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 چکیده

 و کشت محیط ترینمناسب تعیین تحقیق، این از هدف شود.می استفاده آلبالو و گیالس درختان برای پاکوتاهنیمه ایپایه عنوانبه CAB-6P پایه

 با WPM و MS، DKW کشت محیط 3 در هاریزنمونه پرآوری مرحله در باشد.می CAB-6P پایه ریزازدیادی جهت رشد هایکنندهتنظیم

 برای شدند. کشت لیتر( در گرممیلی 5/3 و )صفر کینتین با ترکیب در لیتر( در گرممیلی 2 و 5/3، 1) BA رشد کنندهتنظیم مختلف هایغلظت

 محیط که داد نشان آزمایش نتایج شد. استفاده لیتر( در گرممیلی 2 و 3، 5/3، 1) IBA غلظت 4 با WPM و MS کشت محیط دو از زاییریشه

 باالترین باشد.می پرآوری تیمار ترینمناسب ریزنمونه، یازابه شاخساره 1/8 تکثیر نرخ با ،BA لیتر در گرممیلی 5/3 حاوی WPM کشت

 کشت بستر به دارشده،ریشه هایگیاهچه آمد. دستبه IBA لیتر در گرممیلی 2 حاوی MS کشت محیط در درصد 13 میزانبه زاییریشه درصد

 شدند. سازگار موفقیت با هاگیاهچه درصد 88 و منتقل حجمی( 1:2:2) ماس:کوکوپیت:پرالیتپیت

 

 .Prunus، کشت محیط بافت، کشت ،زاییریشه ،پرآوری کلیدی: هایواژه
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ABSTRACT 
CAB-6P is used as a semi dwarf rootstock for sweet and sour cherries. The purpose of this study was to determine the 

best media culture and plant growth regulators on micropropagation of CAB-6P rootstock. Shoot-tips were cultured 

on three culture media (MS, DKW and WPM) containing different concentrations of BAP (0.5, 1 and 2 mg/L) in 

combination with Kin (0 and 0.5 mg/L) for proliferation. Multiplied shoots were rooted on MS or WPM media 

supplemented with IBA (0, 0.5, 1 and 2 mg/L). Results showed that the most suitable multiplication medium was 

WPM+0.5 mg/L BA with 8.1 shoots per explant. The highest rooting percentage (69%) was obtained with MS+2 

mg/L IBA. Well rooted plantlets were transferred to peat moss:cocopeate:perlite (2:2:1 v/v) substrate and 

successfully hardened (88%). 
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 مقدمه

 کشور گیالس هایباغ در که مهمی مشکالت از یکی

 هایپایه روی درختان حد از بیش رشد شود،می مشاهده

 باشدمی بوده، تلخ آلبالو بذری هایپایه       عمدتا  که موجود

(Gangi Moghadam et al., 2008.) به دستیابی برای 

 هایپایه از بایستی یکدست، و ارتفاعکم میوه درختان

 ,Gyeviki) شود استفاده 2پاکوتاهنیمه و 1پاکوتاه رویشی

 یکنواختی جمله از متعدد دالیل به هاپایه این (.2005

 در کارآ مدیریت آنها، روی بر شدهپیوند درختان اندازه

 از برخی به مقاومت باغ، در برداشت و داشت هایبرنامه

 باال عملکرد و یکنواخت محصول تولید ها،بیماری و آفات

 کنندمی پیدا بیشتری اهمیت روزه هر سطح، واحد در

(Mahdavian et al., 2010.) از استفاده با باغداران 

 احداث به قادر کننده پاکوتاهنیمه و پاکوتاه های پایه

 بازده افزایش بر عالوه و شوند می متراکم های باغ

 خواهند برداشت بیشتر کیفیت با هاییمیوه محصول،

 و تولید هایهزینه کاهش به منجر سرانجام که نمود

 & Erwin) گرددمی باغدار برای باالتر درآمد ایجاد

Ribeiro, 1996; Long & Kaiser, 2010.) 

CAB-6P برای مناسب و کنندهپاکوتاهنیمه ایپایه 

 ایتالیایی محققین توسط که باشدمی آلبالو و گیالس

 با پایه این است. شده گزینش 9بولونیا دانشگاه در

 سنگین هایخاک ویژهبه و هاخاک از وسیعی محدوده

 افزایش سبب CAB-6P دارد. سازگاری آهکی و

 95 آن روی بر شدهپیوند ارقام اندازه و شده عملکرد

 بذری هایپایه روی بر پیوندی ارقام از ترکوتاه درصد

 محصول زودرسی القاء سبب پایه این همچنین، است.

 کیفیت دارای آن روی بر شدهتولید هایمیوه و گردیده

 باشندمی مناسب ایاندازه همچنین و بهتر رنگ و

(Sarropoulou et al., 2013.)  

 از استفاده گیالس هایپایه تکثیر مرسوم روش

 و بوده ند  ک        نسبتا  هاروش این که بوده بذر و قلمه

 عالوه باشند.می زیاد کارگری نیروی و زحمت نیازمند

 نتاج در ژنتیکی تنوع سبب ،بذر طریق از تکثیر این، بر

 و انبوه تکثیر راه بهترین ،حاضر حال در گردد.می نیز

                                                                               
1. Dwarf rootstocks 
2.Semi-dwarf rootstocks 
3. Bologna 

 کشت طریق از رویشی تکثیر ،CAB-6P پایه تجاری

 با وسیع مقیاس در تولید بافت، کشت .است بافت

 توانمی روش این با و کندمی تضمین را باال سرعتی

 بیماری از عاری و مادری پایه مشابه یکدست، گیاهانی

 (.Sarropoulou et al., 2013) نمود تولید آلودگی و

 (،0مصرفکم و 4پرمصرف )عناصر غذایی مواد میزان

 رشد هایکنندهتنظیم غلظت و نوع ها،ویتامین نوع

 بر کشت محیط در موجود آلی افزودنی مواد و گیاهی

 باشندمی گذارتأثیر ایشیشه درون کشت موفقیت

(Miri et al., 2003a; Hasanloo et al., 2014; Shi, 

 و گونه جنس، هر ویژه واکنش به توجه با و (2014

 کشت، محیط در سهیم مختلف عوامل به خاص رقم

 شود بهینه گیاه هر برای کشت شرایط است الزم

(Miri et al., 2003b; Zarei et al., 2013.) استناد با 

 پایه 1پرآوری منظوربه شده،انجام هایپژوهش به

CAB-6P،  سیتوکینین       غالبا BA مورد آدنین()بنزیل 

 (.Sarropoulou et al., 2014b) گیردمی قرار استفاده

 نیز مطلوبی پرآوری به ،BA از گیریبهره با همچنین

  .P. pensylvanica L و  .Prunus virginiana L در

 .Mahdavian et al (.Pruski et al., 2000) اندیافته دست

 0/5 حاوی DKW کشت محیط دریافتند (2010)

 پایه پرآوری برای محیط بهترین BA لیتر در گرممیلی

SL-64 بهترین دریافتند همچنین آنها باشد.می محلب 

 PHL-A پایه زاییریشه و پرآوری کشت محیط

 و BA لیتر در گرممیلی 0/5 حاوی MS ترتیب به

DKW است رشد هایکنندهتنظیم بدون 

(2011 .,et al Mahdavian.)  Bošnjak Mihovilović

.et al (2012) کشت محیط اثر QL هایغلظت حاوی 

 را )کینتین( Kin و )تیدیازورون( BA، TDZ مختلف

 مشاهده و کرده بررسی Gisela 5 پایه پرآوری بر

 حاوی کشت محیط در شاخساره تکثیر ضریب کردند

 لیتر در گرممیلی 0/5 یا BA لیتر در گرممیلی 1

TDZ باشد. می بیشتر Zarei et al. (2013) منظوربه 

 محیط نوع اثر ،Gisela 6 پایه ریزازدیادی سازیبهینه

 در اکسین کاربرد شیوه و کربن منبع کشت،

                                                                               
4.Macronutrients 

5.Micronutrients 

6.Proliferation 
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 .دادند قرار مطالعه مورد را زاییریشه و زایی نوساقه

 در نوساقه طول و تعداد بیشترین که داد نشان نتایج

 ساکارز لیتر در گرم 95 حاوی MS کشت محیط

 روش در نیز  زاییریشه تحریك بیشترین آمد. دست به

 IBA لیتر در گرممیلی 1 حضور در پالسینگ

 اتفاق دقیقه 25 و 15 مدت در اسید(بوتیریك )ایندول

 و متیونین-التأثیر  Sarropoulou et al. (2013) افتاد.

IBA هایشاخساره ایشیشهدرون زاییریشه بر CAP-

6P و Gisela 6 درصد باالترین و کرده بررسی را 

 و IBA لیتر در گرممیلی 2 ترکیب در را زاییریشه

 آوردند. دستهب متیونین-ال لیتر در گرممیلی 0/5

 بر یتأثیر 1سدیم دیکگوالک دریافتند آنها همچنین

 15 غلظت در اما ؛ندارد CAB-6P شاخساره پرآوری

 پایه در شاخساره تعداد افزایش موجب میکرومول

Gisela 6  شودمی (Sarropoulou et al., 2014a.) در 

 بر هاآمینپلی اثر مطالعه منظوربه دیگری آزمایش

 باالترین که کردند مشاهده CAB-P پایه ریزاردیادی

 لیتر در گرممیلی 1 با شاخساره پرآوری درصد و تعداد

-ریشه درصد و ریشه تعداد بیشترین و اسپرمیدین

 پوترسین لیتر در گرممیلی 2 و 1 با ترتیببه زایی

 (.Sarropoulou et al., 2017) آیدمی دست هب

 و پرآوری بررسی حاضر تحقیق اصلی اهداف از

 محیط در CAB-6P پایه ایشیشهدرون زاییریشه

 های کننده تنظیم متفاوت ترکیبات با مختلف هایکشت

 مطلوب پروتکل یك بتوان تا باشدمی گیاهی رشد

  نمود. معرفی CAB-6P پایه ریزازدیادی جهت

 

 هاروش و مواد
 گیاهی مواد

  پایه ساله دو هاینهال خشبینیمه هایشاخه از

CAB-6P معتدله هایمیوه پژوهشکده گلخانه در واقع 

 در باغبانی علوم تحقیقات موسسه سردسیری و

 هاشاخه شد. استفاده گیاهی مواد عنوانبه ماه شهریور

 آزمایشات انجام جهت و گرفت قرار پالستیك درون

 -اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقاتی آزمایشگاه به مربوطه

  گردید. منتقل کرج واحد

                                                                               
1.Dikegulac sodium 

 استقرار و ضدعفونی

 یك مدتبه شاخه قطعات سطحی، استریل برای

 سپس و گرفتند قرار جاری آب جریان زیر در ساعت

 درصد 0/2 محلول در دقیقه 10 مدتبه

 و گرفته قرار درصد( 05 )وایتکس سدیم هیپوکلریت

 شدند. شستشو استریل مقطرآب با مرتبه سه سپس

 هایلوله در استقرار جهت استریل 2دارگره هایقطعه

 MS پایه کشت محیط از لیترمیلی 15 حاوی آزمایش

 شدند. داده قرار گیاهی رشد هایکنندهتنظیم بدون

 به یافتهرشد سالم هایریزنمونه هفته، 2 از بعد

 محیط از لیترمیلی 45-05 حاوی تربزرگ های شیشه

 9واکشت بار سه از بعد یافتند. انتقال قبل مشابه کشت

 نوک هایریزنمونه هفته، چهار زمانی فاصله به

 گرفتند. قرار پرآوری هایکشت محیط در شاخساره

 29 دمای با رشد اتاقك در شده،کشت های ریزنمونه

 ساعت 1 و روشنایی ساعت 11 و گرادسانتی درجه

 هایالمپ و خنك سفید فلئورسنت نور زیر تاریکی

 .شدند مستقر لوکس 4555 نور شدت با گازی زرد

 

 پرآوری

 محیط نوع سه از هانمونهریز پرآوری بررسی جهت

MS، 4 پایه کشت
DKW و WPM

 سطح سه با همراه 0

 (BA) آدنینبنزیل گیاهی رشد هایکنندهتنظیم از

 غلظت 2 با ترکیب در لیتر( در گرممیلی 2 و 1 ،0/5)

 لیتر( در گرممیلی 0/5 و )صفر Kin)) کینتین از

 ساکارز لیتر در گرم 95 حاوی محیط هر شد. استفاده

 همه برای pH و بوده آگار لیتر در گرم هفت و

 در دقیقه 25 مدتبه کردناتوکالو از قبل ها محیط

 شد. تنظیم 1/0 با برابر گرادسانتی درجه 121 دمای

 2 حدود طول به شاخساره نوک هایریزنمونه

 هایمحیط درون در استریل شرایط در متر سانتی

 تولید درصد انتقال، از بعد روز 40 گرفتند. قرار پرآوری

 هایشاخساره طول و تعداد و جانبی شاخساره

 جانبی شاخساره تولید درصد شد. محاسبه تولیدشده

                                                                               
2.Nodal segments 
3.Subculture 
4.Driver-Kuniyuki Walnut medium (DKW), 1984 

5.Woody Plant Medium (WPM); McCown & Lloyd, 

1981 
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 جانبی شاخساره تولید که هاییریزنمونه اساس بر

 صورتهب و محاسبه ها ریزنمونه کل به نسبت داشتند

 گردید. بیان درصد

 

 زاییریشه

 زایی،ریشه مناسب محیط تعیین منظوربه

 مترسانتی 2-9 طول با شدهپرآوری های شاخساره

 هایمحیط از لیترمیلی 45-05 محتوی ظروف داخل

MS و WPM از مختلف سطح چهار با همراه 

 اسیدبوتریكایندول گیاهی رشد هایکننده تنظیم

((IBA ،داده قرار لیتر( در گرممیلی 2 و 1 ،0/5 )صفر 

 هاریزنمونه قرارگیری از بعد روز 40 نهایت در شدند.

 زاییریشه درصد به مربوط نتایج زایی،ریشه محیط در

 میزان شد. بردارییادداشت اصلی ریشه طول و تعداد و

 pH و لیتر در گرم 1 آگار لیتر، در گرم 95 ساکارز

 شد. تنظیم 1/0 با برابر        تقریبا 

 

 سازگاری و خاک به انتقال

 دار درب ظروف به مطلوب هایریشه دارای هایگیاهچه

 پرالیت و کوکوپیت ماس،پیت از حجمی مخلوط حاوی

 و آگار بقایای کامل حذف برای شدند. منتقل (1:2:2)

 جریان زیر دقت با انتقال از قبل هاریشه کشت، محیط

 روز، 45 از بعد شدند. داده شستشو جاری آب

 پالستیکی کوچك هایگلدان به شدهسازگار های گیاهچه

 و زاییریشه پرآوری، مرحله محیطی شرایط یافتند. انتقال

 بود. استقرار مرحله مشابه سازگاری

 

  آماری طرح

      کامال  طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

 2 با تکرار هر و پرآوری مرحله در تکرار 9 با تصادفی

 مرحله در مشاهده 4 با تکرار هر و تکرار 4 و مشاهده

 و هاداده واریانس تجزیه درآمد. اجرا به زاییریشه

 استفاده با پیرسون روشبه همبستگی ضریب محاسبه

 مقایسه و گرفت صورت SPSS.21 افزارنرم از

 در دانکن ایدامنه چند آزمون از استفاده با ها میانگین

 توسط نمودارها کلیه شد. انجام 1 احتمال سطح

 گردید. رسم Excel افزار نرم

 بحث و نتایج
 سطحی استریل

 بود. %2 هاریزنمونه استقرار مرحله در آلودگی نرخ

 سطحی ضدعفونی موفقیت بر مبنی زیادی هایگزارش

 سدیمهیپوکلریت از استفاده با گیالس هایریزنمونه

 & Pruski et al., 2005; Kalinina) دارد وجود

Brown, 2007.) 

 

 پرآوری

 دارمعنی اثر بیانگر هاداده واریانس تجزیه نتایج

 شاخساره طول و تعداد بر BA و رشد های محیط

 داریمعنی اختالف ،هورمون از استفاده .بود تولیدشده

 درصد نشد. سبب هاریزنمونه پرآوری در را

 WPM و MS، DKW محیط 9 در زایی شاخساره

 تفاوت که بود درصد 31 و 155 ،155 با برابر ترتیب به

 و تجزیه ندادند. نشان هم با را داریمعنی آماری

 تعداد بیشترین که داد نشان آماری هایتحلیل

 ریزنمونه هر یازابه شاخساره 11/1 تولیدی شاخساره

 41/1 شاخساره طول باالترین همچنین و اولیه

 WPM+0.5 mg/L BA محیط به مربوط متر سانتی

 و ظاهری شکل همچنین (.A, B-1 )شکل است بوده

  کشت محیط در تولیدشده هایشاخساره کیفیت

WPM پدیده و بوده بهتر کشت هایمحیط سایر از 

 محیط این در حاضر های ریزنمونه در 1شدنایشیشه

 در شدهتولید هایشاخساره نتیجه در و نشد مشاهده

 گیاهچه، تولید و شدن دارریشه برای محیط این

 هایمحیط در پرآوری اختالف بودند. ترمطلوب

 است شده داده نشان C و A، B-4 شکل در مختلف

 (.1 )جدول

 و Sisko (2011) هایبررسی با آمده دستبه نتایج

Fallahpour et al. (2015) محیط نمودند گزارش که 

 هایریزنمونه در را تکثیر نرخ بیشترین WPM کشت

 همچنین دارد. مشابهت است، داشته Gisela5 پایه

Karamad et al. (2014) کشت محیط سه بین از نیز 

MS، DKW و WPM پرآوری منظوربه استفاده مورد 

 کشت محیط بودنمطلوب ،Gisela6 هایریزنمونه

                                                                               
1.Vitrification 
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WPM به نسبت را شاخساره طول و تعداد بیشترین با 

 محیط حاضر، بررسی در دادند. نشان هامحیط سایر

 WPM از بعد مطلوب محیط عنوانبه DKW کشت

 از بهتری پرآوری MS محیط به نسبت و گرفت قرار

 .Bell et al داد. نشان شاخساره طول و تعداد نظر

 نظر از MS به نسبت را DKW برتری نیز (2009)

 از اند.نموده گزارش گالبی رقم دو در شاخساره تولید

 گزارش چنیناین Zhang et al. (2000) دیگر سویی

 محیط در P. virginiana پرآوری و استقرار که کردند

MS از بهتر WPM باشد.می Hammatt & Grant 

 ،وحشی گیالس هایریزنمونه استقرار در نیز (1993)

 دست Zhang et al. (2000) با مشابهی نتیجه به

 حاضر آزمایش نتایج با اخیر پژوهش دو نتایج اند.یافته

 و رویشی پایه متقابل اثرات آن دلیل که ندارد مطابقت

 محیط کارایی وابستگی دیگر عبارتبه یا کشت محیط

 Janekova, 1985; Tatari) باشدمی ژنوتیپ با کشت

Varnousfaderani et al., 2012.) معدنی ترکیبات 

 در گذارتأثیر مهم عامل یك کشت محیط در موجود

 ,.Fallahpour et al) باشدمی ایشیشهدرون تکثیر

2015; Erfani et al., 2017.) طوربه هنوز اگرچه 

 در اما ؛شودمی استفاده MS کشت محیط از گسترده

 با هاییمحیط ویژهبه و دیگر هایمحیط با مواردی

 جایگزین آمونیومنیترات شکل به نیتروژن کمتر غلظت

 با برابر MS محیط در آمونیومنیترات میزان شود.می

 و DKW محیط دو در و لیتر در گرممیلی 1105

WPM در گرممیلی 455 و 1411 با برابر ترتیببه 

 ترجیح آمونیوم به را نیترات گیاهان اکثر باشد.می لیتر

 ,.Pierik 1997; Mansseri-Lamrioui et al) دهندمی

 در تواندمی فزونی صورت در نیترات که چرا (،2011

 اثر تواندمی آمونیوم زیادی اما ؛بیابد تجمع هاواکوئل

 سویی از (.Glass et al., 2002) باشد داشته سمیت

 با مقایسه در DKW و WPM کشت محیط دو دیگر

 و بوده بیشتری کلسیم دارای MS کشت محیط

 بین دهی سیگنال در را اهمیتیپر نقش کلسیم

 عالوهبه (.Reddy, 2001) کندمی ایفا گیاه هایسلول

 اندام و سلول رشد بر مستقیم اثر کلسیم است ممکن

 گذارتأثیر سلولی تقسیم و کشیدگی بر و باشد داشته

 و گذاشته اثر سلولی درون pH بر کلسیم باشد.

 -منبع تعیین جهت تنظیمی یون عنوانبه همچنین

 و کندمی عمل هاکربوهیدرات شدنجاهجاب و مقصد

 اثر سلولی دیواره و هاسلول بر واسطه همینبه

  (.Hirschi, 2004) گذارد می

 با گردید مشخص ،آزمایش نتایج به توجه با

 در هاشاخساره طول و تعداد ،BA غلظت افزایش

 این (.1 )شکل است یافته کاهش WPM کشت محیط

 شده تأیید نیز Pruski et al. (2005) توسط نکته

 میزان و نوع در تغییر پرآوری، کشت محیط در است.

 هاشاخساره پرآوری در است ممکن هاسیتوکینین

 BA غلظت افزایش با که معنی بدین باشد. گذارتأثیر

 Miri) یابد کاهش هاشاخساره طول کشت، محیط در

et al., 2003b; Khosravinezhad et al., 2016.) 

Mahdavian et al. (2010) کشت محیط DKW 

 ترینمناسب را BA لیتر در گرممیلی 0/5 با همراه

 14 لوسیسنت محلب رویشی پایه پرآوری برای محیط

 که حاضر بررسی مشاهدات با سوهم که کردند معرفی

 در گرممیلی 0/5 حاوی DKW و WPM کشت محیط

 ایم،نموده معرفی مطلوب محیط عنوانبه را BA لیتر

 باشد.می

 طول و تعداد بین که داد نشان همبستگی نتایج

 این به دارد، وجود داریمعنی مثبت رابطه شاخساره

 شاخساره طول شاخساره، تعداد افزایش با که معنی

 کشت محیط واقع در (.1 )جدول یابدمی افزایش

 و انتهایی غالبیت شکستن موجب ،پرآوری مناسب

 با طرفی از و شده جانبی هایشاخساره تعداد افزایش

 شدنطویل سبب سلولی تقسیم و رشد تحریك

 نیز Fallahpour et al. (2015) گردید. هاشاخساره

 طول ها،شاخساره تعداد افزایش با دریافتند

 یابد.می افزایش نیز ها شاخساره

 
زایی و ضریب همبستگی بین درصد شاخساره .1جدول 

 CAB-6Pهای تعداد و طول شاخساره
Table 1. Correlation coefficient between shoot 

multiplication percentage, shoot number and shoot 

length of CAB-6P 
 Shoot length Shoot No Trait 

 0.71**  Shoot length 
0.08 0.17  Shoot multiplication (%) 
 درصد 1دار در سطح احتمال **: معنی

**: significant at 1% of probability level. 
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 بر BA و کشت محیط تأثیر میانگین مقایسه .1 شکل

 ای.شیشهدرون شرایط در CAB-6P هایشاخساره پرآوری

A) شاخساره، تعداد B) شاخساره طول 
Figure 1. Mean comparison for effect of media and 

BA on proliferation of CAB-6P shoots in in vitro 

conditions. A) shoot number, B) shoot length 
 

 زاییریشه

 تنهایی به کشت محیط شده،حاصل آماری نتایج اساس بر

 اثر زاییریشه درصد و طول تعداد، صفات از یك هیچ بر

 IBA مختلف های غلظت است. نشده سبب را داریمعنی

 را داریمعنی اثر هاریزنمونه زاییریشه درصد و تعداد بر

 نداشت. دارمعنی اثر هاریشه طول بر اما کرد ایجاد

 لیتر در گرممیلی 2 دارای محیط در ریشه تعداد بیشترین

IBA است. بوده 10/1 با برابر آن میانگین که شد حاصل 

 بدون محیط به مربوط شاخص این میزان کمترین

 میانگین طوربه که شدمی گیاهی رشد هایکنندهتنظیم

 آمد دستبه ریزنمونه هر ازایبه ریشه 12/1 با برابر

 بر IBA هورمون و کشت محیط متقابل اثر (.2)شکل

 طول باالترین بود. دارمعنی زاییریشه درصد و ریشه طول

 گرم میلی 0/5 حاوی MS کشت محیط به مربوط ریشه

 رشد هایکنندهتنظیم بدون WPM و IBA لیتر در

 البته که بود متر(سانتی 94/3 و 24/15 ترتیب)به گیاهی

 کشت محیط جزبه هامحیط سایر با معناداری اختالف

MS در ایریشه که گیاهی رشد هایکنندهتنظیم بدون 

 بیشترین .(A-9 )شکل ندادند نشان نشد، تشکیل آن

 2 حاوی MS های کشت محیط در نیز زاییریشه درصد

 حاوی WPM و درصدIBA (1/11 ) لیتر در گرممیلی

 آمد دستبه درصدIBA (2/01 ) لیتر در گرممیلی 0/5

 بدون MS جزبه هامحیط سایر با داریمعنی اختالف که

 (.B-9 )شکل نداشت گیاهی رشد هایکنندهتنظیم

 این از حاصل آماری مشاهدات به نظر با و کلی طور به

 مرحله، این در صفات تمامی داشتن نظر در با و آزمایش

 را IBA لیتر در گرممیلی 2 حاوی MS محیط توانمی

 پایه این برای زاییریشه محیط ترینمناسب عنوانبه

 این در ریشه طول و زاییریشه درصد .نمود معرفی

 مترسانتی 59/1 و درصد 10/11 با برابر ترتیب به محیط

 مختلف هایغلظت در شده دارریشه هایشاخساره بود.

IBA شده گزارش نمود. مشاهده 0 شکل در توانمی را 

 کشت محیط در زاییریشه ،Gisela5 پایه در است

WPM محیط به نسبت MS است یافته افزایش 

(Fallhpour et al., 2015) غلظت تواندمی آن دلیل که 

 باشد آن در موجود نیتروژن ویژهبه و معدنی مواد ترپایین

 با زایی ریشه توان افزایش بر مبنی دیگری گزارشات که

  ،CAB-6P هایپایه در MS کشت محیط شدنرقیق

GF 677 و PR 204/84 (Dimassi-Theriou, 1995; 

Fotopoulos & Sotiropoulos, 2005; Sarropoulou et. 

al., 2013) پژوهشی طی ،2551 سال در دارد. وجود 

 تعداد آمونیوم،نیترات غلظت کاهش با که شد اعالم

 شودمی کمتر آنها طول اما بیشتر هاریشه

(Buyukdemirci, 2008.) ریشه طول نیز آزمایش این در 

 نسبت کمتری آمونیومنیترات که WPM کشت محیط در

 آماری نظر از که هرچند بود؛ ترپایین دارد MS محیط به

 نداشت. وجود محیط دو بین داری معنی تفاوت

 که پژوهشی نتایج با مرحله این در آمدهدستبه نتایج

 ,.Gisela6 (Sarropoulou et al پایه ریزازدیادی روی بر

2013; Karamad et al., 2014) بیشترین و شد انجام 

 اعالم لیتر در گرممیلی 2 غلظت به مربوط را ریشه تعداد

 Mansseri-Lamrioui et طرفی از دارد. مطابقت نمودند،

al. (2011) لیتر در گرممیلی 1 حاوی کشت محیط با 

IBA لیتر، در گرممیلی 4 و 2 ،1 ،0/5 هایغلظت بین از 

 گیالس در را ریشه طول و تعداد میانگین میزان باالترین

 است ممکن تفاوت این دلیل که آوردند دست به وحشی

  باشد. مختلف ارقام و هاگونه متفاوت هورمونی نیاز
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 گردید مشاهده همبستگی ضرایب نتایج اساس بر

 ریشه طول و تعداد و زاییریشه درصد بین که

 که (2 )جدول دارد وجود داریمعنی مثبت همبستگی

 پایه روی Fallahpour et al. (2015) نتایج مشابه

Gisela5 زاییریشه کیفیت که است آن بیانگر و بوده 

 تیمارهایی در ریشه طول و تعداد نظر از هاشاخساره

 است. بهتر شدند زاییریشه افزایش موجب که

 

زایی و تعداد و ضریب همبستگی بین درصد ریشه. 2جدول 

 CAB-6Pهای طول ریشه شاخساره

Table 2. Correlation coefficient between rooting 

percentage, root number and root length of CAB-6P 

shoots 
Root length Root No.  Trait 

 0.21  Root length 
0.49* 

0.82**  Rooting (%)  
 درصد. 0و  1در سطح احتمال  دار** و *: معنی

**, *: Significant at 1 and 5 % probability level, respectively. 

 

 

 
 ایشیشهدرون شرایط در CAB-6Pهای شاخساره بر تعداد ریشه IBAمقایسه میانگین تأثیر  .2شکل 

Figure 2. Mean comparison for effect of IBA on root number of CAB-6P shoots in in vitro conditions 

 
 

 
  ای. شیشه درون شرایط در CAB-6Pهای شاخساره زایی بر ریشه IBA. مقایسه میانگین تأثیر محیط کشت و 9شکل 

Aها، ( طول ریشهBزایی( درصد ریشه 
Figure 3. Mean comparison for effect of media & IBA on rooting of CAB-6P shoots in in vitro conditions.  

A) root length, B) rooting percentage 
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  .BA لیتر در گرممیلی 0/5 حاوی مختلف هایکشت محیط در CAB-6P هایشاخساره پرآوری. 4 شکل

A) MS، B) DKW و C) WPM 
Figure 4. Proliferation in various growth media containing 0.5 mg/L BA. A) MS, B) DKW & C) WPM 

 

 
 D) 2 و A) 5، B) 0/5، C) 1 لیتر(: در گرم)میلی IBA مختلف هایغلظت در CAB-6P هایشاخساره زاییریشه. 0 شکل

Figure 5. Rooting of CAB-6P shoots in different concentration of IBA (mg/L): A) 0, B) 0.5, C) 1 & D) 2 

 

 سازگاری

 کشت در موفقیت اصلی عوامل از یکی و مرحله آخرین

 سازگاری و مناسب شهیر با هاییگیاهچه تولید بافت،

 است. ایشیشهبرون شرایط به دارریشه هایگیاهچه

 ای شیشهدرون شرایط در افتهیپرورش هایشاخساره

 یهاتیفعال ،گاز محدود تبادل و کم تابش علتبه

 منجر است ممکن امر این که دارند ینییپا یفتوسنتز

 طیشرا با سازگاری از بعد کم یبقا نرخ و کند رشد به

 قوی شهیر ستمیس خاطر همینبه ؛شود بیرون محیط

 یترعیسر و ترآسان یسازگار گیاهان تا دهدیم اجازه

 Mousavi et) باشند داشته ایشیشهبرون طیشرا به

al., 2017; Miri, 2018). تحت هاگیاهچه سازگاری 

 و بود دهیریشه مرحله شرایط مستقیمتأثیر 

 زاییریشه محیط در هاگیاهچه مدتطوالنی قرارگرفتن

 هاریشه حد از بیش شدنطویل و شدنایقهوه موجب

 درصد 11 کرد.می مواجه مشکل با را انتقال و شده

 و کرده طی موفقیت با را سازگاری مرحله هاگیاهچه

 نمودند. ایجاد را شادابی و سالم هایگیاهچه

 

 گیرینتیجه

 پایه توانمی که داد نشان تحقیق این نتایج مجموع در

 موفقیت با ایشیشهدرون روشبه را CAB-6P رویشی

 هایباغ احداث لزوم به توجه با که نمود تکثیر

 تواندمی پایه این موفق ریزازدیادی گیالس، یکنواخت

 تجزیه از آمده دستبه نتایج طبق باشد. نویدبخش

 پایه این پرآوری برای محیط ترینمناسب آماری،

 در و IBA لیتر در گرم میلی 0/5 حاوی WPM محیط

 لیتر در گرممیلی 2 حاوی MS تیمار زاییریشه مورد

IBA سایر شودمی پیشنهاد همچنین باشد.می 

 همچون گیاهی رشد هایکنندهتنظیم و ترکیبات

 CAB-6P پایه ایشیشهدرون تکثیر بر هاآمین پلی

 گیرند. قرار مقایسه و بررسی مورد
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