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چکیده
 بررسی مؤثرتر سازگاری پایه،)Rejuvenation(  بازجوانسازی،روش ریزپیوندی در گیاهان چوبی بهمنظور تولید گیاهان بدون بیماری
 آزمایشهایی با هدف بررسی و انتخاب محیط کشت مناسب پس.و پیوندك و افزایش غیرجنسی همسانه (کلون)ها استفاده شده است
 مدتزمان پس از واکشت (پیوندك) در موفقیت ریزپیوندی و همچنین مقایسة روش، تأثیر نوع پایه و پیوندك،از انجام ریزپیوندی
 برای انجام آزمایشها در شرایط درون شیشه.( انجام شدin vivo) ( و برون شیشهایin vitro) ریزپیوندی پسته در شرایط درون شیشه
 برای انجام. اکبری و احمد آقایی) اقدام شد، در آغاز نسبت به افزایش پایهها و پیوندكها (پایة بادامی زرند و رقمهای اوحدی،ای
 درصد ریزشاخههای باززاشده. تنها از بذرهای بادامی زرند بهعنوان پایه استفاده شد،(in vivo) آزمایشهای ریزپیوندی در شرایط آزاد
 نتایج نشان داد که نوع پایه. تولید پینه (کالوس) در محل پیوند و شمار برگ مهمترین صفات بررسی شده بودند،)(درصد گرفتن پیوند
 میلیگرم2  همراه باMS  محیط کشت پایه، محیط کشت مناسب برای استقرار پایهها.و پیوندك بر میزان موفقیت ریزپیوندی مؤثر است
 بهترین محیط برای استقرار پایه ها پس از ریزپیوندی است و باعث کاهش میزان پینه در محل پیوند و کاهش رشد،نفتالن استیك اسید
. مدتزمان پس از واکشت (پیوندكها) در میزان گیرایی پیوند اثر معنیداری نداشت.مریستم (مریستم) جوانههای جانبی پایه میشود
.پیوندكهای آزاد و کشت بافتی تفاوتی نداشتند و میتوان از پیوندكهای کشت بافتی برای پیوند روی پایههای بذری استفاده کرد
. ریزپیوندی، درون شیشهای، پیوندك، پسته، پایه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Micrografting technique has been used on woody species to produce viruses-free plants, rejuvenation, reinvigoration,
analysis of grafting compatibility and incompatibility and clone's propagation. Several experiments have been carried
out in order to investigate the most suitable culture media after micrografting, effect of types of rootstocks and scions,
effect of time after subculture of scions, and comparison of in vitro and in vivo micrografting techniques for some
Iranian pistachio (Pistacia vera L.) varieties. For in vitro micrografting, rootstocks and scions (Badami-Zarand,
Owhadi, Akbari, and Ahmadaghaii) were propagated using micropropagtion. For in vivo micrografting experiments,
dry nuts of Pistacia vera L. var. Badami-Zarand were used. Percentages of regenerated micro-shoots (Micrografting
success percentage), callus production on grafted area and leaf numbers were evaluated after one month. Results
showed that types of rootstocks and scions had significant effect on micrografting success percentage. The best
culture medium for rootstocks was MS supplemented with 2 mg.L-1 after micrografting in which decreased callus
production in grafted area and growth of nodal meristems of rootstocks. The time after subculture of scions had no
significant effect on microgftaing success rate. In vitro and in vivo scions had no considerable differences; therefore it
is possible to use the in vitro scions on the in vivo rootstocks.
Keywords: In vitro, micrografting, Pistachio, rootstock, scion.
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مقدمه
پسته یكی از گونههاي گیاهی دو پایه و خزانكننده از
خانوادة آناكاردیاسه بوده كه در ایران و شمار دیگري از
كشورهاي جهان اهمیت اقتصادي ویژهاي دارد .بنا بر
آخرین آمار ارائهشده توسط سازمان خواربار و
كشاورزي (فائو) 1در سال  ،2014مهمترین كشورهاي
تولیدكنندة پسته شامل ایران ،ایاالت متحدة آمریكا،
تركیه و چین هستند (.)FAO databank, 2014
میانگین تولید پستة ایران از  1هكتار باغ پسته در
مقایسه با كشورهاي رقیب مانند آمریكا و تركیه بسیار
پایینتر است .افزایش پسته با روش سنتی در مقایسه
با شمار زیادي از درختان میوهدار دیگر ،بسیار مشكل،
زمانبر و پرهزینه است .افزون بر این ،استفاده از
پایههاي نامناسب و غیریكنواخت ،استفاده از رقمهاي
نامناسب و كم بارده ،روش افزایش بذري ،تنوع ژنتیكی
و تغییرپذیري ژنتیكی زیاد ،سالآوري ،ریزش جوانهها،
سقطجنین و پوكی ،ناخندانی و زودخندانی ،نبود
رقمهاي تلقیحكنندة مناسب و رعایت نكردن نسبت
درختان نر به ماده در باغ و  ،...شماري از عاملهاي
محدودكنندة پستهكاري در كشور هستند .نتایج
تحقیقات نشان داده است كه در پستة نوع پایة مورد
استفاده و تنوع آن میتواند بر رشد پیوندك ،عملكرد،
درجة خندانی ،پوكی ،عادت سالآوري ،تحمل به
شوري و مقاومت به بیماريها و حتی بر جذب
عنصرهاي غذایی و وضعیت تغذیهاي پیوندك تأثیر
بگذارد ( Crane & Forde, 1977; Parsa & Wallace,
.1980; Crane & Iwakiri, 1986; Brown et al.,
 .)1992بنابراین انتخاب و افزایش پایة مناسب یكی از
اقدامهاي اولیه و ضروري براي تولید موفقتر پسته
است .به همین دلیل ،افزایش با استفاده از پیوند
همسانه (كلون)هاي برتر روي پایههاي ناخالص
(هتروزیگوت) یا با استفاده از رویش مستقیم بذري
انجام میشود ( .)Canon et al., 2006پیوند سنتی
براي دستیابی به همسانههاي برتر به معنی داشتن
محصول بیشتر و مقاوم شدن به بیماريها است .اما ،به
علت مشكل در ریشهزایی قلمههاي رقمهاي پسته،
)1. Food & Agriculture Organization (F.A.O

پیوند روي نهالهاي پایههاي پسته ،معمولترین روش
در حین افزایش غیرجنسی است ( & Al Barazi
 .)Schwaba, 1982مشاهدة پیوندكهاي نر یا ماده كه
به دلیل دو پایه بودن پسته ،بر یك پایه پیوند شدهاند،
امري عادي به شمار میآید (.)Canon et al., 2006
ریزپیوندي روشی براي تهیة نهالهاي پیوندشده در
زمانی كوتاه به دلیل نیاز نداشتن به بلوغ گیاهچهها
است .در شرایطی كه ریزپیوندي در شرایط درون
شیشهاي و در حین ریزازدیادي انجام شود ،زمان
كوتاهتر نیز خواهد شد (.)Canon et al., 2006
روش ریزپیوندي شامل بریدن نوك شاخه بهویژه
قسمت مریستمی (مریستمی) جوانة انتهایی ( 0/1تا
 0/8میلیمتر) و پیوند آن روي پایه ،كه هم در شرایط
درون شیشه و هم در شرایط آزاد امكانپذیر است .این
روش نخستین بار در دهة  80استفاده شد ( Burger,
 .)1984; Jonard, 1986درصورتیكه پیوندك روي پایه
هاي جوان و در گلخانه با در نظر گرفتن روش شایان
پذیرش براي پیوند گیاه موردنظر انجام شود،
ریزپیوندي در شرایط آزاد )(in vivo Micrografting
انجام شده است .در شرایطی كه پایه ،گیاهچة جوان
رشد یافته در شرایط سترون (استریل) باشد یا
پیوندك از افزایش درون شیشهاي گرفته شده باشد،
ریزپیوندي از نوع درون شیشهاي است ( in vitro
 .)Micrograftingبه دلیل حفظ ویژگیهاي ژنتیكی و
ایجاد نشدن تنوع همسانة بدنی (سوماكلونی) در
گیاهان ،روش ریزپیوندي در شرایط درون شیشهاي،
روشی مناسب براي تولید انبوه گیاهان در مقیاس
گسترده بهشمار میآید (.)Onay et al., 2007
نخستین گزارش درزمینة جوانسازي نمونههاي بالغ
پسته با روش ریزپیوندي درون شیشهاي ،با استفاده از
پیوند راس شاخههاي بالغ بر پایههاي جوان پستة
اهلی  Pistacia veraدر سال  1986ارائه شد
( .)Barghchi, 1986اگرچه رشد بسیار كند پیوندك و
نداشتن رشد طولی در مراحل بعدي بازدارندة اجراي
ریزپیوندي شد .اهمیت و كاربرد روش ریزپیوندي
بیشتر در سالمسازي و عاري كردن گیاهان از
عاملهاي بیماریزا بهویژه ویروس ،بازجوانسازي مواد
گیاهی ناشی از درختان پیر و نیز در بررسی دقیق

مجتهدي :بررسی برخی عاملهاي مؤثر در موفقیت ریزپیوندي در شرایط ...

واكنش سازگاري و تركیبپذیري بین پایه و پیوندك
در مدتزمانی كوتاه است ( Abousalim & Mantell,
 .)1992; Bajaj, 1986; Jonard, 1986همچنین
استفاده از روشهاي ریزپیوندي براي دادن نیروي تازه
( )Reinvigorationبه درختان گونههاي دیگر مانند
زیتون ( )Revilla et al., 1996و سكویا ( Huang et
 )al., 1992و گونههاي مختلفی از كاكتوسها
( )Estrada-Luna, 2002نیز استفاده شده است .با
استفاده از این روش ،گیاهان بدون ویروس مركبات
(Singh et al., 2008; Duran- Paiva et al., 1983
; ،)Vila et al., 1989موز (،)Hwang & Su, 1998
بادام ( ،)Juárez et al., 1992سیب و گونههاي مختلف
به ( )Rafail & Mosleh, 2010و هلو ( Navarro et al.,
 )1982تهیه شده است .در ایران نیز تحقیقاتی درزمینة
ریز پیوندي در مركبات ( ;Shahsavar, 2004
 )Khoshkam, 2011و زیتونتلخ ( Nasiri et al.,
 )2004انجام شده است .روش ریزپیوندي راس شاخه
در شرایط درون شیشهاي ،میتواند بهعنوان روشی
جایگزین براي اندامزایی و جنینزایی رویشی در پسته
و بهویژه براي مواد گیاهی كه از درختان بالغ منتخب
گردآوري شده است ،استفاده شود ( Onay et al.,
 .)2007در این نوشتار ،آزمایشهایی با هدف بررسی و
انتخاب مناسبترین محیط كشت پس از انجام
ریزپیوندي ،تأثیر نوع پایه و پیوندك و مدتزمان پس
از واكشت (پیوندك) و همچنین مقایسة روش
ریزپیوندي پسته در شرایط درون شیشه ) (in vitroو
برون شیشهاي ) (in vivoانجام شد.
مواد و روشها
تهية مواد گياهی

شاخسارههاي بذري پایة پستة بادامی زرند و رقمهاي
اوحدي ،اكبري و احمد آقایی كه از مؤسسة تحقیقات
پستة كشور دریافت شده بودند ،در پژوهشكدة
بیوتكنولوژي كشاورزي ایران افزایش شدند .به این
منظور ،بذرها پس از جدا كردن درون فرابر میوه
(پریكارپ) ،با استفاده از الكل 70درصد به مدت سی
ثانیه و وایتكس تجارتی 50درصد (هیپوكلریت سدیم
2/5درصد) به مدت پانزده دقیقه و سه بار شستشو با
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آب مقطر سترون ،ضدعفونی سطحی شدند و سپس
درون محیط كشت پایة  MSهمراه با 7درصد آگار،
درون لولههاي آزمایش ،كشت شدند .گیاهچههاي پنج
الی شش برگی ،بهعنوان پایه استفاده شدند.
محیط كشت مورد استفاده براي ریزازدیادي
رقمهاي باال شامل محیط پایه Driver & ( DKW
 )Kuniyuki, 1984همراه با ویتامینهاي Gamborg’s
 )Gamborg et al., 1968( B5با غلظت Fe- NaEDTA
به میزان دو برابر محیط پایه و  2میلیگرم در لیتر
ینزیلآمینوپورین ( )BAPو ساكارز  3درصد بودpH .
محیط پیش از اتوكالو روي  5/8تنظیم شد .در همة
آزمایشها ،از پیوند شكافی استفاده شد .همة
پیوندكهاي درون شیشهاي از ریزنمونههاي راس شاخه
پس از  3الی  8هفته از واكشت و پیوندكهاي آزاد ،از
راس شاخة نهالهاي  45روزه تهیه شدند .همچنین،
پیوندكهاي درون شیشهاي و آراد 1 ،سانتیمتر ارتفاع و
دستكم دو برگ و دو جوانه داشتند .پس از جداسازي و
براي مناسب كردن اندازة پیوندكها با شكاف ایجادشده
در پایه ،بخش بسیار كوچكی از ساقه در قاعدة پیوندك
در فاصلة  2الی  3میلیمتري انتهاي منطقة قاعدهاي ،با
استفاده از تیغ اسكالپل به شكل  Vبرش داد شد.
آزمایشها به شرح زیر انجام شد.
بررسی نوع محيط كشت مورد استفاده براي رشد پایه
( MSو  )DKWدر ميزان موفقيت ریزپيوندي در
شرایط درون شيشه

براي كاهش یا از بین بردن تولید پینه (كالوس) در
محل اتصال و جلوگیري از رویش مریستم جوانههاي
جانبی ،آزمونی براي بررسی نوع محیط كشتی كه
ریزنمونهها پس از پیوند در آن قرار میگیرند ،انجام
شد .دو نوع محیط كشت براي این منظور استفاده شد:
تركيب شمارة  :1محیط كشت پایه +DKW
ویتامینهاي  +Gamborge’s B5بنزیلآمینوپورین 2
میلیگرم در لیتر.
تركيب شمارة  :2محیط كشت پایه Fe- +MS
 NaEDTAبا  50درصد غلظت محیط پایه +ویتامینهاي
 +Gamborge’s B5نفتالن استیك اسید  2میلیگرم
در لیتر.
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شاخسارههاي پایة بادامی زرند كه از راه ریزازدیادي
افزایش شده بودند بهعنوان منابع گیاهی (پایه و
پیوندك) استفاده شدند .پیوندكها دستكم دو برگ
داشتند .این آزمایش در قالب طرح كامل تصادفی با
دستكم سه تكرار و پنج ریزنمونه در هر تكرار انجام
شد .از نتایج این آزمایش ،براي نگهداري پایهها پس از
ریزپیوندي استفاده شد.
تأثير نوع پایه و پيوندك در موفقيت ریزپيوندي در
شرایط درون شيشه

در این آزمایش ،تأثیر نوع پایه و پیوندك در میزان
موفقیت ریزپیوندي بررسی شد .از شاخسارههاي
رقمهاي اوحدي ،اكبري و احمد آقایی كه از راه
ریزازدیادي افزایش شده بودند بهعنوان منابع گیاهی
(پایه و پیوندك) استفاده شد .تیمارها شامل موارد زیر
است:
تیمار  :1پایه :اوحدي ،پیوندك :احمد آقایی
تیمار  :2پایه :احمد آقایی ،پیوندك :اوحدي
تیمار  :3پایه :اوحدي ،پیوندك :اكبري
تیمار  :4پایه :اكبري ،پیوندك :اوحدي
این آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح
كامل تصادفی با دستكم سه تكرار و هر تكرار شامل
دستكم پنج ریزنمونه انجام شد.
بررسی تأثير مدتزمان پس از واكشت (پيوندك) و
نوع تنظيمكنندة رشد در محل پيوند در ميزان
موفقيت ریزپيوندي در شرایط درون شيشه

در این آزمایش ،تأثیر هفتههاي پس از واكشت ( 7 ،6و
 8هفته پس از واكشت) درزمینة پیوندكها و تأثیر
تنظیمكنندههاي رشد بنزیلآمینوپورین ،زآتین و 2iP
با غلظت  1میلیگرم در لیتر به همراه یك تیمار شاهد
بدون تنظیمكنندة رشد ،در میزان موفقیت ریزپیوندي
در شرایط درون شیشه بررسی شد .این آزمایش در
قالب طرح فاكتوریل كامل تصادفی با دستكم سه
تكرار و هر تكرار شامل دستكم پنج ریزنمونه انجام
شد .ریزنمونههاي بادامی زرند پس از  7 ،6و  8هفته از
واكشت بهعنوان پیوندك استفاده شدند .تنظیمكننده
هاي رشد یادشده ،پس از سترون شدن با استفاده از

پاالیشگر میلیپور (واتمن ،)0/2 μm ،با استفاده از یك
پیپت پاستور سترون ،در محل پیوند استفاده شدند .از
گیاهچههاي ریشهدارشدة پایة بادامی زرند در شرایط
درون شیشهاي ،بهعنوان پایه استفاده شد .محیط
ریشهزایی شامل محیط كشت پایه  DKWحاوي 50
درصد غلظت عنصرهاي اصلی (ماكرو) ،ویتامینهاي
 Gamborge's B5به همراه  2میلیگرم در لیتر
نفتالناستیكاسید  ،NAAساكارز  3درصد و آگار
7درصد بود .پس از این مراحل ،براي القاي كامل
سرآغازه (پریموردیا)هاي ریشهاي ،نمونهها در تاریكی
به مدت  6تا  7روز در دماي  25درجة سلسیوس قرار
گرفتند .ساقة نمونههاي ریشهدارشده در فاصلة حدود
 10-15میلیمتري باالي منطقة ریشهدار برش داده
شدند و با استفاده از تیغ اسكالپل و ایجاد شكاف
كوچكی به اندازة  5میلیمتر ،بهعنوان پایه استفاده
شدند .پس از انجام عملیات ریزپیوندي ،ریزنمونهها به
محیط پایة  MSبا  50درصد غلظت عنصرهاي اصلی،
ویتامینهاي  ،Gamborge's B5نفتالن استیك اسید
با غلظت  2میلیگرم در لیتر ،ساكارز  3درصد و آگار
7درصد منتقل شدند.
شرایط نگهداري

در آزمایشهاي اول تا سوم ،نمونهها پس از ریزپیوندي در
شرایط درونشیشهاي در شرایط اتاق رشد (فیتوترون) با
دماي  26 1درجة سلسیوس ،دورة نوري (فتوپریود) 16
ساعت روشنایی با شدت نور  80-100 μmol m-2s-1و
رطوبت نسبی 50-60درصد نگهداري شدند.
مقایسة بين پيوندكهاي كشت بافتی ) (in vitroو
آزاد ) (in vivoدر ميزان موفقيت ریزپيوندي در
شرایط برون شيشهاي

در این آزمایش ،از شاخسارههاي پایة بادامی زرند بهعنوان
منابع گیاهی (پایه و پیوندك) استفاده شد .در آغاز نسبت
به افزایش پایه با استفاده از روش افزایش بذري اقدام شد.
پیوندكها با استفاده از هر دو روش ریزازدیادي در محیط
كشت یادشده و روش بذري افزایش شدند .بذرهاي
بادامی زرند درون گلدانهاي حاوي رس و ماسه شسته
شده به نسبت  1:1در شرایط گلخانهاي با دماي 25±3
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درجة سلسیوس در اسفندماه كشت شدند .پس از 45
روز از كشت و رویش بذرهاي ،نهالهاي یك اندازة داراي
 5الی  6برگی جدا و پس از سربرداري ،پیوندكهاي
كشت بافتی و آزاد  1سانتیمتري داراي یك برگ از راه
پیوند شكافی پیوند زده شدند و محل پیوند با استفاده از
پارافیلم بهكلی بسته و روي گلدانها با لیوانهاي
یكبارمصرف شفاف پالستیكی پوشانده شد .بیست نهال
بادامی زرند بهعنوان پایه براي هریك از دو نوع پیوند
كشت بافتی و آزاد (درمجموع  40نهال) استفاده شدند.
این آزمایش در قالب طرح كامل تصادفی انجام شد .رشد
پیوندكها و ایجاد برگهاي جدید ،پس از یك ماه از
سازگاري پیوندكهاي درون شیشهاي ( 45روز پس از
ریزپیوندي) و  45روز پس از ریزپیوندي در مورد
پیوندكهاي آزاد ،بررسی شد.
گردآوري نتایج و تجزیة آماري

اطالعات صفات مورد بررسی شامل گیرایی پیوند
(برقراري اتصال بین پایه و پیوندك) ،تولید پینه در
محل پیوند و شمار برگهاي سالم ،گردآوري و با
استفاده از رویة  GLMنرمافزار  SASتجزیهوتحلیل
انجام شد .در صورت نیاز ،دادهها پیش از تجزیه یا
روش لگاریتمی نرمال شدند و مقایسة میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح
معنیداري 1درصد و 5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
نوع محيط كشت مورد استفاده ( MSو  )DKWبراي
رشد پایه در ميزان موفقيت ریزپيوندي در شرایط
درون شيشه

نتایج مقایسة میانگینها نشان داد 2/66 ،برگ در هر
ریزنمونه در محیط ( DKWتركیب شمارة  )1به ازاي
 1/73برگ در هر ریزنمونه در محیط ( MSتركیب
شمارة  )2تولید شده است .با استفاده از تركیب شمارة
 1پینهزایی كاهش یافت ،اما میزان گیرایی پیوند در
مقایسه با تركیب شمارة  2تغییر معنیداري نداشت.
به نظر میرسد ،علت كاهش شمار برگها ،كاهش
غلظت عنصرهاي اصلی و نصف شدن غلظت Fe-Na
 EDTAدر مقایسه با محیط شاخهافزایی است .استفاده
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از بنزیلآمینوپورین در محیط ( DKWتركیب شمارة
 )1باعث افزایش شمار برگها شده است .درحالیكه
استفاده از نفتالن استیك اسید در محیط ( MSتركیب
شمارة  ،)2بهطوركامل رویش مریستم جوانههاي
جانبی را متوقف كرد.
تولید پینه در محل اتصال پایه و پیوندك ،یكی از
مهمترین مشكالت براي انجام ریزپیوندي بود ،بهطوريكه
همة ریزنمونههاي پیوندشدة مورد بررسی در این آزمون،
در محل اتصال پایه و پیوندك در محیط ( DKWتركیب
شمارة  )1پینه تولید كردند (شكل شمارة  .)1-aایجاد
پینه بازدارندة جذب مواد غذایی بهویژه كلسیم توسط
پیوندك میشود كه در نهایت منجر به تغییر رنگ
پیوندك پس از مدت كوتاهی خواهد شد .این مسئله
باعث موفقیت نداشتن در ریزپیوندي میشود و ریزنمونه
ها در نهایت از بین خواهند رفت (شكل شماره  .)1-bبه
نظر میرسد علت این مسئله ،قرار گرفتن پایه درون
محیط كشت حاوي بنزیلآمینوپورین بود كه باوجود تأثیر
مثبت در گیرایی پیوند ،باعث افزایش تقسیم یاختهاي در
این ناحیه و ایجاد پینه شد .با ارزیابی نتایج این آزمایش و
بررسی كیفی ریزنمونهها ،میتوان نتیجه گرفت كه
استفاده از محیط ( MSتركیب شمارة  )2براي ریزپیوندي
مناسبتر از محیط ( DKWتركیب شمارة  )1است .لذا
در آزمایشهاي بعدي از این محیط بهعنوان محیط
كشت ویژة ریزپیوندي استفاده شد .نتایج این تحقیق با
نتایج محققان دیگر مبنی بر استفاده از محیط كشت پایة
 MSو افزایش درصد موفقیت ریزپیوندي در پسته
) ،(Onay et al., 2004bگالبی ()Rehman & Gill, 2014
و مركبات ( )Grewal et al., 1994همخوانی دارد .اما نوع
تنظیمكنندة رشد گیاهی استفادهشده بر پایة نوع گیاه
متفاوت است.
جدول  .1تأثیر نوع محیط كشت در موفقیت ریزپیوندي در
شرایط درون شیشه
Table 1. Effect of culture media on the in vitro
micrografting success rate
Callus initiation in
)the grafted area (%
80 a
75 b

Leaf
numbers
2.66 a
1.73 b

Micrografting
)success (%
71 a
83 a

Media
DKW
MS

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة ،نداشتن اختالف معنیدار در
سطح  5درصد با استفاده از آزمون دانكن است.
Different letters in each column indicate significant differences at the
5% by Duncan’s multiple-range test.
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)(a

)(b

شكل  .1ایجاد پینه در محل ریزپیوندي یك ماه پس از پیوند  ،)Aجلوگیري از رشد پیوندك و تغییر رنگ برگها به علت ایجاد
پینه  ،)Bپینهها در محل پیوند به صورت تودههاي قهوهاي رنگ و با پیكان مشخص شده است.
Figure 1. Callus initiation in the grafted area one month after micrografting A) Callus prohibited of scion growth and
induced changing color of leaves B) Brown callus in grafted area.

تأثير نوع پایه و پيوندك در موفقيت ریزپيوندي در
شرایط درون شيشهاي

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،2نوع پایه و
پیوندك در گیرایی پیوند و شمار برگهاي تولیدشده
روي پیوندك به ترتیب در سطح 5درصد و 1درصد
تأثیر معنیدار دارد .بهعنوان نمونه ،درصورتیكه پایه،
احمد آقایی و پیوندك اوحدي باشد (تیمار  ،)2میزان

گیرایی پیوند و شمار برگ به ترتیب 86درصد و 5/33
بود ،درحالیكه با جابجایی پایه و پیوندك (پایة رقم
اوحدي و پیوندك رقم احمد آقایی) (تیمار ،)1
شمار برگ كاهش یافت .در تیمار  ،3در شرایطی كه
پایة اوحدي و پیوندك اكبري باشد ،پایینترین
میزان گیرایی پیوند ( )26و كمترین شمار برگها
تولید شد.

جدول  .2اثر نوع پایه و پیوندك در موفقیت ریزپیوندي در شرایط درون شیشهاي
Table 2. Effect of rootstock and scion on the in vitro micrografting success rate
)Micrografting success (%
73 a
86 a
26 b
53 ab

Leaf number
3.46 b
5.33 a
1.33 c
2.23 bc

Treatment
Treatment 1: Rootstock: Owhadi; Scion: Ahmadahgaii
Treatment 2: Rootstock: Ahmadahgaii; Scion: Owhadi
Treatment 3: Rootstock: Owhadi; Scion: Akbarii
Treatment 4: Rootstock:Akbarii; Scion: Owhadi

میانگینهاي موجود در هر ستون با حرفهاي انگلیسی متفاوت براي صفت گیرایی پیوند و شمار برگ به ترتیب اختالف معنیدار در سطح  5درصد و 1درصد
با همدیگر با استفاده از آزمون دانكن دارند.
Different letters in each column indicate significant differences at the 5% and 1% level respectively by Duncan’s multiple-range test.

بهطورمعمول در پسته ،ناسازگاري بین پایه و پیوندك
اغلب در حین پیوند درونگونهاي رخ میدهد ( Onay et
 .)al., 2003اما نتایج این آزمایش نشان داد كه تغییر پایه
و پیوندك بهصورت دو جانبه نیز ،بر موفقیت ریزپیوندي
مؤثر است .نتایج بررسیهاي دیگر محققان نیز نشان داده
است ،موفقیت ریزپیوندي در رقمهاي انگور ،بهطوركامل
وابسته به رقم و متأثر از منبعی كه رأس شاخه بهعنوان
پیوندك از آن تهیه میشود ،قرار میگیرد .اگرچه هیچ
تأثیر برجستهاي در رشد گیاهان پیوندشده در مراحل بعد
مشاهده نشده است ( .)Baydar & Celik, 1999همچنین
در گزارشی دیگر ،ارتباط بین طول نوع پایه و طول
پیوندك رقمهاي بادام ،بر میزان موفقیت ریزپیوندي

اثبات شده است ( .)Yıldırım et al., 2012در گیاهان
پیوند شده ،ترمیم و باززایی آوندها ،فرآیند پیچیدهاي
است كه شامل باززایی بافت پارانشیمی از هر دو جهت
(پایه و پیوندك) و تشكیل بافت جدید آوندهاي چوبی
و آبكش است .با توجه به اینكه استقرار دوبارة آوندها
بهویژه آوند چوبی در محل پیوند ،فرآیند بسیار مهمتر
در جهت ادامة حیات پیوندك به شمار میآید،
سازگاري بین پایه و پیوندك براي تشكیل واحدهاي
جدید آوندي در محل پیوند ،اهمیت زیادي براي
اطمینان از جریان شیرة خام دارد .این امر حتی در
شرایطی كه پیوندك و پایه جابهجا میشوند نیز
مشاهده میشود (.)Yıldırım et al., 2012
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تأثير مدتزمان پس از واكشت (پيوندك) و نوع
تنظيمكنندة رشد در محل پيوند در ميزان موفقيت
ریزپيوندي در شرایط درون شيشه

تأثیر تنظیمكنندههاي رشد در محل پیوند بر صفات
تشكیل پینه و گیرایی پیوند اثر معنیدار داشت ،اما
مدتزمان پس از واكشت پیوندك ،اثر معنیداري در
صفات مورد بررسی نداشت .میزان گیرایی پیوند با
استفاده از زآتین با غلظت  1میلیگرم در لیتر بهطور
معنیداري بیش از دیگر تنظیمكنندهها و تیمار شاهد بود
(جدول  ،3شكل  .)2میزان پینة تولیدشده در محل
پیوند ،با استفاده از زآتین كمتر از تیمارهاي دیگر بود.
بهطور كل میتوان نتیجه گرفت كه استفاده از
تنظیمكنندة رشد گیاهی زآتین در گیرایی پیوند و
كاهش میزان پینه در محل پیوند مؤثر است .لذا در
آزمایشهاي بعدي از این روش براي افزایش گیرایی
پیوند استفاده شد.
نتایج تحقیقات دیگر محققان نشان داده است ،سن
نمونههاي استفاده شده براي پیوندك در شرایط درون و
برون شیشهاي ،موفقیت ریزپیوندي را تحت تأثیر قرار
میدهد .باالترین میزان موفقیت در ریزپیوندي با استفاده
از پیوندكهاي بهدستآمده از درختان یكساله به دست
آمد ( .)Onay et al., 2003; 2004aدر زیتونتلخ نیز ،در
شرایطی كه ریزپیوندي بر پایههاي جوانتر حاوي  2تا 3
برگ انجام گیرد ،در مقایسه با ریزپیوندي بر پایههاي
داراي  4تا  5برگ ،افزایش موفقیت ریزپیوندي در شرایط
درون شیشهاي را در پی داشته است ( Nasiri et al.,
.)2004

شكل  .2استفاده از زآتین با غلظت  1میلیگرم در لیتر و
كاهش تولید پینه در محل پیوند پس از یك ماه از ریزپیوندي
Figure 2. Application of one mg.L-1 of zeatin that
decreased callus initiation in the grafted area one
month after micrografting

استفاده از تنظیمكنندههاي رشد گیاهی در فرآیند
رشد پیوندك ،یكی از روشهاي معمول براي افزایش
موفقیت ریزپیوندي است ( .)Rehman & Gill, 2015با
وجود تنوع در گیاهان مختلف استفاده شده بهعنوان
منابع پایه و پیوندك كه بهطور عمده شامل مركبات
( Edriss & Burger, 1984; Parthasarathy et al.,
 ،)1997گالبی ( ،)Wu et al., 2007زیتونتلخ ( Okpani
 ،)& Ezeukwa, 1981; Nasiri et al., 2004بادام
( )Işıkalan et al., 2011و بادامهندي ( & Ramanayake
 )Kovoor, 1997و تنظیمكنندههاي رشد گیاهی متفاوت
در هر گیاه و مراحل مختلف ریزپیوندي ،نتیجة همسانی
مبنی بر افزایش معنیدار درصد موفقیت ریزپیوندي در
همة تحقیقات بهدستآمده است ( Rehman & Gill,
.)2015
مقایسة بين پيوندكهاي آزاد و معمولی در ميزان
موفقيت ریزپيوندي در شرایط برون شيشهاي

جدول  .3تأثیر مدتزمان پس از واكشت (پیوندك) در
موفقیت ریزپیوندي در شرایط درون شیشهاي
Table 3. Effect of time after subculture of scions in
the in vitro micrografting micrografting success rate
Callus production
on grafted area

Micrografting
)success (%

87 a

12.1 d

47 b
57 b
40 ab

c

59.1
80.3 b
90.3 a

Kind of Plant
Growth Regulator
in the grafted area
No Plant Growth
Regulator
BAP
2iP
Zeatin

میانگینهاي موجود در هر ستون با حرفهاي انگلیسی متفاوت اختالف
معنیداري در سطح 1درصد با همدیگر دارند.
Different letters in each column indicate significant differences at the
1% level by Duncan’s multiple-range test.

نتایج نشان داد ،درصد گیرایی پیوند براي پیوندكهاي
كشت بافتی و آزاد تا حدودي مساوي و به ترتیب
(52درصد و 60درصد) بود .در شماري از نمونهها كه
پیوند موفقیتآمیز نبود ،به دلیل قطع كامل برگها و
جوانههاي جانبی پایه ،نهالها بهطوركامل از بین
رفتند .با وجود پایین بودن درصد گیرایی پیوند،
پیوندكهاي آزاد و كشت بافتی تفاوتی نداشتند و با
بهینه كردن شرایط ،میتوان از پیوندكهاي كشت
بافتی براي پیوند روي پایههاي بذري استفاده كرد.
نتایج موفقیتآمیزي با استفاده از ریزپیوندي در
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 میلیگرم نفتالن2  همراه باMS  محیط كشت،پایه
 با وجود اثر نوع پایه و پیوندك بر.استیك اسید است
 زمان پس از واكشت براي،میزان موفقیت ریزپیوندي
.برداشت پیوندكها در میزان گیرایی پیوند مؤثر نبود
 انتخاب پایه و پیوندك و،براي انجام ریزپیوندي
سازگاري آنها اثر معنیداري بر موفقیت ریزپیوندي
. لذا نوع پایه و پیوندك باید بررسی شود،دارد
 پیوندكهاي آزاد و كشت بافتی نیز تفاوتی،همچنین
.نداشتند
سپاسگزاری
از مسئوالن ومحققان مؤسسة تحقیقات پستة كشور
براي در اختیار قرار دادن نمونهها و آقاي دكتر علی
،وطنپور ازغندي به جهت مشاورههاي ارزندة ایشان
.تشكر و قدردانی میگردد
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شرایط درون شیشهاي پیوندكهاي سه رقم بادام
“ بر پایههايNonpareil” “ وTexas” ،“Ferratar”
“ به دست آمدهFerraduel” “ وFerragnes” بذري
 درصد بر100  تا83  موفقیت ریزپیوندي بین.است
پایة نوع رقم و شمار جوانههاي پیوندك متغیر بود
.)Yildrim et al., 2013(
نتيجهگيري كلی

موفقیت ریزپیوندي تحت تأثیر عاملهاي چندي مانند
 منشأ، نوع پیوند، شرایط فیزیولوژیك پایه،نوع پایه
 سن و طول پیوندك و سازگاري پایه و،پیوندك
، در آزمایشهاي انجام شده.پیوندك بستگی دارد
محیط كشت مناسب براي استقرار پایهها پس از
ریزپیوندي به دلیل كاهش میزان پینة تولیدشده در
محل پیوند و كاهش رشد مریستم جوانههاي جانبی
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