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 چکیده

انجام شد. در این مطالعه از  C29زایی و سازگاری میروباالنی، ریشهزایهای رشد بر شاخهاین مطالعه با هدف بررسی اثر محیط کشت و تنظیم کننده
تیمار، شامل  2نمونه استفاده شد. به منظور ضد عفونی نمونه های گیاهی از  5تکرار و هر تکرار شامل  4آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با 

دقیقه، با  10درصد به مدت  10دقیقه استفاده شد. نتایج نشان داد هیپوکلریت سدیم  10ر درصد د 10دقیقه و  هیپوکلریت سدیم  1درصد در  70اتانول  
و تنظتیم کننتده رشتد بنزیتل      DKWو  MSدرصد آلودگی ریز نمونه های سال جاری بهترین تیمار ضدعفونی بود. از دو نوع محیط کشتت شتامل    4

میلی گرم در لیتتر در   3و 2، 1، 0در مرحله پرآوری و ایندول بوتیریک اسید در غلظت های میلی گرم در لیتر  4و  3، 2، 1، 0آمینوپورین در غلظت های 
شاخساره، و  16/6میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین با میانگین پر آوری  2حاوی  MSمرحله ریشه زایی استفاده شد. نتایج نشان داد که محیط کشت 

و طتول ریشته بته میتزان      IBAمیلی گرم در لیتر  2حاوی  MSبیش ترین درصد ریشه زایی در محیط سانتی متر بیش ترین شاخه زایی و  51/2طول 
سانتی متر، به دست آمد. سازگاری گیاهچه ها به شرایط گلخانه ای با استفاده از سیستم مه افشانی، با موفقیت انجام شتد بتاالترین    75/6درصد و  100

 حجمی( به دست آمد.  1:1وکوپیت و پرالیت )درصد( در محیط ک 0/70درصد بقای گیاهچه )
 

 پرآوری، ریشه زایی، سازگاری، ضدعفونی های کلیدی:واژه

 

    1 مقدمه

های درختی در میتزان رشتد رویشتی، زود     با توجه به نقش پایه  
رسی، میزان عملکرد و مقاومت در برابر بیماری ها، پایه مناسب نقتش  

د داشتت، بطتور کلتی پایته هتای      بسزایی در برنامه مدیریت باغ خواه
درختان میوه به دو روش جنسی و غیر جنسی تکثیر می شوند، ولی با 
توجه به اینکه در تکثیر جنسی تفرق صفات حاصل شده و نهال هتای  
حاصله از نظر خصوصیات ژنتیکی تغییر می یابند، از چنتد دهته پتیش    

هتای  سعی بر این است تا از روش تکثیر غیر جنسی، بته ویت ه روش   
کشت بافت برای تولید انبوه پایه هتای ستالم و توستعه باغتات میتوه      

(. پایه های بذری میروباالن از گذشته تا به حال متورد  5استفاده شود )
استفاده بوده است. از وی گی های مثبت این پایه می توان به سهولت 
دسترسی، ارزان بودن، محصول دهتی ختوپ پتز از بلتوغ، مقاومتت      

                                                 
ارشد، استادیار و استاد گروه علوم باغبتانی، دانشتکده    به ترتیب دانشجوی -4و  2، 1

 مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی،
 (Email: abedy@um.ac.ir                          نویسنده مسئول: -)*  
 منابع و کشاورزی و آموزش تحقیقات مرکزبخش تحقیقات علوم زراعی و باغی،  -3

   ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایرانرضوی خراسان طبیعی
DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.33469  

مقاومت نسبی به بیماری پوستیدگی ریشته، قتدرت     نسبی به خشکی،
رشد زیاد، و قدرت استقرار بهتر اشاره کرد، که به طتور وستیعی متورد    
استفاده قرار می گیرند. با تحقیقتات بیشتتر در آمریکتا، سته کلتون از      
میروباالن شناسایی شده است، که خصوصیات این کلون ها تا حدودی 

پایه های قوی الرشد متی باشتند.   متفاوت می باشد ولی تمامی آن ها 
است کته مقتاوم بته نماتتد       Myrobalan 29cیکی از این کلون ها 

ریشه، مقاوم به پوسیدگی ریشه بلوط و از قدرت رشد باالیی برختودار  
استقرار ضعیف آن ،  Myrobalan 29cپایهاست. بیشترین محدودیت 

کلتون هتای   می باشد، اما به دلیل وی گی قدرت القائ رشد، بیشتتر از  
(. یکی از ملزومات کشت بافتت، آشتنایی بتا    6دیگر استفاده می شود )

رفتارهای فیزیولوژیکی و حساستیت گونته هتای گیتاهی بته آلتودگی       
پاتوژن های مختلف می باشتد. متواد مختلفتی از جملته هیپوکلریتت      

درصد و کلرید جیتوه در غلظتت    70(، اتانول %50-10سدیم تجاری ) 
مان تیمار ازچند ثانیه تا چندین دقیقه بتا توجته   های متفاوت و مدت ز

هتا  به بافت گیاهی به منظور ضدعفونی ستطحی و استتقرار ریزنمونته   
(. کمتالی و همکتاران در ستال    1تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند )

بادام × گزارش کردند بهترین روش گندزدایی برای دو رگه هلو  1380
( 677 GFاستفاده از کلرید جیوه ) دقیقته متی    6درصد به متدت   1/0
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میلی گترم در لیتتر بنزیتل     5/0همراه با  DKWباشد. و محیط کشت 
شاخساره جدید بته ازا  هتر ریتز     06/6آدنین با ضریب تکثیری حدود 

(. در مطالعته  10نمونه اولیه بهترین محیط برای پرآوری این پایه بود )
ین تعداد ساقه بیشتر 5بر پر آوری پایه ی گزیال  BAPو NAA  تاثیر

میلی گرم در لیتر بنزیل آمینتو پتورین مشتاهده شتد     1در تیمار حاوی 
و 1بتا غلظتت   MS  (. و همچنین پایه میروباالن در محیط کشتت 21)
میلتی گترم در لیتتر جبترلین      1میلی گرم در لیتر بنزیل آدنتین و   5/0

گرم در لیتتر استید اینتدول بوتریتک      1/0آوری، و غلظت  بیشترین پر
(. در بررستی پتال ، پایته    14و  13ن ریشه زایی را داشته اند )بیشتری

بتاالترین درصتد ریشته زایتی را      MS 2/1 پاکوتاه آلو در محیط کشت
(. یانگ نیگ در بررسی ریزازدیادی آلو چینی در شترایط  18نشان داد )

 MS 2/1درون شیشه ای نشان داد که ریشه زایی در محتیط کشتت   
گار کردن گیاهچه های ریشه دار شتده بته   باالترین مقدار بوده، و ساز

شرایط گلخانه ای با استفاده از سیستم مه افشانی با موفقیت انجام شد 
(. ذوالفقاری نسب و همکاران پ وهشی در رابطته بتا کشتت درون    23)

نتایج  گوجه انجام دادند. ×شیشه ای برروی دو رگه های طبیعی زردآلو
بتا  ای به شرایط گلخانهدار یشهر یهاشاخسارهسازگار کردن نشان داد 

 (.25( انجام شد )%64/3مه افشانی ، با موفقیت )استفاده از سیستم 

لتذا   با توجه به اهمیت این پایه و لزوم تکثیر انبوه آن در کشتور،  
این مطالعه با هدف تعیین بهترین روش ضتدعفونی، ارزیتابی توانتایی    

کشت با نستبت   تکثیر درون شیشه ای و گزینش مناسب ترین محیط
 29c (Myrobalan هورمونی مناسب برای ریز افزایی پایه میروباالن

29c .اجرا گردید ) 

 

 هامواد و روش

این مطالعه در آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کشتاورزی   
و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب چهتار آزمتایش جداگانته بته     

 شرح زیر اجرا شد.
 

 ونی و استقرار ریزنمونه هاضدعف -آزمایش اول
شاخه های پایه  تهیه ی مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش،

که از خزانه مرکز تحقیقات کشاورزی اواخر خرداد متاه   29cمیروباالن
و پز از انتقال بته آزمایشتگاه، ابتتدا بته دو گتروه       جمع آوری 1392

ه از ریتز  )شاخه سال جاری  وشاخه یکساله( تقسیم و سپز هتر گترو  
دقیقه زیر آپ جاری شستشتو داده شتد. در مرحلته     20نمونه ها حدود 

در اتاقک استریل )هود المینتار(   ضدعفونی اعمال  تیمار به نسبت بعد
 10دقیقه و هیپو کلریت سدیم  1درصد به مدت  70اقدام شد. ) الکل 
بار عمل آبکشتی   3(( بعد از هریک از مراحل فوق 10درصد به مدت )

ها شد. پز از اعمال تیمارها، نمونه ها با آپ مقطر سترون انجام نمونه
فاقد تنظیم کننده رشد کشت شده و بته اتاقتک     MSدر محیط کشت

 16درجته ی ستانتیگراد و دمتای شتب      22رشد با میانگین دمای روز 
ساعت تاریکی  8ساعت روشنایی و  16درجه ی سانتیگراد با فتوپریود 

دعفونی شامل سه تکرار و هر تکترار شتامل   منتقل شدند. هر تیمار ض
پنج ریز نمونه می باشد. پتز از گذشتت دو هفتته، درصتد آلتودگی و      
درصد ریز نمونه های فعتال یادداشتت بترداری و متورد ارزیتابی قترار       

در حالتت   MSپایه ی  کشت محیط از ها ریزنمونه کشت برایگرفت. 
. شتد آگتار استتفاده   گرم در لیتر  7ساکارز و  %3جامد و تکمیل شده با 

pH شد. تنظیم  7/5به اندازه  کشت محیط 

 

 مرحله پرآوری )شاخه زایی( -آزمایش دوم
در این مرحله هدف، شناسایی تیمارهایی است که در مقایسته بتا   
سایر تیمارها براساس فاکتورهای شاخه زایی برتر هستتند. تیمارهتای    

( و MS ،DKWمورد بررسی عبارتنداز: محتیط کشتت در دو ستط  )   
میلتی گترم    4، 3، 2، 1، 0غلظت بنزیل آمینوپتورین در پتنج ستط ، )   

برلیتر( به محیط کشت اضافه شد. ریز نمونه هتای بعتد از کشتت بته     
درجته   16درجه ستانتیگراد و دمتای شتب    22اتاقک رشد با دمای روز
ساعت تاریکی با میزان  8ساعت روشنایی و  16سانتیگراد با فتوپریود 

لوکز انتقال داده شدند. در این مرحله از آزمتایش   2500تا 2000نور 
فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکترار و هتر   
تکرار شامل پنج نمونه استفاده شد. عامل اول نوع محیط کشت در دو 

( و عامل دوم غلظت بنزیل آمینوپتورین در پتنج   DKWو  MSسط  )
بار واکشت به  3رلیتر( بود. که بعد از میلی گرم ب 4، 3، 2، 1، 0سط ، )

هفته، تعداد، طول و کیفیت شاخه ها مورد ارزیتابی قترار    3فواصل هر 
نمونته   ) ریز Aنمونه در سه سط   گرفت. در این پ وهش، کیفیت ریز

های قوی و پر رشد: فاقد نشانه های شیشه ای شدن، نکتروزه شتدن   
نمونه های متوستط   ریز) Bمریستم انتهایی و زرد شدن برگ هستند(، 

درصد نمونه ها دارای نشانه های شیشه ای شتدن،   15رشد: کم تر از 
) ریزنمونه  Cنکروز شدن مریستم انتهایی و زرد شدن برگ هستند( و 

درصد نمونه ها دارای نشانه های شیشه ای  30تا  15ها ضعیف رشد: 
زه شدن، نکروز شدن مریستم انتهایی و زرد شدن بترگ هستتند( انتدا   

 گیری شدند.

 

 ریشه زایی -آزمایش سوم
سانتی متر انتختاپ، و   1-2در این مرحله شاخساره های به طول 

به محیط کشت ریشه زایی منتقل شدند. در ایتن مرحلته نتوع محتیط     
، غلظت اسید ایندول بوتیریک در (DKWو  MS)کشت در دو سط  

ر گرفتت.  میلی گرم درلیتر(، مورد بررستی قترا   3، 2، 1، 0چهار سط  )
پز از ریشه دار شدن ریز نمونه ها برای  تعیین بهترین محیط کشت 
و ترکیب تنظیم کننده های رشد ریشه زایی، تعداد و طول ریشه، تعداد 

 Aبرگ و طول ساقه و کیفیت ریز نمونه با درجه بندی در سه ستط   
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قوی و پر رشد: فاقد نشانه های شیشه ای شدن، نکروز  های)ریزنمونه
نمونته هتای    )ریز Bریستم انتهایی و زرد شدن برگ هستند(، شدن م

درصد نمونه ها دارای نشانه های شیشه ای  15متوسط رشد: کم تر از 
 Cشدن، نکروز شدن مریستم انتهتایی و زرد شتدن بترگ هستتند( و     

درصد نمونته هتا دارای نشتانه    30تا  15ریزنمونه های ضعیف رشد: )
ریستم انتهایی و زرد شدن بترگ  های شیشه ای شدن، نکروز شدن م

هستند( اندازه گیری شدند. جهت آنالیز آماری از آزمایش فاکتوریتل در  
قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار و هر تکترار شتامل سته ریتز     

 نمونه استفاده شد.

 

 سازگاری -آزمایش چهارم
برای انتقال گیاهان به گلدان و سازگار نمودن آن هتا بتا شترایط    

پیش از کاشت بسترهای کشتت ضتدعفونی شتدند. در ایتن      محیطی،
حجمتی(،  1:1مرحله از پنج بستر کشت، شامل کوکوپیتت و پرالیتت )  

: 3حجمی(، کوکوپیت و پرالیت با نسبت ) 3: 5/0کوکوپیت و پرالیت )
حجمتی( استتفاده    1حجمی( و پرالیتت )  1حجمی(، کوکو پیت ) 5/0

خل ظرف هایی با سر پتوش  شد. گیاهان پز از انتقال به گلدان در دا
شفاف و دارای سوراخ در دستگاه مه افشان قرار داده شده، هفتته اول  

دقیقته بترای هتوادهی     5پز از انتقال، هر روز سرپوش ها به متدت  
تغذیه  MS2/1 برداشته شد. از هفته دوم گیاهچه ها با محلول غذایی 

بته   دقیقه در روز افزایش یافتت. ستپز   15شدند و مدت هوادهی به 
تدریج با بازکردن تدریجی سوراخ ها و حذف سرپوش هتا گیاهتان بتا    

 .شرایط محیطی جدید سازگار شدند

 

 محاسبات آماری
، تجزیه و تحلیتل داده  EXCELپز از ثبت داده ها در نرم افزار 

 HSDو مقایسته میتانگین بته روش     JMPها با استفاده از نرم افتزار  
 انجام شد.

 

 نتایج و بحث 

 استقرار جوانه  ضدعفونی و
( لاکدش  ند ر زید     1مطابق نتایج مقایسه میانگین )جدول  

نم ندده بدده واکت زضدداو یددوحی نت یددطیت متدیدد  مددت با ددو.  
درصد کمترین مقدار آلتودگی را داشتتند و رونتد    10هیپوکلریت سدیم 

کاهش آلودگی حاکی از افزایش غلظت هیپوکلریت سدیم استت . امتا   
ملته اتتانول دارای بیشتترین درصتد     سایر فاکتورهای ضتدعفونی، از ج 

آلودگی بودند. به عبارت دیگر نوع ریزنمونه بتر درصتد آلتودگی تتاثیر     
دارد، کمترین میزان آلودگی مربوط به ریزنمونه سال جاری می باشتد.  
الزم به ذکر است با این که درصد آلودگی در تیمار اتانول بستیار بتاال   

پ و متایع ظترف شتویی و    بوده است ولی شستشوی ریز نمونه ها با آ

و در ادامه بطتور جداگانته در هیپتو     %70سپز غوطه وری در اتانول 
درصد توانست درصد آلودگی را به حدود صفر برساند  10کلریت سدیم 

(. به نظر می رسد نوع ریز نمونه نقش بستزایی در چگتونگی   1)شکل 
میی تاثیر مواد ضدعفونی سطحی دارد. عالوه بر این زمان نمونه گیر

نمونته بته کشتت درون شیشته ای      تواند بر درصد آلودگی و پاسخ ریز
موثر باشد. مشاهده شده است که جوانه ها فعال در مقایسه بتا زمتانی   
که در حال خواپ هستند میزان آلودگی کم تتری را نشتان دادنتد. در    
این آزمایش زمان نمونه گیری خرداد ماه بود کته نتتایج آن بتا نتتایج     

(. ریز نمونه سال جاری نسبت بته  10ران مطابقت دارد )کمالی و همکا
ریز نمونه یکساله از کم ترین آلودگی برخودار بود. به نظتر متی رستد    
جوان بودن ریز نمونه، صاف بودن سط  پوست، داشتن مقدار کمتری 

( و هتر  5کرک و فرورفتگی سطحی وابسته به نوع ریز نمونته استت )  
در ریز نمونه کم تر باشد، سط  قدر میزان کرک و فرورفتگی سطحی 

تماس مواد ضد عفونی سطحی افزایش یافته و اثر گذاری آن هتا نیتز   
بهبود می یابد. عالوه بر این شستشو با آپ جاری و مایع ظرف شویی 
با افزایش کشش سطحی احتماال تماس مواد ضدعفونی با ریز نمونته  

ماننتد گترد و   را افزایش می دهد و باعث از بین بردن آلودگی هایی ه
 (. 22خاک می شود )

( کته  1تجزیه و تحلیل داده های درصد رشد  نشتان داد )جتدول   
درصد رشد جوانه های با توجه به نوع نمونه یک هفته پتز از کشتت   
در محیط استقرار اولیه، متفتاوت بتود. درصتد رشتد تنهتا در بهتترین       

درصتد در   10فاکتورهای ضتدعفونی ستطحی )هیپتو کلریتت ستدیم      
یقه( مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد غلظتت هیپوکلریتت   دق10

سدیم بر رشد جوانه ها تاثیر گذاشته است. هچنین نوع ریز نمونه تاثیر 
( بتاالترین  1( و شکل )2جدول (مثبتی بر درصد رشد دارد با توجه به 

درصد رشد مربوط به نمونه هتای ستال جتاری و هیپوکلریتت ستدیم      
است. هیپو کلریتت ستدیم ستبب اکستید      دقیقه 10درصد به مدت 10

اتتانول، متاده ای دهیدراتته     شدن سلول های میکروارگانیسم شتده و 
کننده بوده که باعث تخریب غشای ستلولی، از هتم پاشتیدگی ستریع     

و  8پروتئین ها و در ادامه برهم خوردن متابولیسم ستلول متی شتود )   
این دو متاده   (. لذا، می توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد متناوپ11

سبب تخریب بهتر سلول باکتری و پاتوژن ها شده و غلظتت و زمتان   
باالتر تیمار، اثر بخشی آن ها را بهبود بخشیده است. با این وجود نوع 
ریز نمونه بر چگونگی نفوذ هیپوکلریت سدیم تاثیر گذاشته و به همین 
 دلیل بیشترین درصد رشد جوانه در نمونه ستال جتاری مشتاهده شتد    

(14.) 
 

 پرآوری 
نتایج حاصل از مقایسته میتانگین نشتان داد کته      :تعداد شاخساره

تعداد شاخه در محیط کشت های مختلف با هم تفاوت های معنی دار 
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(. در بتین  2 جدولم کننده رشد نیز بی تاثیر نیست )داشته و نوع تنظی
فاکتورهای مختلف تعداد شاخه می توان این طور بیان کرد که تنظیم 

و  MSمیلی گرم در لیتر در محیط کشت 2با غلظت  BAPه رشد کنند

بیشتترین   DKWمیلی گترم در لیتتر آن در محتیط کشتت      1غلظت 
 (.4و  3، 2درصد پرآوری را داشته است )شکل 

 
 c29اثر تیمارهای ضدعفونی بر درصد آلودگی وفعالی ریزنمونه ی میروباالن -1جدول

Table 1.  The effects of sterilization treatments on contamination and active percent of explants Myrobalan29C 

 نوع نمونه
Explant type 

 تیمار ضد عفونی

Estrelization treatment 

 درصد فعالی

Active precent 

 درصد آلودگی

Polletion precent 

 شاخه سال جاری
Herbaceous shoot 

 دقیقه 1  %70اتانول 

Etanol 70% 1 min 
8.0c* 80.0a 

 

 دقیقه 10 %10هیپوکلریت سدیم 

Hypo chlorit edium10% 10 min 
66.6a 4.0c 

 شاخه یکسال 
Annual shoot 

 دقیقه 1  %70اتانول 

Etanol 70% 1 min 
8.5c 80.0a 

 

 دقیقه 10 %10هیپوکلریت سدیم 

Hypo chlorit edium10% 10 min 
60.0b 4.0b 

 .باشندمین %5دار در سط  بیانگر اختالف معنی در هر ستون ی حروف مختلفمیانگین دارا
* Mean values followed by the sameletters within a column are not significantly different according at 5 % level 

  

 

 
 %10ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم  - %70ضدعفونی با اتانول .نه اثر تیمار ضدعفونی بر درصد آلودگی و فعال شدن از چب به راست  نمو -1 شکل

Figure 1- The effects of sterilization treatments on contamination and active explant. Left to right. (Ethanol, 70%, 1 min)- 

(Sodium hypochlorite, 10%, 10 min). 

 

اخستاره هتا در محتیط    میانگین طول شاخساره : میانگین طول ش
ها رشدی مورد کشت های مختلف و غلظت های مختلف تنظیم کننده

ال واکتنش ایتن پایته بته فاکتورهتای      بررسی، متفاوت بود. در عین ح
میلتی گترم    1و غلظت  MSبکاربرده شده، متفاوت بود. محیط کشت 

در لیتر بیشترین تاثیر رادر رشد طولی شاخستاره داشتتند. بتا افتزایش     
 (2 طول شاخساره کمتر شد )جدول BAPغلظت 

میانگین تعداد برگ : میانگین تعداد برگ ها در محیط های کشت 
هتای کشتت بتر    و فاکتورهای مورد بررسی، متفاوت بود. تاثیر محتیط 

تعداد برگ در سط  یک درصد معنی دار بود ولی تتاثیر غلظتت هتای    
اساس نتایج (. بر 2 مختلف تنظیم کننده ها رشد معنی دار نبود )جدول

میلی گرم در لیتر بنزیل آمینتو   2حاوی MSبدست آمده، محیط کشت 
پورین بیشترین تعداد برگ را داشتتند. محتیط هتای کشتت عتاری از      

کمترین تعداد برگ را  BAPتنظیم کننده رشد و یا غلظت های باالتر 
 (.2شامل شدند )جدول 

نشتان   نتایج حاصل از مقایسته میتانگین   :ارزیابی کیفیت گیاهچه

داد، کیفیت گیاهچه تحت تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های 
رشد در سط  یک در صد معنی دار بود. ولی تاثیر محیط های کشتت  

 (. با این وجود محتیط کشتت  2و اثر متقابل آنها بی معنی بود )جدول 

MS  عاری از تنظیم کننده های رشد بهترین کیفیت گیاهچه را داشت
 (.2 )جدول

ر و پرآوری شاخساره در کشت درون شیشته ای تحتت تتاثیر    تکثی
عوامل زیادی از جمله گونه، ژنوتیپ، رقم، محیط کشت، نمتک هتای   
معدنی موادآلی، کربوهیدرات ها، تنظیم کننتده هتای رشتد و شترایط     
محیطی قرار متی گیترد کته از بتین آنهتا، نقتش نستبت اکستین بته          

در شکستتن   BAPاثتر   (. نقش و17سایتوکنین از همه مهم تر است )
غالبیت انتهایی و تحریک رشد شاخساره های جدید است. بنابراین بتا  

 2میلی گرم در لیتر به  1از MSدر محیط کشت  BAPافزایش غلظت 
میلی گرم در لیتر شاخساره های بیشتر و طویل تری نسبت به محتیط  

 (.25تولید شدند ) DKWکشت 
اثرات متقابل بین محیط نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 
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کشت و تنظیم کننده رشد از نظر تعداد شاخساره و طول شاخستاره در  
( گزارش کردند بتا  16) سط  یک معنی دار بود. سلیمانپور و همکاران

و بتا افتزایش    DKWکاهش غلظت کلسیم و منیزیم در محیط کشت 
افزایش می یابد.اما با در نظر گرفتن  SL-64شاخه زایی  BAPغلظت 

بیشتترین   29cتاثیر نوع ژنوتیپ بر درصد شاخه زایی، پایه میروبتاالن  
(. این در حتالی استت کته بترای     9داشتند ) MSشاخه زایی در محیط 

( بهترین نتیجه 25زردآلو ذوالفقاری نسب و همکاران )× دورگه گوجه 
گرفتند. ایتن نتتایج همگتی     WPMرا در مرحله شاخه زایی از محیط 

ژنوتیپ ها به محیط های کشت، تنظتیم کننتده    موید واکنش متفاوت
های رشد و شرایط کشت می باشد، به طوری که چاننونتا و همکتاران  

( نیز ریزافزایی دو رقم بادام نن پاریل و نوپلوس اولترا را از نظر نوع 3)
محیط کشت و غلظت تنظیم کننده های رشد بررسی کرده و گتزارش  

رآوری رقم نتن پاریتل محتیط    نمودند که بهترین محیط کشت برای پ
AP  به همراهBAP  وIBA       می باشتد و بترای رقتم نوپلتوس اولتترا

است. باتوجه به اینکته تعتداد شتاخه در     IBAو  BAPبا  MS محیط
بیشتر است، در نتیجه تعداد برگ های گیاهچه هتا   MSمحیط کشت 

بیشتر می باشد. اما در مورد کیفیت  DKWهم نسبت به محیط کشت
به دلیتل کتم    DKWهترین کیفت مربوط به محیط کشت گیاهچه، ب

(. در ایتن پت وهش   9بودن غلظت نمتک هتا در ایتن محتیط استت )     
مشخص شد که نوع محیط کشت تاثیر بسزایی بر سالمت گیاهچه ها 
و در نتیجه پرآوری موفق ریز نمونه ها دارد، بته طتوری کته زردی و    

جملته نارستایی    نکروز شدن برگ ها و مردن انتهای بافت برگ ها از
مشاهده شدند و این نتتایج   MSهای رشد بودند  که در محیط کشت 

را  WPM( کته محتیط کشتت    19با یافته های پرز تورنر و همکاران )
برای ریزافزایی ارقام مختلف زردآلو مناسب تشخیص دادنتد، مطابقتت   
دارد.  در کلسیم عنصری است که نقش بسیار مهم در ستاختار دیتواره   

دارد، ولی دارای تحرک بسیار کمی در داخل بافتت گیتاهی    یاخته ای
بوده و بازده و حرکت آن در داخل گیتاه تتابع تعترق گیتاه استت و در      

شه ای زمانی که میزان رطوبت باال باشد تعرق گیاه و شرایط درون شی
در نتیجه جذپ کلسیم کاهش پیدا کترده و قهتوه ای شتدن و متردن     

 .(14بافت ها در نتیجه تجزیه و تخریب یاخته ها رخ می دهد )

 

  
 MS محیط - DKWیط کشتمح از چپ به راست. گیاهچه ها در محیط کشت مختلف 29cپایه رویشی میروباالن  مقایسه پرآوری -2شکل

Figure 2- Compersiune in different culture mediaof plants Proliferation vegetative rootstock Myrobalan29c. From left to 

right. (DKW)- (MS). 
 

 
 c29غلظت تنظیم کننده رشد بر میزان پرآوری تکثیر میروباالن× اثر متقابل محیط کشت -3شکل

Figure 3- The effecte interaction between culture media × growth regulators on propagation proliferation rate of 

Myrobalan29C 



 443    ...ي پایه میروباالناسازي عوامل موثر در ازدیاد درون شیشهبهینه

             
 

غلظت  -شاهد از چپ به راست . .MSدر محیط کشت BAPدر غلظت های مختلف  29cی رویشی میروباالن  پایه مقایسه سرعت پرآوری -4شکل

 میلی گرم درلیتر 4غلظت   -میلی گرم درلیتر 3غلظت   -میلی گرم درلیتر  2غلظت  -ی گرم درلیتر میل 1

Figure 4- Compersiune differente growth regulatorsBAP in culture media MS proliferation rate vegetative rootstock 

Myrobalan29c. from left to right .A (0mg/LBAP).B(1mg/l BAP).C(2mg/l BAP).D(3mg/l BAP).E(4mg/l BAP) 

 

 زاییریشه

نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده های مرحله ریشه زایی نشان 
میلی گرم در لیتتر درصتد ریشته     2به 0از  IBA داد با افزایش غلظت

زایی، طول ریشه، تعداد ریشه، تعداد برگ و کیفیت گیاهچته افتزایش   
ری که بهترین تشکیل ریشه در محیط کشتت  (. بطو2می یابد )جدول

MS  ستانتی متتر طتول     75/6ریشه زایی و بطور متوسط بتا   %100با
(. گتورا  و همکتاران طتی تحقیقتی     5 و شکل 2 مشاهده شد )جدول

اعالم کرد کلسیم برای انقباض دیتواره ستلولی مناستب متی باشتد و      

و و (. دامینتا 8کمبود کلسیم باعث ضعیف شدن رشد ریشه متی شتود )  
)غلظتت   ½ MSهمکاران همچنین گزارش کترد کته محتیط کشتت     

عناصر پر مصرف و کم مصرف به نصف کاهش یافت( بیشترین تعداد 
میلی گرم در  2القای ریشه با کاربرد  (.4) ریشه را در پایه آلو القا  کرد

 Prunusدر کشت درون شیشه ای برای چند گونه از جنز  IBAلیتر 
عموال تولید ریشته در گیاهتان تحتت تتاثیر     (. م20گزارش شده است )

 8باشتد ) و مسیرهای انتقال عالیم اکسین میسنتز، متابولیسم، انتقال 
 (. 23و

 
 تنظیم کننده رشد بر تعداد شاخه، طول شاخساره، تعداد برگ و کیفیت گیاهچه× اثر متقابل محیط کشت  -2جدول

Table 2- The effecte interaction between culture media × growth regulators on the numbers, the length and quality of the 

shoots and number leaf  

 محیط کشت

Culture medium 

 تنظیم کننده رشد)میلی گرم در لیتر(

)1-Growth regulator(mg/L 

 تعداد شاخه

Shoot number 

 طول شاخه

Shoot length 

 تعداد برگ

Leaf number 

 کیفیت

Quality 

 
0 1.00d 1.95b 7.91c a 

 
1 3.58ab 2.51a 10.16ab b 

MS 2 6.16a 2.33a 10.33a b 

 
3 3.25bc 2.31a 9.66b b 

 
4 1.83c 1.86b 9.41b b 

 
0 1.00d 1.39c 7.08cd ab 

 
1 4.83a 1.22cd 6.99c cd 

DKW 2 1.75c 1.06cd 5.49de d 

 
3 3.92bc 1.04d 6.91cd bc 

 
4 4.08ab 0.88d 5.16e cd 

 باشندمی %5الف معنی دار در سط  بیانگر اخت در هر ستون میانگین دارای حروف مختلف
* Mean values followed by the sameletters within a column are not significantly different at 5 % level 

 
 

 
 .IBAمیلی گرم در لیتر  2حاوی  MSریشه زایی در محیط کشت  -5شکل

Figure 5- Rooting in culture media MS contain 2mg/l IBA 
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 سازگاری
موفقیت ریزازدیادی به توانایی انتقال گیاهچه ها به بستر گلدان و 
سازگار کردن موفق آن ها به شرایط محتیط بیترون بستتگی دارد. در    

، مشخص شد که گیاهچه هایی c29سازگاری گیاهچه های میروباالن
مادگی قرار گرفتن در مقابل تتنش محیطتی ناشتی از تغییتر     به دلیل آ

شرایط محیط بود و همچنین بهترین بستر کشت برای سازگاری، بستر 
ستازگاری مستتقیما   (. 6)شتکل   حجمی( بود 1:1کوکوپیت و پرالیت )

هایی که کیفیت ریشته   تحت تاثیر ریشه زایی بوده و بنابراین گیاهچه

(. همچنین ستازگاری  12) ا را داشته اندالق سرعتبهترین  رندادباالیی 
موفق گیاهچه های زردآلو را با انتقال آن ها به گلدان های دارای پیت 

و کاهش تدریجی رطوبت بته دستت آوردنتد     1به 1و پرلیت به نسبت
(19.) 

تشکر و قدردانی: از مسئولین دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات 
ین طترح  اعدت در انجام او منابع طبیعی خراسان رضوی به خاطر مس

 .صمیمانه سپاسگزاری می شود

 
 تنظیم کننده رشد بر گیاهچه ریشه دار، طول ریشه، تعداد ریشه، ارتفاع ریشه، تعداد برگ و کیفیت گیاهچه.× اثر متقابل محیط کشت  -3جدول

Table 3- The effecte interaction between culture media × growth regulators on rooting plants, numbar plants, number and 

root length, leaf number and stem length and quality of explants 

 محیط کشت
Culture 

medium 

 تنظیم کننده رشد
growth 

)1-regulators(mg/L 

تعداد گیاهچه 

 ریشه دار
Percent  Root 

 طول ریشه
Root 

length 

 تعداد ریشه
Root 

number 

ع ارتفا

 گیاهچه
stem 

length 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 کیفیت
Quali

ty 

 
0 1.75b 5.75ab 7.00bc 5.75bc 15.75a a 

 
1 2.75ab 3.75bc 10.25ab 5.75bc 13.25a a 

MS 2 3.25a 6.75a 10.75a 7.00ab 13.25a a 

 
3 2.00b 5.50ab 13ab 8.75a 16.50a a 

 
0 1.75b 2.75c 2.75c 6.50b 1.50a a 

 
1 2.25ab 3.00c 3.50c 3.75c 14.50a a 

DKW 2 2.50ab 3.62bc 11.00ab 7.00ab 13.75a a 

 
3 1.75b 4.00bc 6.50bc 6.50b 14.00a a 

 باشندنمی %5دار در سطح بیانگر اختالف معنیدر هر ستون  های دارای حروف مختلفمیانگین
* Mean values followed by the sameletters within a column are not significantly different at 5 % level 

 
 

    
( 5/0: 3کوکوپیت و پرالیت ) -کوکوپیت  -( 3: 5/0کوکوپیت و پرالیت )  .از راست به چپ مقایسه سازگاری گیاهچه در بسترهای کشت، -6 شکل

 (1: 1کوکوپیت و پرالیت ) -پرالیت –
Figure 6- Compersiune plants acclimatization in substrate from right to left .A (Coco Peat and Perlite 3:0/5 V).B( Coco Peat 

100%V). C (Coco Peat and Perlite 0.5:3V).D (Perlite100%V). E (Coco Peat and Perlite1:1V). 
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Introduction: This study was conducted aimed to consider the effects of culture medium and the 
concentration of growth regulators on proliferation, rooting and the acclimatization of Myrobalan29C. This study 
was performed as a factorial experiment in a completely randomized design (CRD) with four replications where 
each plot contained five explants. Given the role of trees rootstock of growth rate vegetative in the early 

maturity٫ yield and disease resistance will be suitable rootstock that has an important role in program garden 

management. In total rootstock of fruit trees have be propagation sexual and asexual methods, however٫ given 
that in sexual reproduction the resulting dispersion characteristics and the resulting seedlings changed by 
genetics, it is tried for decades to asexual propagation methods in specially tissue culture methods healthy 
rootstock for mass propagation and used the development of orchards. Seedling rootstock Myrobalan had been 
used in the past. The rootstock can be positive features cited the ease of access, to be cheap, good yields after 
maturity. In study, the effects of NAA and BAP on proliferation of Gisala5 rootstock showed the most shoot 
treated in mediacontaining 1mg/l BAP. Investigated Chinese plum in vitro micropropagation showed that 1/2 
MS media had the highest percentage rooting, and acclimatization rooted plantlets to greenhouse conditions was 
using the system miss successfully. Due to the importance and essential to achieve an efficient protocol for the 
mass propagation of Myrobalan 29C in Iran, this study was conducted with the main purpose of evaluating the 
most suitable media culture and plant growth regulators in micropropagation of Myrobalan 29C. 

Material and Methods: The explants were collected from shoots of Myrobalan 29C rootstock maintained in 
the experimental greenhouse of Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Centre (of 
Mashhad, Iran), on June 25, 2013. The explants were washed by water and dishwashing liquid to removed 
surface contamination. Then they were divided to some parts containing one bud and were sterilized with ethanol 
70% 1 min and sodium hypochlorite 10% at 10 min. Proliferation was performed in two kind of culture medium 
(MS and DKW) that supplemented with plant growth regulators BAP (0, 1, 2, 3, 4 mg l-1). The rootstocks of in 
this step, after subculture three (21 days between each subculture), the numbers, the length and quality of the 
shoots (explants strong growth, with no signs of vitrification, necrosis of leaf are yellowing terminal meristem), 
b– less than 15% have the symptoms of vitrification, necrosis of leaf are yellowing terminal meristem, and c– 
explant weak, 15-30% have the symptoms of vitrification, necrosis of leaf are yellowing Terminal meristem) 
were measured. This stage was carried with four replications and each replicates with five samples. Two culture 
media (MS and DKW) were used for rooting, which supplemented with indole-3-butyric acid (IBA) at four 
levels (0, 1, 2, 3 mg l-1). This stage was carried with four replications and each replicates with three samples. 
After being rooted explants, the best cultured media and combination of rooting growth regulators number and 
root length, leaf number and stem length and quality of explants were recorded. Acclimatization used in 

substrate including Coco Peat - Perlite 3:0/5 V, Coco Peat 100%V٫ Coco Peat - Perlite 0.5:3V, Perlite100%V 
and Coco Peat - Perlite1:1V). 

Results and Discussions: Results showed that the 10% sodium hypochlorite for 10 min, with 4% decay was 
the best treatment for sterilization. The results showed that the proliferation average was 6/16 in MS medium 
with 2 mgl-1 BAP and the most percent of rooting and root length were about 100% and 2/51 cm in MS medium 
with 2mgl-1 of IBA, respectively. The acclimatization of plantlets to greenhouse conditions was successful. The 
highest rate of plantlets survival (about 70%) was obtained from substrate Cocopit and Prlit (1; 1 V). In the 
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present study, explants year compared annual explant least contamination had enjoyed. It seems that the young 

explants, smooth the surface of the skin, having the least amount of crack depend on the type of surface 
depressions explants and the crack and lower depressions the surface explants  increase surface contact area 
disinfectants and also improve its impact. In this study found that the type of medium a significant impacted on 
the health of plants and so the proliferation of explants was successful. Usually root production in plants under 
the influence of synthesis, metabolism, and transport is auxin signaling pathways. Therefore acclimatization 
directly affected the rooting of plants that had high quality and the best rate of induction. 

Conclusions: The results of this research showed that we can duplicate Myrobalan29c rootstock by in vitro 
method. According in this research, MS media including BAP and IBA plant growth regulators are the most 
suitable for micro propagation. 
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