوح از استفاده نتیجه در اغلب

 1 غلظت از استفاده (.11) است داده رخ کشت محیط

 گرممیلی 2 و استقرار مرحله در BA لیتر بر گرم میلی

 ½کشت محیط در پرآوری مرحله در BA لیتر در

MS به منجر پژوهش این در سیتوکنین عنوانبه 

 با مشابه آمده دست به نتایج شد. شاخساره افزایش

 و T. baccata (1) روی (2313) همکاران و عباسیان

 .T. brevifolia Nutt روی (2333) همکاران و الورزه

 سبب است ممکن بیرونی سیتوکینین کاربرد بود. (1)

 تمایز و بالغ های جوانه دوباره تقویت و تحریک

 باعث سیتوکینین همچنین شود. جوان های جوانه

 اثر و نقش .(23) شود می ها شاخه طولی رشد افزایش

a b 

c 
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BA رشد تحریک و انتهایی غالبیت شکستن در 

 غلظت افزایش با بنابراین ت،اس جدید های شاخساره

BA تولید بیشتری های شاخساره کشت، محیط در 

 این موید نیز شده انجام آزمایش نتایج که شود می

 محیط در شاخه کمتر طولی رشد دلیل .بود واقعیت

 نقش به توان می را نیتروژن مقدار نصف با MS کشت

 باعث نیترات دانست. مرتبط طولی رشد در نیترات

 در آن کاهش بنابراین شود،می هاشاخه طولی رشد

 طولی رشد کاهش باعث تواندمی کشت محیط

 گردد. ها ریزنمونه
 

 
 هر در .ابرکوه سرو های ریزنمونه طولی رشد میزان بر پرآوری مرحله در کشت محیط نوع و BA مختلف هایغلظت متقابل اثر -6 شکل

 .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت هستند مشترک حرف یک در کم دست که هایی میانگین ستون

Figure 6. Interaction effect of different concentration of BA and Media culture in proliferation phase on length of 

shoots of Abarkooh cypress explants. Means in each column with at least one similar letters are not significantly 

different at the 5% probability level using LSD multiple range test. 

 

 
 درون هاریزنمونه واکشت (MS، b ½ کشت محیط درون هاریزنمونه کشت (a ابرکوه سرو ایشیشه درون کشت مراحل -7 شکل

 ،BA لیتر بر گرممیلی 2 حاوی MS ½ کشت محیط درون هاریزنمونه واکشت (BA، c لیتر در گرم میلی 1 حاوی MS ½ کشت محیط

d) لیتر بر گرممیلی 5 حاوی کشت محیط در هاریزنمونه واکشت BA. 
Figure 7. Different stages of in vitro culture of Abarkooh cypress a) culture of explants in ½ MS culture medium, b) 

subculture of explants in ½ MS culture medium contained 1 mg/l BA, c) subculture of explants in ½ MS culture 

medium contained 2 mg/l BA d) subculture of explants in ½ MS culture medium contained 5 mg/l BA. 
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 کلی گيرينتيجه

 علتبه بالغ درختان ایشیشه درون تکثیر 

 سن و آلودگی بافت، بودن چوبی مانند مشکالتی

 حاضر تحقیق حال، هربه است. دشوار بسیار ریزنمونه

 ارزشمند گیاه پرآوری جهت موفق و ساده روش یک

 پژوهش این از حاصل نتایج نمود. فراهم ابرکوه سرو

 مرحله دو هر در ½ MS کشت محیط که داد نشان

 بود. سرو کشت برای محیط بهترین پرآوری و استقرار

 مرحله در BA لیتر در گرممیلی 1 غلظت همچنین

 پرآوری مرحله در آن لیتر در گرممیلی 2 و استقرار

 مناسب شاخساره تعداد و طول افزایش جهت

 گیاه این ریزازدیادی جهت بنابراین شد. داده تشخیص

 2 و 1 هایغلظت با همراه MS ½ کشت محیط

 .گرددمی توصیه BA لیتر در گرممیلی
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Abstract2 

Background and objectives: Abarkooh cypress (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis 

(Mill) Gord) is one of the oldest trees in the world. Because of its prolonged life, the plant has 

tolerated many adverse environmental conditions, so if this valuable treasure is propagated, it 

can produce a large plant population with the ability to withstand extreme environmental 

conditions Tissue culture is one of the best methods for protection and propagation of in danger 

and rare plants such as this plant.  

Materials and methods: This study was conducted to determine the best culture media and 

concentration of BA in micropropagation of Abarkooh cypress plant. In this research, different 

culture media such as Murashige & Skoog (MS) and modified MS contained ½ MS, ¾ MS, MS 

without ammonium nitrate, MS with ½ nitrogen, source MS with modified vitamin-1 and 2 

group by three concentrations of BA (0, 0.1 and 1 mg/l) in establishment phase and five 

concentrations (0, 1, 1.5, 2 and 5 mg/l) in proliferation phase were used. Experiments were 

performed in factorial and completely randomized design with five replications.  

Results: In establishment phase the highest length and number of shoots as well as the lowest 

percentage of browning were obtained in ½ MS culture medium. All culture media except MS 

with ½ nitrogen source, maintained greening degree. By increasing the BA concentration in 

establishment stage, length of shoots significantly, increased. However, the highest length of 

shoots was obtained in culture media supplemented by 1 mg/l BA. In all media with modified 

nitrogen source or without it, length and number of new shoots significantly decreased in 

compare other culture media. In proliferation phase, the highest number and length of shoots 

were obtained in ½ MS culture medium supplemented by 2 mg/l BA and the highest greening 

degree was recorded in cultured explants ½ MS and ¾ MS culture media. According to the 

results, by increasing BA concentration in proliferation stage, length and number of shoots 

significantly increased, but the greening degree significantly decreased. 

Conclusion: Generally, proliferation rate, length and number of shoots greatly depended on 

nutrition of explants and kind of culture medium. According to the results of this study, ½ MS 

culture medium supplemented by 1 mg/l BA in establishment stage and 2 mg/l BA in 

proliferation stage, is recommended. 
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