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 چكیده

 گزینش و بوده آتشک بیماری  میزبان ترین حساس ‘به’ درخت دار، دانه میوة درختان بین در

 یها نمونه زیر افزایش، شرایط بهینة تعیین برای تحقیق این در. دارد اهمیت آن متحمل های رقم

( KVD3) اصفهان شاهد رقم و C کوئینس پایة همراه به KVD4، NB2، PH2 دبخشیام های رقم

 زمان کمترین در رشد میزان بیشترین و ارزیابی ،(mQL) تغییریافته QL و MS، QL های محیط در

های مختلف دو هورمون گیاهی غلظت تأثیر بررسی در. شد مشاهده mQL در پرآوری بهترین و

 بر گرم میلی 1 و 5/0 حاوی محیط به ترتیب برتری ،mQL پایة محیط در BAP و 2iP  سایتوکینین

 در ها شاخساره زایی ریشه. شد مشخصها  شاخه زیر کیفیت و شمار بهترین با BAP و 2iPلیتر 

 1  های غلظت با BAPو IBA توأم تأثیر و IBA لیتر بر گرم میلی 1/0 های غلظت با مدت دراز تیمار

 کرد مشخص ،IBA یترل بر گرم میلی 2 و 1 ،5/0 های غلظت بامدت  کوتاه ماریت و لیتر بر گرم میلی

 و طول برگی، توسعة زایی، ریشه درصد بیشترین. دارد بهتری زایی ریشه مدت، کوتاه تیمار که

 برای کلی طور به. شد ایجاد مدت کوتاه تیمار در IBA لیتر بر گرم میلی 2 غلظت در ریشه کیفیت

 mQL پایة های نمک بر مشتمل رشدی محیط ،ها شاخه زیر مطلوب بقاء و ها رقم ریزازدیادی

 و پکتین درصد 2iP ،5/0 لیتر بر گرم میلی BAP ،1 لیتر بر گرم میلی 1 ساکارز، درصد 3 با شده یغن

 .شود می توصیه آگار درصد 6/0

 

 .زایی، سایتوکینین، محیط کشت، ریشهنمونه زیرهای رشد، کنندهتنظیم های کلیدی:اژهو
 

 مقدمه

متعلق  .Cydonia oblonga Millنام علمی  به بادرخت 

3سانانبیس ةریت ریو ز 1انیسرخ گل ةبه تیر
است که  

دیپلوئید  دوالد یا صورت بهو  X=17 با پایة کروموزومی

(2n=2x=34 )مناطق معتدله  دارهای دانهدر گروه میوه

 گونه نیا(. خاستگاه Bakhriddinov, 1985) قرار دارد

و مناطقی از شمال  ،صغیر آسیاى، جنوب شرقى اروپا

 ,Vavilovغرب ایران، ترکمنستان و قفقاز است )

از به پرورش  ،دلیل ارزش اقتصادی بهدر ایران  .(1930

های ژنوتیپتاکنون و  قرارگرفته موردتوجهدیرباز 

 های بومی عنوان رقمهمحلی ب ةشد نشیگزوحشی و 

رغم به(. Manee, 1994اند ) قرارگرفتهوکار  مورد کشت
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در مقایسه با  های تجاری به رقمتفاوت ظاهری اندک 

، (Orange) اورنجهایی مانند  دار، رقمدیگر درختان دانه

(، Pineapple) ، پاین اپل(Van Deman) دمانوان

( از این محصول Smyrna) و اسمیرنا (Limon) لیمون

-USDAاند )شناخته و معرفی شده در سطح جهان

ARS-GREEN, 2011توسط منتشره آمار (. بنابر 

سطح  ازنظرایران  کشاورزی )فائو(، و خواروبار نسازما

تولید  ازنظرو  (هکتار هزار 3/1) زیر کشت، رتبة چهارم

هزار تن( جهانی را به  91این محصول رتبة پنجم )

 (. FAO, 2012خود اختصاص داده است )

ة کشت بافت، نیدرزمهای اخیر با توجه به پیشرفت

گالبی  جملهازدار درختان میوة دانه انبوه افزونش

(Rozban et al., 2002) ( و سیبBahmani et al., 

 کمتریندر  1ریزازدیادی گروه باهم صورت  به( 2009

توجیه اقتصادی داشته و  زمان و فضای ممکن

شده و یا  های اصالح رقمای کارا برای افزایش  وسیله

شمار به 3فناوریزیستهای روشهای حاصل از  رقم

کشت  زمینةتحقیقات بسیار در م انجا آید. باوجودمی

جهان، اما تاکنون دار در دانهة بافت درختان میو

های کشت بافت باهدف ریزازدیادی و  روشاستفاده از 

درخت به های مختلف پایهها و  رقمافزایش رویشی 

ترین دلیل آن، نبوده است که شاید مهممدنظر چندان 

بسیاری از  در مقایسه با گونه نیابودن  زاریشه آسانی

ة نیدرزمهای اولیه  باشد. بررسی دیگر درختان میوه

بدون ویروس کردن، کاربرد کشت بافت و افزایش 

( و 1980) Nemeth (1979 ،)Druartدرخت به توسط 

Al Maarri et al. (1986 گزارش شده است. از )

در رابطه با افزایش  گرفته انجامهای  نخستین بررسی

( Provence Quinceینس )ی پرونس کوئا شهیش درون

 -0های مختلف غلظتتوان به بررسی تأثیر  می

و میزان  7آوری( روی پرBAP) 9پورینآمینو بنزیل

های گیاه به و همچنین انتخاب چهشاخهطویل شدن 

 Alاشاره کرد ) 1ها قلمه زیریی زا شهیربهترین شرایط 

Maarri et al., 1986 کشت(. افزون بر استفاده از 

                                                                               
1. Micropropagation 

2. Biotechnology 

3. 6-Benzylaminopurine 

4. Proliferation 

5. Micro-cuttings 

روشی برای افزایش انبوه درخت به،  عنوان به، بافت

های متحمل به انواع های و ژنوتیپ گزینش رقم

قرار  موردنظرهای محیطی زنده و غیرزنده نیز  تنش

های  ( رقم1992) .Vitagliano et al گرفته است.

( در NaClتر این گونه را نسبت به نمک ) متحمل

توسط  . مطالعة دیگرکردندی بررسشرایط درون شیشه 

Chartier-Hollis (1993 ضرورت تأثیر اسید ،)

( را در تحریک رشد و نگهداری از GA) 0جیبرلیک

نشان داد. در تحقیقات  ‘به’پینة )کالوس( درخت 

Gulsen et al. (1999با بررسی و مقایسة ،)  آگارهای

ة پایة شیش درونهای چه مختلف روی پرآوری شاخه

( بهتر Merckمرک )(، آگار Quince-A) Aبه کوئینس 

از دیگران تشخیص داده شد و همچنین ژلرایت 

(Gelrite با توجه )ی آن با کمترین مطلوبیت سخت به

 .Gulsen et alمعرفی شد. همچنین ‘به’برای پرآوری 

غلظت خود را روی انتخاب بهترین  ( بررسی1999)

MS کشت محیط
 ‘به’ی ها قلمه زیرزایی ریشه برای 4

 D’Onofrioپژوهشی که توسط  درمعطوف کردند. 

and Morini (2005 )ی ها نمونهزیر باززرائی هدف با

انجام مختلف  8هایبا استفاده از سایتوکینین ‘به’

کارآئی کمتری در  BAPگرفت، نشان داده شد که 

های نابجا تحریک تولید جوانه منظور به TDZمقایسه با 

های نمک های اخیر گویای بررسی تأثیر دارد. بررسی

WPMکشت شامل های مختلف محیط
QLو  3

روی  16

 Giorgota et توسط های به ها و رقمرشد و پرآوری پایه

al. (2009بوده است ) . با توجه به این نکته که کشت

امکان استفاده از  ،ایافزایش درون شیشهبافت و 

 در خزانه سالهمة طول در را  ‘به’ ازیهای موردن پایه

ها و  تر رقمافزایش سریع سازد و موجب میسر می

شود می ‘به’های متحمل به آتشک در درخت  پایه

های افزایش درون شیشه، سبب ی روشساز نهیبه

 خواهد شد. موردنظرهای ها و پایه تسریع افزایش رقم

 

                                                                               
6. Gibberellic Acid (GA) 

7. Murashige and Skoog (MS) 

8. Cytokinins 

9. Woody Plant Medium (WPM) 

10. Quoirin and Lepoivre (QL) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCytokinin&ei=_mIDU6jTO8aErgeouYDYCg&usg=AFQjCNGgSDsC59cOQqgJDZjzkHH6IBG8jw&sig2=iDe_D9-M9yNc6Cb8GOKgKQ&bvm=bv.61535280,d.bmk
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 هامواد و روش
  مواد گیاهی مورد آزمایش

های  رقم 1ایگره های هقطعبرای انجام آزمایش، از 

ة پایبه همراه  KVD4 ،NB2 ،PH2 املش به یدبخشام

مواد  عنوان به (KVD3و رقم اصفهان ) Cکوئینس 

 ةسسؤبخش تحقیقات باغبانی مگیاهی شاهد که در 

صورت  بهکرج  نهال و بذر ةاصالح و تهیتحقیقات 

قرار  یشهمحیط درون شدر ویروس  بدونهای گیاهچه

 ریزازدیادی طی شرایطبهره گرفته شد.  داشتند،

هایی جداگانه بهینه آزمایش ین مرحله و در قالبچند

 هایدر آزمایش از هر مرحله،و بهترین نتیجه شد 

  .شد بعدی استفاده

 

 ة رشدپای  هایمحیط تأثیرارزیابی 

های  رقم برای رشد ةتعیین بهترین محیط پایبررسی و 

و سه سطح محیط کشت  تکرار پنج در مورد آزمایش،

 MS (Murashige & Skoog, 1962،) مختلف شامل

QL (Quoirin & Lepoivre, 1977 ) وQL 3تغییریافته 

(Leblay et al, 1991)  و  1/1، 3/3 حاوی به ترتیبکه

مول میلی 1/4و  1، 0/36مول کلسیم؛ میلی 7/0

مول نیترات همراه با میلی 0/94و  99، 7/93آمونیوم؛ 

افزون . به اجرا درآمد بودند، BAPهای مختلف غلظت

یسین، میواینوزیتول، گالبا  MS محیط، ینر اب

به ترتیب با نیکوتینیک اسید، پیرودوکسین و تیامین 

گرم بر لیتر و میلی 1/6، و 1/6، 1/6، 3، 166 میزان

میواینوزیتول و  بر لیتر گرممیلی 166با ها دیگر محیط

و  ساکارزبر لیتر گرم  96 ،گرم بر لیتر تیامینمیلی 7/6

غنی شدند و پس از تنظیم  پکتینیتر بر لگرم  9/6

در گرم آگار،  9/4و افزودن  4/1 روی هامحیط اسیدیتة

اتمسفر به  3/1فشار  باسلسیوس  ةدرج 136دمای 

سپس شدند.  توسط اتوکالو سترون دقیقه 36مدت 

های کشت انتقال به شیشه ،محیطاز هر لیتر میلی 96

ی هاشیشه شد.کشت  در آن نمونه یزو پنج ر یافت

 (فتوپریوددورة نوری )تحت شرایط  ،نمونه یزرحاوی 

ورسنت ئهای فلتوسط المپ یجادشدها ساعت نور 10

 76شدت نور  با( Sylvania-Germany) سفید

                                                                               
1. Nodal segments 

2. modified Quoirin and Lepoivre (mQL) 

 39روزی دمای شبانه ومربع بر ثانیه میکرومول بر متر

 صفات رویشییت درنها قرار گرفتند.سلسیوس  ةدرج

، متر()سانتی چههساق طول، شامل شمار شاخههای  رقم

، طول متر مربع()میلی سطح برگتوسعة شمار برگ، 

 (نکروزمردگی ) بافتو میزان متر( )میلیمیانگره 

 پسروز  71، 96، 11های در دورهها چهانتهائی شاخه

الزم به یادآوری است که  .گیری شداندازه 9از واکشت

م انجابرای سازگاری با محیط جدید تنها  واکشت اول

واکشت،  ةآزمایش پس از دو دور نهایینتایج  شد و

  برداری شد. یادداشت

 

 BAPو  2ipهای سایتوکینین تأثیرارزیابی 

های  بهبود بیشتر محیط ریزازدیادی رقم منظوربه

2ipهای سایتوکینین، اثر به دبخشیام
، BAPو  7

ارزیابی  بر لیتر گرممیلی 1و  1/6دو غلظت در  هرکدام

مورداستفاده در این مرحله  ةپایهای حیطمشد. همة 

غنی شد ، QLهای و ویتامین mQLهای کانی با نمک

 آزمون بهترین محیطشرایط مراحل برابر با دیگر  و

 پایه انجام پذیرفت.

 

 زاییارزیابی توان ریشه

شده روی  ریزازدیادی یها شاخه زیراز  ادامة تحقیقدر 

 1ییزاآزمون ریشه برای قلمه زیعنوان ربه mQLمحیط 

 9با میانگین طول  ییها شاخه زیر شد واستفاده 

زایی قرار در تیمار ریشهزیر متر به دو روش سانتی

 1/6در حالت اول با  مدت گرفتند: الف( تیمار دراز

و در ( IBA) 0اسید ایندول بوتیریک لیتر برگرم میلی

 1همراه  IBAلیتر  برگرم میلی 1حالت دوم با 

مدت با  ب( تیمار کوتاه .BAPلیتر  بر گرم میلی

 IBAلیتر  برگرم میلی 3و  1، 1/6های  غلظت

(Abdollahi et al., 2006; Khodaee Chegenee et 

al., 2011 .)های زایی نمکدو نوع محیط ریشه هر

mQLبر گرم  9/4ساکارز، بر لیتر گرم  96با  شده ی، غن

. در تیمار دداشتنپکتین بر لیتر گرم  9/6آگار و لیتر 

ها پس از انتقال به محیط کشت به  نمونه زیر ،مدت دراز

                                                                               
3. Subculture 
4. 2-isopentenyladenine 

5. Rooting Test 

6. Indole-3-Butyric Acid 
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و سپس شدند روز در تاریکی مطلق نگهداری ده  مدت

به مدت دو ماه بدون واکشت در روی همان محیط 

در تیمار قرار گرفتند. ساعت نور  10 دورة نوری شرایط

روز در تاریکی  ده به مدت هاریز قلمه ،مدت کوتاه

نگهداری  IBAهای مختلف ضور غلظتمطلق در ح

رشد  ةکنند میتنظ بدونسپس به محیط  شدند و

 9/6آگار و  بر لیتر گرم 9/4درصد ساکارز،  9حاوی 

شرایط نوری و  برابر باپکتین منتقل و بر لیتر گرم 

کشت واپرآوری به مدت دو ماه بدون  ةدمایی مرحل

در های به  آزمایش با عامل رقمانجام نگهداری شدند. 

زایی در پنج سطح با پنج عامل ریشهبا پنج سطح و 

زایی، میانگین شمار درصد ریشهسپس تکرار اجرا شد. 

 طول ریشه ،قلمه، کیفیت ریشه زیریشه به ازا هر ر

نمونه با مقیاس عددی  زیر و کیفیت ساقه متر()میلی

: بد، 7: متوسط، 9: خوب، 3خوب، بسیار : 1صورت به)

واریانس تجزیة از دو ماه تعیین شد. پس ، بد( بسیار: 1

 SPSSافزار نرمبا استفاده از  آمده دست ی بههاداده

 .صورت گرفت

 

 نتایج و بحث
 های پایه تأثیر محیط

تأثیر  دارها بیانگر تأثیر معنیتجزیة واریانس داده

شده و  های رشد روی صفات شمار شاخة پرآوریمحیط

ة رشد پای هایطمحی ها بود. در بررسیچهطول شاخه

و  KVD3رقم شاهد  ،KVD4 ،NB2 ،PH2های  رقم

، mQLهای محیطمشخص شد که  Cکوئینس ة پای

QL  وMS پرآوری رشد و به ترتیب بهترین واکنش 

را داشتند. بر این پایه بیشترین  نسبت به زمان

 33/1های به با میانگین های رقمچهمیانگین طول ساقه

داری اختالف معنی تعلق داشت، mQLکه به محیط 

 MSهای کشت ها در محیط های رقمچهبا طول شاخه

ها  چة رقمگیری طول ساقه(. با اندازه1نداشت )جدول 

کمترین طول با  Cکوئینس  ةپایهای کشت، در محیط

داری یاختالف معن ،نوع محیطنشان داد که  چهساقه

مسئله نشانگر این و  شودپایه باعث نمیرا در این 

ة آن با شدت پاکوتاهی شیدرون شاط میزان رشد ارتب

. نتایج همسانی برای استاین پایه در شرایط باغ 

ة بلندتر نسبت چطول ساقه با، PH2و  NB2 های رقم

بیشترین  که یدرصورت، مشاهده شد Cکوئینس به پایة 

 KVD4و  KVD3 های برای رقمچه طول ساقهمیزان 

 (.A-1مشاهده شد )شکل  mQLدر محیط 

آمده از  دست های بهتجزیة واریانس دادهبررسی 

های کشت بر میزان پرآوری در محیط تأثیر محیط

 1دار در سطح اختالفی معنیگویای ، درون شیشه

ها،  تأثیر محیط روی رقم که یحال دردرصد بود 

 mQLمحیط و برتری ثیر أت باوجوددار نبود.  معنی

به دو  نسبت 96/13با میانگین ازنظر شمار شاخه 

 16/4شمار شاخه با میانگین ترینپاییندیگر، محیط 

قادر به  QLتعلق داشت و محیط  MS محیط به

 79/3هایی با میانگین هایی با شمار شاخه افزایش رقم

 DePaoli et(. این بررسی با تحقیقات 1شد )جدول 

al. (1994 که )ةطراحی محیط پای بر افزون QL در 

تأثیر آن را روی تان میوه، های درخریزازدیادی گونه

معرفی کردند، بیشترین مطلوبیت گونة گالبی با 

مشاهده  B-1شکل سازگار بود. برابر با آنچه در 

بهترین بازدة پرآوری نسبت  Cپایة کوئینس  شود، می

ها در هر سه محیط کشت را داشت که  به دیگر رقم

دار نبودن اثر متقابل محیط و رقم، تأثیر  ضمن معنی

روشنی قابل مشاهده  بهدر آن  mQLکشت  محیط

در هر سه  NB2است. لیکن در نقطة مقابل آن، رقم 

محیط با کمترین میزان پرآوری قرار داشت که نشان 

ی و در سخت به شهیش دروندهد افزایش در شرایط می

ها انجام یافته  بیشتری نسبت به دیگر رقم زمان مدت

ها در  ماست. ویژگی مشترک این رقم با دیگر رق

 mQLهای باالتر در محیط  تشکیل شمار شاخه

 که نیا( مبنی بر 1995) Bellبا گزارش را  مغایرت آن

QL های بهترین محیط برای افزایش شمار شاخه

کند. همچنین این نتیجه، با است بیان میگالبی 

رغم وجود ( که به2009) .Giorgota et alبررسی 

ی ها شاخه زیردر  1ای شدندرصدی عارضه شیشه

روی رشد و را  QL یی محیطکاراة به، شیش درون

های به، بسیار بهتر از محیط  ها و رقمپرآوری پایه

WPM  نشان دادند، موافق نبود(Lloyd & McCown, 

1980.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
1. Hyperhydratation 



 193 ... های برخی از رقم ای یشهبررسی ریزازدیادی درون ش و همکاران: نژادخسروی 

 

 

 

 های به در شرایط درون شیشه رویشی رقم صفاتبر  mQLو  MS ،QLهای کشت تأثیر محیط. 1دول ج

Table 1. Effect of MS, QL and mQL growth media on vegetative characteristics of quince cultivars in in vitro 

conditions 
Shootlet number Shootlet length Node number Leaf expansion Internode length Necrosis Growth media 

-- cm -- mm2 mm %  

7.50 c 5.20 a 12.70 a 41.60 a 0.40 a 0.04 b MS 
9.43 b 4.43 b 7.70 c 40.78 a 0.52 a 0.09 a QL 

12.30 a 5.22 a 9.60 b 40.30 a 0.70 a 0.03 b mQL 
 

بر پایة مقایسة میانگین شمار گره نیز مشخص شد  

داری بین شمار گره و برگ در سه که اختالف معنی

محیط کشت موردبررسی وجود ندارد. برابر نتایج جدول 

با میانگین  QLو  46/13با میانگین  MS هایمحیط، 1

. به ترتیب بیشترین و کمترین شمار برگ را داشتند 46/4

گره روی شمار  ازنظرآن تفاوتی  که در KVD4رقم  جز به

مشاهده نشد،  مورداستفادههای کشت همة محیط

 1ها با سطح احتمال  ها در دیگر رقماختالف شمار گره

بر این پایه بیشترین شمار گره متعلق  دار بود.درصد معنی

و کمترین شمار گره  MSمحیط  در Cکوئینس  ةپایبه 

شد و برای مشاهده  QLمحیط در  NB2رقم متعلق به 

در گره کمترین شمار  ،های دیگر برخالف رقم PH2رقم 

mQL  در گره و بیشترین شمارQL  شکل به دست آمد(

1-C .)برگ در این آزمایش به مفهوم  گیری سطحاندازه

اختالف  یافته، های طبیعی و تکاملداشتن برگ

ازلحاظ  MS. محیط نشان ندادبین سه محیط  داری معنی

مترمربع(  میلی06/71ا بیشترین میانگین )ها بتوسعة برگ

متر(  میلی7/6میانگین ) کمترینبا و ازلحاظ طول میانگره 

 (.1)جدول یازبندی شد امت

های چوبی، در ریزازدیادی گونهبا توجه به اینکه 

ها یکی از  نمونه یزرمردگی(  )بافتای شدن قهوه

ای است های درون شیشهکشت ةعمد های چالش

(Pierik, 1997 ،) دستیابی در  مردگی بافتدر به نیز میزان

 ینقش موفقیت ریزازدیادی آن بدونموفقیت یا 

 میزانبیشترین در این بررسی، . دارد یا کننده تعیین

و درصد  63/6با  QLدر محیط کشت  مردگی بافت

 MS (67/6های کشت آن در محیطمیزان کمترین 

در  هک (3)جدولدرصد( رخ داد  69/6) mQLو درصد( 

ط محیها هم،  مردگی برای همة رقم های بافت مشاهده

mQL خورد. می به چشممردگی  با کمترین میزان بافت

 یزرای شدن قهوه ترین میزانبا پایین Cکوئینس  ةپای

در  mQLو  MSدو محیط  یشه دردرون شی ها نمونه

محیط  مردگی در با باالترین میزان بافت PH2رقم  مقابل

QL ،مردگی نسبت به  بافت زمینةن نمونه در تریمقاوم

  (.3)شکل شناخته شدهای دیگر  رقم
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Quince cultivars 
های  های کشت مختلف بر ویژگی. تأثیر محیط1شکل

 های به در شرایط درون شیشه شامل رویشی رقم

Aچه، ( طول ساقهB ،پرآوری )Cشمار برگ ) 
Figure 1. Effect of various growth media on 

vegetative characteristics of quince cultivars in in 

vitro condition, including: A) Shootlet length, B) 

Proliferation rate, C) Leaf number. 
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مردگی  های کشت مختلف بر میزان بافت. تأثیر محیط3شکل

 های مورد آزمایش به در شرایط درون شیشه در رقم
Figure 2. Effect of various growth media on the 

necrosis of quince cultivars in in vitro conditions 
 

مردگی  علت اصلی بافترغم نامشخص بودن به

کاهش  ،های انتهایی در محیط درون شیشه جوانه

 شمار عنوان عاملی مؤثر به بهکلسیم در محیط کشت 

(. مقایسة تأثیر و عملکرد Ye et al., 2000رود )می

با  های کشت در این تحقیق هممحیط های کانینمک

 همراه بود، mQL ةپای افزایش سطح کلسیم در محیط

 نسبت QL ةسطوح آمونیوم در محیط پایکه  یدرحال

 

 نسبت به mQL ةکمتر و در محیط پای MS محیط به

 بود. این نتیجه با تحقیقاتبیشتر  QL محیط

Abdollahi et al. (2006) برتری محیط حاوی که  نیز

، در MSهای نسبت به نمک را mQLو  QLهای کنم

معرفی کردند، ها  محتوای کلسیم آن با افزایش ارتباط

های موردی سازگار است. بنابر این پایه و با بررسی

های به، ها و پایه یافته برای افزایش بهتر رقم انجام

عنوان بهترین محیط کشت برای انجام به mQLمحیط 

 خیص داده شد.بهینة مراحل تحقیق، تش

 

 BAPو  2ip های سایتوکینینغلظت تأثیر

که با  BAPو  2ipسایتوکینین  تأثیردر بررسی 

به  های رقمهای مختلف بر صفات رویشی  غلظت

تحمیل شد،  یشهدرون شدر شرایط  یموردبررس

شاخه و طول میانگره  شمارچه، افزایش طول ساقه

به بهترین بازده مربوط  بانسبت به تیمار شاهد 

 برگرم میلی 1و  2ipلیتر  برگرم میلی 1/6 های غلظت

 (. 3د )جدول بو BAPلیتر 

 های به در شرایط درون شیشه بر صفات رویشی رقم BAPو  2ip های مختلف سایتوکینینتأثیر غلظت. 3دول ج

Table 2. Effect of various concentrations of 2ip and BAP cytokinins on vegetative characteristics of quince cultivars 

in in vitro conditions 
Shootlet number Shootlet length Leaf number Leaf expansion Internode length Concentrations of various cytokinins 

-- cm -- mm2 mm mg/L 
7.12 b 5.73 b 10.25 a 99.65 a 0.50 a 0.5 BAP + 0.5 2ip 
4.96 d 5.12 d 10.23 a 99.74 a 0.49 a 0.5 BAP + 1 2ip 
7.66 a 6.05 a 10.28 a 98.95 a 0.48 a 1BAP + 0.5 2ip 
6.83 c 5.29 c 10.25 a 99.83 a 0.52 a 1BAP + 1 2ip 

 

و  1/6داری بین دو غلظت یطور کل اختالف معن به

گویای یک  نتایج اما لیتر مشاهده نشد برگرم میلی 1

گرم بر لیتر( میلی 1) 2ipمعکوس بین غلظت باالی  رابطة

-9شکل)ها بود  در همة رقم میزان سطح برگ و کاهش

B) 2 لیتر برگرم میلی 1/6. همچنینiP  1به همراه 

 یزرمنظور ایجاد برتری خود را به BAPگرم بر لیتر میلی

(. 3نشان داد )جدولشمار و کیفیت یی با بهترین ها شاخه

افزایش درون  های این در صورتی است که در بررسی

Al Maarri et al.  (1986 ،)شیشه پرونس کوئینس 

بهترین میزان  برای BAP گرم بر لیتر میلی 3 غلظت

 Sedlak & Papersteinپرآوری گزارش شد. همچنین 

 ،MSای روی محیط کشت درکشت درون شیشه (2009)

لیتر  برگرم میلی 16بیشترین سطح برگ را در غلظت 

2ip  گزارش کردند و دریافتند که در این غلظت شمار

  نیست. بخش یتشاخه رضا

-بیشترین پرآوری و طول ساقه B-9 با توجه به شکل

گرم میلی 1/6و  BAPلیتر  برگرم میلی 1 چه در غلظت

گرم میلی 1/6غلظت  که یدرحال مشاهده شد 2ipبر لیتر 

، در ایجاد 2ipگرم بر لیتر میلی 1/6و  BAPبر لیتر 

نتایج با  بیشترین شمار برگ و رشد آن کافی بود. این

پرآوری  میزان( که بهترین 1991) .Rossi et alکارهای 

ئه ارا BAPر لیتر بگرم میلی 1ها را در غلظت شاخساره

( که 1982) Singa. همچنین با گزارش بودیکسان  دادند

را برای ریزازدیادی  BAPر لیتر بگرم میلی 3تا  1میزان 
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. تغییر در نوع و شتدا همخوانیگالبی توصیه کردند 

 ،ها در محیط کشت پرآوری شاخسارهیتوکینینامیزان س

 Leblay etثیر بگذارد )أها تتواند در باززایی شاخساره می

al., 1991 بدین معنی که با افزایش غلظت .)BAP  در

، طول هاافزایش میزان پرآوری شاخساره و محیط کشت

 .کاهش یابدها شاخه
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های مختلف سایتوکینین بر شمار برگ تأثیر غلظت. 9شکل

(Aو میزان توسع )ة ( برگBدر رقم )  مورد آزمایشهای به 
Figure 3. Effect of various concentrations of 

cytokinins on leaf number (A) and leaf expansion (B) 

of quince cultivars in in vitro conditions 

 

 مورد های رقمبرگ در  شمار ةبا توجه به مقایس

 1های غلظتدر برگ  شمارین بیشتر، آزمایش

 1و  1/6توأم با غلظت  BAP گرم بر لیتر میلی

 1/6 هایغلظتنین و همچ 2ipگرم بر لیتر  میلی

 1و  1/6توأم با غلظت  BAP گرم بر لیترمیلی

و  Cکوئینس  ةپایمربوط به ، 2ipگرم بر لیتر  میلی

-9)شکل بود PH2رقم مربوط به برگ  شمارین کمتر

A .)برگ در رقم  شمارین کمتررغم مشاهده بهPH2 

 .(B-9)شکل شددیده در آن برگ  ةین توسعبیشتر

 

 زاییتوان ریشه

مدت  برتری تیمار کوتاههای به  زایی رقمآزمون ریشه ایجنت

برگی، طول و  ةزایی، توسعبیشترین درصد ریشهرا با 

نسبت  ،IBAر لیتر بگرم میلی 3کیفیت ریشه در غلظت 

نشان  زاییترین درصد ریشهپایینبا مدت درازبه تیمار 

و یا  IBAتیمارهای بلندمدت به دلیل غلظت کم داد. 

سایتوکینینی قادر  اکسینی به های ن ترکیبنسبت یکسا

پس از  IBAزایی نبودند و با حضور به تحریک ریشه

زایی سبب زایل شدن توان رشد طولی ریشه ریشه ةمرحل

Menhaji (2010 )ها با نتایج (. این یافته9 ول)جد شدند

ها در زایی ریز قلمهکه ریشه . او نشان دادشتمغایرت دا

 باو یا در تیمارهایی  IBAغلظت کم  بامدت  تیمار دراز

 کشت بدونمحیط که به   BAP و IBAیکسان از  غلظت

تیمار اند، همانند انتقال نیافته رشد های کننده یمتنظ

نتایج  بنا برزایی باالیی دارند. ریشه IBAمدت با  کوتاه

های  های رقمریز نمونهزایی از توان ریشه آمده دست به

ر بگرم میلی 1با غلظت  مدت ر درازدر تیما، به یدبخشام

ریشه  BAPر لیتر بگرم میلی 1 همراهبه  IBAلیتر 

با  مدت زایی در تیمار درازکمترین ریشه و تشکیل نشد

جدول  .انجام پذیرفت IBAر لیتر بگرم میلی 1/6غلظت 

با  مدت دراززایی را در تیمار پایین بودن توان ریشه 9

IBA  ها در تیمار  ب پایهزایی مطلوریشهدر کنار

دهد. بر این  ینشان مبه مدت ده روز  IBAمدت با  کوتاه

کیفیت  سطح برگ، طول ریشه، ةتوسعپایه در میزان 

 یزساقه، کیفیت ریشه، میانگین شمار ریشه به ازا هر ر

های مختلف نیز رفتارهای به نسبت یکسانی  قلمه در رقم

 هایسطح برگ در غلظت ةبیشترین توسعمشاهده شد. 

و کمترین مدت در تیمار کوتاهر لیتر بگرم میلی 3و  1

تیمار در  ر لیتربگرم میلی 1/6در غلظت  میزان توسعة آن

 (.9)جدول بود مدت دراز

 3و  1 هایهمچنین بیشترین طول ریشه در غلظت

و کمترین  مدت کوتاهدر تیمار  IBAر لیتر بگرم میلی

در تیمار  IBAتر ر لیبگرم میلی 1/6طول ریشه در غلظت 

اثر استفادة توأم این تیمار در ایجاد شد و در  مدت دراز

IBA و BAP (ر لیتربگرم میلی 1 در غلظت هرکدام) 

میانگین از مقایسة  (.A-7زایی اتفاق نیفتاد )شکلریشه

این نتیجه گرفته شد که در  ،قلمه یزهر رهای شمار ریشه

 مدت کوتاه در تیمار IBAلیتر  برگرم میلی 1/6غلظت 

 IBAلیتر  برگرم میلی 1/6غلظت و شمار ریشه بیشترین 

 ه استایجاد شد ریشهکمترین مدت  در تیمار دراز

نیز زایی کمترین درصد ریشهوجود  ینباا (.B-7)شکل
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در تیمار  IBAلیتر  برگرم میلی 1/6مربوط به غلظت 

 3غلظت  به مربوطآن و بیشترین درصد مدت  دراز

  استمدت  در تیمار دراز IBAیتر ل برگرم  میلی

 (.C-7)شکل
 

 های به در شرایط درون شیشه رویشی رقمصفات زایی و بر ریشه IBAهای مختلف غلظتتأثیر  .9جدول 

Table 3. Effect of various concentrations of IBA on the rooting and vegetative characteristics of quince cultivars in in 

vitro conditions 
Percentage 

of rooting 
Root 

length 
Root 

number 
Leaf 

expansion 
Shootlet 

quality 
Root quality Necrosis Concentrations of IBA in two 

treatments of exposure period 
% mm -- mm2 -- -- % mg/L 

10.0 c 0.5 c 0.7 b 18.8 d 2.0 b 4.7 a 0.4 a 0.1(Long period) 
30.4 bc 1.2 b 2.8 a 35.0 b 2.5 a 3.5 b 0.2 bc 0.5(Short period) 
64.8 ab 2.9 ab 2.2 a 48.8 a 2.2 ab 3.2 bc 0.2 bc 1.0 (Short period) 
80.0 a 3.4 a 2.5 a 49.5 a 2.3 ab 2.4 c 0.1 c 2.0(Short period) 
0.0 c 0.0 c 0.0 b 23.0 c 1.9 b 5.0 a 0.3 ab 1 IBA+1 BAP(Long period) 
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Figure 4. Effect of various concentrations of IBA on rooting of quince cultivars in in vitro conditions. 

A) Root length, B) root number, C) percent of rooting  

 

درصد  1دار در سطح احتمال تفاوتی معنی باوجود 

کیفیت بر کیفیت ریشه،  IBAمختلف  هایغلظتدر اثر 

نداشت. داری  یتفاوت معن کاررفته به هایساقه در غلظت

 لیتر برگرم میلی 3و  1بهترین کیفیت ریشه در غلظت 

IBA هایی که تحت تیمار  قچهو کمترین آن در سا

 (.9 )جدول ایجاد شد ،قرار گرفته بودند IBAبا  مدت دراز

Abdollahi et al. (2006 ) طی بررسی تأثیر تیمار

 IBAلیتر  برگرم میلی 1مدت به غلظت  و کوتاه مدت دراز

زایی ریز در چند رقم گالبی اروپایی، عدم توان ریشه

کردند. همچنین در  گزارش مدت ها را در تیمار درازنمونه

د دادنهای گالبی انجام  زایی رقمکه روی ریشه پِژوهشی

برای القای ریشه در  IBAلیتر  برگرم میلی 1غلظت 

بر پایة مشاهدة . شتها، بهترین نتیجه را به همراه داشاخه

در  مردگی میزان بافت نتایج این تحقیق در مقایسة

 1ل اختالف در سطح احتما IBAهای مختلف  غلظت

مردگی در  بافت میزان کمترین و بود داریمعندرصد، 

در  میزان آنو بیشترین  IBAلیتر  برگرم میلی 3غلظت 

رقم  در .شد مشاهده IBAر لیتر بگرم میلی 1/6غلظت 

PH2 گرم میلی 1/6ترین رقم در غلظت  عنوان حساسبه

 وجود داشتمردگی  باالترین میزان بافت، IBAلیتر  بر

 (.1)شکل
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های به در  زایی رقممردگی در ریشه میزان بافت .1شکل

 IBAهای مختلف ه در حضور غلظتشرایط درون شیش

Figure 5. Necrosis percentage, following rooting of in 

vitro shootlets of quince cultivars, exposed to the 

various concentrations of IBA 
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 گیرینتیجه

دهد محیط این تحقیق نشان می آمده از دست به یجانت

عنوان بهترین محیط برای بهتواند می mQLکشت 

 1/6باشد. غلظت توصیه  شایانهای  ریزازدیادی رقم

لیتر سایتوکینین با ایجاد بیشترین پرآوری و  برگرم میلی

 طول میانگره ینتر سطح برگ و ایجاد مناسب ةتوسع

 

رشد مناسب در  دةکنن یمعنوان یک تنظتواند به می

با توجه به پایین  شود.ها استفاده افزایش تجارتی این پایه

 IBAثرترین غلظت ؤزایی حتی در مبودن درصد ریشه

بهبود های مؤثر در  عاملدر آینده شود که پیشنهاد می

افزایش شناسایی شود تا موفقیت در زایی میزان ریشه

 یش یابد.افزاها در شرایط درون شیشه  تجارتی این رقم

REFERENCES 
1. Abdollahi,  H., Muleo, R. & Rugini, M. (2006). Study of basal growth media, growth regulators and 

pectin effects on micropropagation of pear (Pyrus communis L.) cultivars. Seed and Plant, 21, 373- 

348. (in Farsi) 

2. Al Maarri, K., Arnaud, K. & Miginiac, E. (1986). In vitro micropropagation of quince (Cydonia 

oblonga). Scientia Horticulturae, 28, 315-321. 

3. Bahmani, R., Gholami, M., Abdollahi, H. & Karami, O. (2009). The effect of carbon source and 

concentration on in vitro shoot proliferation of MM.106 apple rootstock. Fruit, Vegetable and Cereal 

Biotechnology, 3, 35-37.  

4. Bakhriddinov, N. B. (1985). Wild relatives of fruit crops in Central Asia and the upper limit of their 

distribution. (Dep. 3408- 85): 14 p (in Russian) 

5. Bell, R. L. (1995). Pre-conditioning effect of proliferation medium on adventitious regeneration of 

pear. Horticultural Science, 30, 832. 

6. Chartier-Hollis, J. M. (1993). The induction and maintenance of caulogenesis from undifferentiated 

callus of quince (Cydonia oblonga). Acta Horticulturae, 336, 321-325. 

7. Depaoli, G., Rossi, V. & Scozzoli, A. (1994). Micro-propagazion delle Piante Ortoflotofrutticole. 

Edagricole, Bologna, Italy, 450p. (In Italian). 

8. D’Onofrio, C. & Morini, S. (2005). Development of adventitious shoots from in vitro grown Cydonia 

oblonga leaves as influenced by different cytokinins and treatment duration. Biologia Plantarum, 49, 

17-21. 

9. Druart, P. (1980). La micropropagation des nouveaux sujets portegreffe nanifiants chez le cerisier. 

In: Proceedings of Symposium International sur le ceresier, 25–27 Juin., Centre de Recherches 

Agronomiques, Gembloux, Belgium, pp. 13-24. 

10. Duron, M., Decourtye, L. & Druart, P. (1989). Quince (Cydonia oblonga Mill.). In: Bajai, Y.P.S. 

(Ed), Biotechnology in agriculture and forestry. (pp. 42–58.), Vol. 5, Trees II. Springer, Berlin, 

Germany. 

11. FAO. (2012). FAO Word Production Year book. FAO Publication, Rome, Italy. 

12. Giorgota, A., Preda, S., Isac, M. & Tulvinschi, M. (2009). Development of a micropropagation 

protocol for the Romanian quince (Cydonia oblonga) cultivar 'Aurii' and rootstocks 'BN70' and 'a 

type'. Acta Horticulturae, 839, 105-110. 

13. Gulsen, Y., Sulusoglu, M. & Eroglu, B. (1999). The effect of various agar types on shoot 

proliferation in micropropagation of Quince-A. In: Proceedings of Turkish National Horticultural 

Congress, 14-17 Sept., Ankara, Turkey, pp. 218-222. 

14. Khodaee Chegenee, F., Abdollahi, H., Ershadee, A. & Esna Ashari, M. (2011). Determination of 

micro-propagation protocol for OH × F333 and OH × F69 pear clonal rootstocks. Seed and Plant, 27-

2, 297- 312. (in Farsi) 

15. Leblay, C., Chevreau, E. & Robin, L. M. (1991). Adventitious shoot regeneration from in vitro leaves of 

several pear cultivar (Pyrus communis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 25, 99-105. 

16. Lloyd, G. & McCown, B. (1980). Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, 

Kalmia latifolia by use shoot-tip culture. In: Proceedings of International Plant Propagation Society, 

30, 421-427. 

17. Manee, A. (1994). Pear and Quince, and their Growing. Iran Technical Publication Company. 113 

pp. (in Farsi) 

18. Maroofi, A. & Mostafavi, M. (1996). Evaluation of the resistance of apple, pear and quince varieties 

to fire blight. Acta Horticulturae, 411, 395-400. 

19. Menhaji, M. A. (2010). In vitro establishment and micro-paropagation of several native pear 

cultivars for use in genetic transformation orogram. M. Sc. Thesis. Science and Research Unit, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran. 



 1931بهار ، 1 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  177

 
20. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid grow and bioassays with tobacco 

tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497. 

21. Nemeth, G. (1979). Benzyladenine–stimulated rooting in fruit tree rootstocks cultured in vitro. Z 

Pflanzenphysiol, 95, 396-389. 

22. Pierik, R. L. M. (1997). In Vitro Culture of Higher Plants. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 

the Netherlands, p 335. 

23. Quoirin, M. & Lepoivre, P. (1977). Improved medium for in vitro culture of Prunus sp. Acta 

Horticulturae, 78, 437-442. 

24. Rossi, V., Depaoli, G. & Dal Pozzo, P. (1991). Proliferation of Pyrus calleryana Sel. by in vitro 

culture. Acta Horticulturae, 300, 145-148. 

25. Rozban, M. R., Arzani, K. & Moeini, A. (2002). Study on in vitro Propagation of some Asian Pear 

(Pyrus serotina Rehd.) Cultivars. Seed and Plant, 18, 348-361. (in Farsi) 

26. Sedlak, J. & Paperstein, F. (2009). In vitro propagation of newly bred Czech pear cultivars. Acta 

Horticulturae, 839, 87-92. 

27. Singa, S. (1982). Influence of agar concentration on in vitro shoot proliferation of Malus sp. Almey 

and pyrus Communis Seckel. Journal of American Society for Horticultural Science, 107, 657-660. 

28. USDA, ARS-GREEN. (2011). Quince enetic resources. Received December 25, 2011 National 

Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from http://www.ars.usda.gov. 

29. Vavilov, N. I. (1930). Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan and the Caucasus and the 

problem of the origin of fruit trees. In: Proceedings of 9
th

 International Horticulture Congress, Group 

B, pp. 271-286. 

30. Vitagliano, C., Mensuali-Sodi, A. & Blando, F. (1992). Effect of NaCl on quince (Cydonia oblonga 

Mill) tissue culture. Acta Horticulturae, 300, 347-352. 

31. Ye, G., Mcneil, D. L., Conner, A. J. & Hill, G. D. (2000). Multiple shoot formation in lentil (Lens 

culinaris) seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 30, 1-8. 

 
 

 

 



3 Iranian Journal of Horticultural Science, Vol. 47, No. 1, Spring 2016  

 

Study on in vitro propagation of some promising quince 

(Cydonia oblonga) cultivars 
 

Fereshte Khosravinezhad
1
, Hamid Abdollahi

2*
, Bahare Kashefi

3
, Maryam Hassani

4
 and Zeinab Salehi

5
 

1, 3. Former M.Sc. Student and Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad 

University of Damghan Branch, Iran 

2, 5. Associate Professor and Former M.Sc. Student, Horticulture Research Department, Seed and Plant Improvement 

Institute, Karaj, Iran 

4. Former M.Sc. Student, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and 

Research Branch, Tehran, Iran 

(Received: Nov. 30, 2014 - Accepted: Jul. 8, 2014) 

 

ABSTRACT 
Among pome fruit trees, quince is the most susceptible tree to fire blight. Following selection of several 

promising quince cultivars, this research aimed at optimization of in vitro propagation protocol of the 

selected materials. Therefore, several experiments were carried out for determination of the best culture 

medium and plant growth regulators for establishment, proliferation and root induction of these cultivars. 

At first, proliferation and growth of KVD4, NB2 and PH2 genotypes were compared with Quince C and 

cv. Isfahan (KVD3) as control, in three culture media based on MS, QL and modified QL, in which mQL 

was observed to have the highest growth, and the best proliferation and shootlets quality. Then, mQL as 

the base culture medium was used to study effects of 2ip and BAP in two 0.5 and 1 mg/L concentrations. 

Based on the results, the culture medium containing 2ip (0.5 mg/L) and BAP (1 mg/L) showed the 

highest number and quality of shootlets. Finally, having examined root induction of the shoots in two 

long term treatments with IBA, 0.1 mg/L alone, and simultaneously with IBA and BAP (both 1 mg/L), 

and in short term treatment with IBA at 0.5, 1 and 2 mg/L concentrations, showed that the short term 

treatment gave better root induction. Also, the highest percentage of roots, leaf development, length and 

quality of roots resulted in short term treatment with 2 mg/L IBA. 

 

Keywords: culture media, cytokinin, growth regulators, quince, root induction.
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