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Introduction 

 Sweet Cherry (Prunus avium) belongs to the Rosaceae family, which due to vegetative propagation 
problems, in vitro propagation is recommended to increase mass and disease-free production. Micropropagation 
has many advantages over other vegetative methods. Although the most suitable organ that preserves the genetic 
characteristics of the cultivar is bud meristem, plant regeneration from meristem culture is difficult in many 
species of woody plants, so micro-grafting is a suitable technique to overcome these problems. The aim of this 
study was to investigate the effect of scion size and origin of commercial sweet cherry cultivars interact with 
micrografting on the vegetative rootstocks. 

Materials and Methods 
 In this study, factorial experiment was used as a test unit in a completely randomized design (CRD) with two 

factors in five replications and ten seedlings per replication. The first factor was cultivar in seven levels (B: 
Bing, D: Dovomres, H: Haj Yousefi, P: Pishres, S: Siah- Mashhad, T: Takdaneh, Z:  Zard) and the second factor 
was scion type in four levels (M1R1: 2 mm in vivo explant, M2R1: 5 mm in vivo explant , M1R2: 2 mm in vitro 
explant and  M2R2: 5 mm in vitro explant). To prepare the scion, 1.5 to 2 cm long explants were isolated from 
shoot tips and then disinfected with 75% ethanol and 20% Sodium hypochlorite. After rinsing with distilled 
water, the shoot tips with 2 and 5 mm length were extracted for in vivo explants. In vitro explants were obtained 
from shoo tips that was previously established in MS culture medium with supplement of 1 mg.l-1 of BAP. The 
meristems were prepared in 2 and 5 mm and used as in vitro explant.  5 cm length in vitro shoots of sweet cherry 
‘Gisella 6’ was used as rootstock. Micro-grafting was performed according to the standard method for sweet 
cherries. Micro-grafted plantlets were transferred to MS medium supplemented with 1 mg.l- l BAP, and kept 
under low light (100 lux) condition for one week, then  transferred to growth chamber at 27.1 °C photoperiods 
16/8 hrs light/darkness (1500 lux). In order to induce root, grafted plantlets were transferred to Perlite: MS 
medium supplement with 1 mg.l- l IBA. After rooting, plants were placed in polyethylene pots containing perlite: 
peatmoss (1:1) for acclimation. Micro-grafting success indices were recorded in each of the micro-grafted 
plantlets. The data were analyzed by SAS statistical software (9.1) and the means were compared by Duncan's 
multiple range test (1 and 5 % of probability levels). 

Results and Discussion 
 The results showed that in all indices there was a significant difference between scion types and cultivar 

scion type interactions except grafting time, but there was no difference between cultivars (except longitudinal 
growth of scion). Among the scion types, the 5 mm in vitro scion (M2R2) had the highest micro-grafting success 
rate (42%), number of leaves (3.7), longitudinal growth (6.3 cm) and taken grafting time (two days). Finally, in 
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successful micro-grafted plants, ‘Pishres’ cultivar had better results in rooting (32.8%) and ‘Zard’ cultivar in 
acclimation (3.4%) traits. Probably the presence of leaves led to better nutrient supply and surface contact, so it 
mostly improved the success of micrografting technique. In this study, micro-grafting success indices were lower 
than previous reports using seedling rootstocks. This might be due to difficult grafting operations, poor 
rootstock-scion communication, low physiological activity, and high in vitro oxidase activity. In the type of 
scion, micro-grafting success rate of 5 mm in vitro scions (include leaf primordia), was better than 2 mm scions 
(without leaf primordia). These results were consistent with most reports in sweet cherries and other stone fruit 
that were more successful in micro-grafting using larger in vitro explant. 

Conclusion 
 Based on our results, it can be concluded that the micro-grafting method in sweet cherry micro-propagation 

is a fast practical method with high potential for production and regeneration of healthy orchards, which is also 
possible for other cultivars. In micro-grafting success, in vitro explants are preferable to explants taken directly 
from in vivo mother trees, and the use of larger explants for scion is recommended due to the presence of leaf 
primordia in micro-grafting success. However, smaller-size explants are more likely to produce healthy plants. 

 
Keywords: Acclimation, Leafy primordia, Shoot tips, Tissue culture, Virus-free 
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 چکیده

در مرکز تحقیقات و آموزش کشااورزی و مناابط یعیعای سراساا       گیالس پیوندک روی ریزپیوندی ءهدف بررسی تاثیر اندازه و منشا مطالعه، با این
 تهف در تصادفی انجام شد. فاکتور اول: رقم کامالَ یرح پایه فاکتوریل بر آزمایش قالب انجام شد. این پژوهش در 1394-1396ی هاسالرضوی در یی 

انادازه ریزپیوندک با سطح ) چهار در و فاکتور دوم: نوع پیوندک (‘حاج یوسفی’و  ‘ تکدانه’، ‘پیش رس’، ‘بینگ’، ‘دوم رس’، ‘سیاه مشهد’، ‘زرد’سطح )
های یهپا روی گیالس از نوک شاسه ارقام هایییزپیوندکر با عملیات ریزپیوندی ای( بود.ای و برو  شیشهدرو  شیشه ءمتری با منشایلیمهای دو و پنج 

و  ( BAP)بنزیل آمیناو پاورین    یک میلیگرم برلیتر حاوی MSکشت  محیط یبرروگیاها  ریزپیوندی شده، ابتدا . شد انجام اسکنه به روش ‘ 6گیزال ’
فتناد و سا ب باه ب اتر     قارار گر  (IBA)اینادول بوتیریاک اساید     گرم بر لیتریک میلی حاوی  MSمحلول غذایی بایط پرلیت محبعد از سه هفته، در 

رقام در ناوع    متقابال  تیمارهاای ناوع پیونادک و اثارات     ها بیننتایج نشا  داد که در همه شاسص پیت موس )به ن عت یک :یک( منتقل شدند.:پرلیت
د نداشات. در ناوع پیونادک،    بین ارقام )به جز رشد یاولی پیونادک( وجاو    داریمعنی دار بود، اما تفاوتپیوندک، به جز زما  گیرایی پیوند، استالف معنی

و  (مترسانتی 3/6)یولی  رشد ،(7/3برگ ) تعداد ،درصد( 42)پیوند  موفقیت درصد بیشترین دارایای درو  شیشه ءمتری با منشایلیمهای پنج ریزپیوندک
درصد بدست آماد.   3/25و درصد سازگاری،  صددر 41ریشه زایی،  درصد در نهایت در بین تمام ریزپیوندهای موفق، بودند و روز( دو) یرایی پیوندگزما  

 داشت.  کارایی بهتری ‘گیزال’ای در همه ارقام گیالس، برای ریزپیوندی روی پایه متری درو  شیشهمیلی 5های در مجموع استفاده از ریز پیوندک

 
 ری از ویروس، کشت بافت، نوک شاسهی برگی، سازگاری، عاآغازهکلیدی:  هایواژه

 

  2 1 مقدمه

یل تنوع اقلیمی ایرا  کاشت محصوالت باغی گامی ماوثر در  دلبه
باشد. این مهم راستای توسعه پایدار کشاورزی و ارزآوری اقتصادی می

ی سالم، ارقام مطلوب و عاری از آلودگی است که هانهالنیازمند تولید 
ین ترمهمیکی از گیالس  در توسعه صنعت باغداری نقش مهمی دارد.

ایرا  از نظر تولید ایان محصاول در جایگااه    غی است و محصوالت با

                                                 
 اریدانشا و  اریاساتاد  وه،یم یولوژیزیاصالح و ف یدانشجوی دکترترتیب به -4و  3، 1

 را یشهرکرد، ا دانشگاه شهرکرد،گروه علوم باغعانی، 
بخش تحقیقات علاوم زراعای و بااغی، مرکاز تحقیقاااات و آماااوزش       دانشیار  -2

کشاااورزی و منااابط یعیعاای سراسااا  رضااوی، ساازما  تحقیقاات، آماوزش و    
 ترویج کشاورزی، مشهد، ایرا 

 ( Email: eganji@hotmail.com              نوی نده م ئول:         -*)

DOI: 10.22067/jhs.2021.70383.1050 

ی باذری  هادانهالدرحال حاضر از  (.FAO, 2015دارد )سوم دنیا قرار 
مشکالت  سایربههای پایه و دیرباردهی و از قلمه یژگیویل تفرق دلبه
یق پیوناد  شود و تکثیر درستا  بیشتر از یرزایی کمتر استفاده مییشهر

ی تکثیر پیوند نیز باعث گ اترش عوامال   هاروشگیرد اما صورت می
ی و کیفای  کما  زا سصوصاا  ویروسای شاده و موجاب کااهش     بیماری

. از (Ganji Moghadam and Buzari, 2007) گاردد محصاول مای  
این رو باتوجه به اهمیت تولید درستا  میاوه و س اارات قابال توجاه     

ها، لزوم اجرای مدیریت صحیح در تولید ماواد گیااهی   یماریباشی از ن
ی ب یاری بارای اساتفاده از   هاتالشعاری از ویروس ضروری است. 

ترکیعات شیمیایی و کنترل ناقلین برای حذف عوامل ویروسی نیاز تاا   
(. Hussain et al., 2014آمیازی نداشاته اسات )   یتموفقکنو  نتایج 

تواند یمی سنتی، ریزازدیادی هاروشباوجود مشکالت تکثیر از یریق 
منجر به تولید گیاها  سالم و یکنواست در مدت زما  ب ایار کمتاری   

ی کشات  هاا روش(. با این حال در Murashige et al., 1972)شود 
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eganji@hotmail.com%20
https://doi.org/10.22067/JHS.2021.60204.0
https://doi.org/10.22067/jhs.2021.70383.1050


 1401، زمستان 4، شماره 36جلد  )علوم و صنایع كشاورزي(،باغباني نشریه علوم     820

ول مادت  بافت نیاز ثعاات ژنتیکای در انعاوه گیاهاا  تولیادی در یا       
گیارد ولای مشخصاا    یما ریزازدیادی تحت تاثیر عوامل زیاادی قارار   

گاردد،  یمین اندامی که باعث حفظ سصوصیات ژنتیکی رقم ترمناسب
اساتفاده از کشات مری اتم یکای از     از یرفای   ،هاسات جوانهمری تم 
زای ویروسی ه ات چراکاه   یماریبحذف عوامل  هایوشرموثرترین 

اهای باین سالولی و همیناین سارعت     عدم وجود بافت آوندی و فض
شاود. اماروزه   باالی تق یم سلولی مانط از تکثیر عوامل ویروسای مای  

ی هاا برناماه ین شایوه  تار متداولاستفاده از مری تم انتهایی شاس اره 
باشاد  سازی ویروسای در گیاهاا ، سصوصاا درستاا  میاوه مای      عاری

(Navarro et al., 1975). 
رغم اهمیت باالی ریزازدیادی در توسعه کشت درستا  میاوه  یعل

ای گیاهاا   یشاه شبه دلیل مشکالت متعادد، ازدیااد و بااززایی درو     
چوبی ن عت به گیاها  علفی دارای محدودیت زیادی اسات. بااززایی   

ی چوبی از کشت مری تم در شرایط کشت هاگونهکامل در ب یاری از 
ایان رو ریزپیونادی بارای ایان منظاور      از  .باشاد یممشکل نیز بافت 

 منجر م تقیم، یور به مری تم پیشنهاد کارآمدتری است چراکه کشت
 کشات  از چو  در ب یاری از اوقات پب گردد،ینم کامل گیاه تولید به

 ایم ائله  نابجاا  هاییشهر تشکیل گیاهیه، آمد  دست به و مری تم
 شارایط  ایان  ا دررساد اما  می نظر به ناممکن مواردی در و بوده جدی
 مری اتم  کشات  بارای  مناساب  جایگزینی ریزپیوندی فنو  از استفاده
 پایه یا بذری پایه روی بر شده جدا مری تم در ریزپیوندی،. بود سواهد
 سی اتم  واجاد  رشاد،  از گیاهیاه پاب   شاود و جایگذاری می رویشی

بود. ریز پیوندی سعب تولید تعداد زیادی  سواهد آماده پیش از اییشهر
گااردد یماایاااه عاااری از ویااروس پیوناادی در زمااانی ب اایارکوتاه   گ
(Navarro, 1988 .) 

انجام موفق روش ریزپیوندی توسط کشت مری تم اولاین باار در   
 ,.Navarro et alاسات ) مرکعاات گازارش شاده     رویدرستا  میوه 

ر ب ایاری از درستاا  میاوه از جملاه     (. بعد از آ  ایان روش، د 1975
هلاااو  ،(Isikalan, 2011)باااادام  ،(Amiri, 2006) یالسگااا
(Deogratias, 1986)،  ( زردآلاوPiagnani et al., 2006)،  فنادق 
(Abbas, et al., 2008)  و ( انگاورAazami and Bagher, 2010 )

تولیاد   شاماری از جملاه  شده است. ریزپیوندی کاربردهاای بای   انجام
 Abbas, et) ی تممروسیله پیوندک نوک گیاها  عاری از ویروس به 

al., 2008)، ح ااس  های یهپایریق ریزپیوندی  تشخیص ویروس از
(Pathirana & McKenzie, 2005 شااناست سااریط ناسااازگاری ،)

(، تکثیر گیاها  سخت ریشاه زا  Jonard et al., 1990) یوندپژنتیکی 
(، مطالعه فرآیندهای Wang et al., 2010) یادر شرایط درو  شیشه 
(، تکثیار  Estrada-Luna et al., 2002) یوناد پفیزیولاوژیکی محال   

 ,.Richardson et alسااو ) هاای سااو و تولیاد ترکیعاات     گوناه 

و همینین تکثیر گیاهانی که در حالت یعیعی پیوند آنها ب یار  (1996
 ( دارد.Ramanayake and Kovoor, 1999است )مشکل 

درو  شیشاه  هاای  استفاده از ریز پیوندک ریزپیوندی، عملیات در
باه دلیال مشاکل     (،in vivoای )برو  شیشه ( ن عت بهin vitro) ای

بود  عملیات پیوند در ابعااد ب ایار کوچاک گیاهاا  کشات باافتی و       
شاود  صد گیرایی پیوند، کمتر انجام میهمینین احتمال کمتر بود  در

 بیشاتری  فنولیاک  ترکیعاات  حااوی  in vitroهاای  پیوندک چو  ریز
 باعاث  آنهاا  در نیاز  رشادی  هاای کننده تنظیم باالی غلظت و ه تند
 ایان  از و شاود مای  پراک یدازها و اک یدازها فنول پلی فعالیت افزایش

 از بعد و قعل تدرس بافت پیوندی، شد  سشک و ای احتمال قهوه رو،
تار و  باال ه ت ولی بهر حال این ریزپیوندک هاا گیاهاا  ساالم    پیوند

 .( 2014et alHussain ,.)تری تولید می کنند یکنواست
ریزپیونادی در درستاا     عملیاات  بارای  معماوال   که هاییپیوندک

عناوا    به متریسانت یک از بیشتر اندازه شوند دره ته دار استفاده می
 جواناه  مری اتم  عناوا   متر بهسانتی یک از کمتر یا نوک شاسه جوانه
 گوناه  در هار  است ممکن ریزنمونه اندازه حال، این با گردند،می تهیه

 پیونادهای  فراوانای  پیونادک،  انادازه  باشد. با افازایش  متفاوت گیاهی
 اگر یابد،می کاهش ویروس از عاری گیاها  درصد ولی افزایش موفق
 بزرگتار  هایدرریزپیوندک. دارد نیز زابیماری عامل به ب تگی این چه
بیشاتر   ریزپیونادی  موفقیات  برگای،  هایآغازه با بود  همراه دلیل به

 تمااس  ساطح  و غاذایی  ماواد  تاامین  برای برگ وجود احتماال است.
 نظار  از کاه  اسات  درحاالی  این ولی گرددمی پیوند بهعود باعث بیشتر
مناساب تار    تار  کوچاک  های باا انادازه  پیوندک یروسیو هایآلودگی
 (.  ; Navarro, 1988 Navarro et al., 1975)ه تند 
 و زردآلو استفاده هلو جمله از دارها ه ته در ریزپیوندی بررسی در

 باذری  پایه ررویب متر،میلی پنج از کوچکتر ابعاد با هاییریزپیوندک از
 افازایش  ریزپیوندی در موفقیت درصد ای،شیشه درو  شرایط در هلو،
 .(Martinez et al., 1979) باود  پاایین  همینا  آلودگی که کرد پیدا
 باا  باادام  متاری میلای  پنج هایریزپیوندک از استفاده با ریزپیوندی در

 تعاداد  و ریزپیونادک  انادازه  یشافازا  با شد مشخص دارهاه ته سایر
درصاد   50تاا   پیوناد  گیرایای  در موفقیات  میزا  آ ، برگی هایآغازه

 پیدا کاهش شده زداییویروس گیاها  درصد آنکه حال یافته، افزایش
 گایالس  ریزپیونادی  در (.Martinez and Gradziel, 2001) کارد 
 تارین بایش  متریمیلی10 تا پنج پیوندک هانداز با آلعالو بذریپایه روی
 (. Amiri, 2006) آمد بدست پیوند موفقیت و بقا درصد

بررسی تاثیر اندازه پیوندک و منشا آ  از نظار   این مطالعه با هدف
ای باار موفقیاات ای یااا باارو  شیشااهتولیااد در شاارایط درو  شیشااه

 ‘ 6 یازال گ’ ی روی پایه رویشای  گیالس تجار ریزپیوندی، هفت رقم
  .ای انجام شده استدر شرایط درو  شیشه

 

 هامواد و روش

این آزماایش در مرکاز تحقیقاات و آماوزش کشااورزی و مناابط       
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انجام شد. در  1396تا  1394ی هاسالیعیعی سراسا  رضوی در یی 
تصاادفی باا دو    این بررسی از آزمایش فاکتوریل در قالب یرح کاامال  

تکرار به عنوا  واحد آزمایشی  ور در پنج تکرار و ده گیاهیه در هرفاکت
رس ، دوم :B یناگ ساطح )ب  هفت در استفاده شد که فاکتور اول، رقم

D:حاج یوسفی ، H:رس ، پیشP: مشهد ، سیاهS: ، تکدانهT::زرد ،Z )
متاری از  یلای مریزنمونه دو سطح ) چهار در و فاکتوردوم، نوع ریزنمونه

متاری از محایط   یلای مریزنمونه پنج  ،M1R1 :اییشهمحیط برو  ش
متاری از محایط درو    یلای م پانج ، ریزنمونه M2R1ای: برو  شیشه

 :ایمتری از محیط درو  شیشاه یلیم ود، ریزنمونه M1R2ای: شیشه
M2R2.بود ) 

 

 یهپا یهته

 بافتت کش یقیر از که ‘6 گیزال’هایجهت تولید پایه از گیاهیه
اساتفاده   (Daneshvar Hossini, et al., 2010) بودناد  شاده  تولیاد 

 با سازگار گردید، این پایه، نیمه پاکوتاه، زودبارده، دارای عملکرد باال و
 ایارا  نیاز   مناایق  اقلیمی در بیشتر شرایط تجاری بوده که ارقام اکثر

ریزپیوندی، زمانی که ساقه آنهاا  ها را جهت گیاهیه. قابل کشت است
رسیدند، از محیط رشد سود جدا  (متریلیمبه قطر مناسب )بیش از پنج 

متار  یسانتابتدا و انتهای آنها با یول بیش از دو  ،نموده و بعد از برش
 به عنوا  پایه استفاده شدند. 

 یوندکپیه ته

ی هفات رقام   هاا شاس ااره یوندک، در فصل بهار از پیة ته یبرا 
، نموناه گلمکاا   یکشااورز  قاات یتحق  اتگاه یایالس مورد نظر در گ

تاا دو   5/1هاای شااسه باه یاول     برداری شاد. در آزمایشاگاه جواناه   
ثانیه و پب  30درصد به مدت  75متر جدا شدند و ابتدا با اتانول یسانت

 ییگنادزدا  یقاه دق ده مادت  باه درصاد   20هی وکلریت سدیم  از آ  با
 آبشاویی باا آب مقطار،    باار  بعد از سه استریل یطشرا شدند. س ب در

ی مری اتمی  هایزنمونهرهای نوک شاسه حذف شد و های جوانهفلب
هاا  ریزنموناه م تقیما از این  in vivoهای یزپیوندکربرای جدا شدند. 

ی استفاده شاد، همیناین تعادادی از ایان     متریلیمدر اندازه دو و پنج 
 MSط کشاات ی محاایحاااویش آزمااای هااالولااههااا در یزنمونااهر
(Murashige and Skoog, 1962با یک میلی )   گارم در لیتارBAP ،

ی برگی به اندازه دو تا پنج میلای هاآغازهاز رشد با  کشت شدند و پب
 استفاده گردیدند.  in vitroهای یزپیوندکره عنوا  بمتر جدا شده و 

 

 یزپیوندیرانجام 

شاد  یالس انجاام  گا ی بارا ش اساتاندارد  باا رو  برابار یزپیوندی ر
(Amiri, 2006 تمام .)یط ریزپیونادی باه جاز ناوع رقام، انادازه       شرا

پیوناادک و نااوع پیوناادک از نظاار منشااا، ثاباات در نظاار گرفتااه شااد. 
باه عناوا      in vivoو  in vitroهای تهیاه شاده در شارایط   یزنمونهر

 ‘ 6 گیازال  ’ هاای رویشای  یاهیهگی از ی تولیدهاساقهریزپیوندک و 
یزپیوندی زیر رانجام  .عنوا  پایه استفاده شدبه in vitroرشد یافته در 

در  کهین صورت ااستریومیکروسکوپ در شرایط استریل انجام شد، به 
یجااد و  امتار  یلای می به ابعااد یاک   برشیه رویشی، پایی انتهاق مت 

یاه باا روش پیوناد    پاتار در بارش   میلیمریزپیوندک به ابعاد دو تا پنج 
سا ب توساط پوشاش چ اب پارچاه ای       و اسکنه جایگذاری گردید

 .یوند آ  ب ته شدپاستریل محل 

 

 رشد گیاهان پیوندی

همراه با  MS کشت ی محیطهالولهیوندی ابتدا به پهای یزنمونهر
گارم در لیتار    30 شدند که دارای منتقل  BAPیترلیک میلی گرم در 

یوند شاده ابتادا باه    پیاها  گبود.  فایتوژلگرم در لیتر  8/2سوکروز و 
به مدت ساه  لوکب( و س ب  100کم )مدت یک هفته در شرایط نور 

درجاه   127ی دماا یط شارا در هفته تا زما  گیرایای موفاق پیوناد،    
سااعت روشانایی و    16و تناوب نوری  لوکب 1500گراد و نور یسانت

یط یک ا  نگهداری شدند. هشت ساعت تاریکی در اتاقک رشد با شرا
 پرلیات باا   کشات  محیطریزپیوندی به های گیاهیهزایی، جهت ریشه

. شدند منتقل  IBAیترلگرم در یلیمهمراه با یک  MS محلول غذایی
 اییشااهشدرو  گیاهااا  ریزپیوناادی یاای هشاات هفتااه در شاارایط  

هاای  زایای جهات ساازگاری در گلادا     یشهرنگهداری شدند و بعد از 
اتیلنای  یک( داسل ظروف پلی: یت:پیت موس )به ن عت یکحاوی پرل
 دار با فیلتر قرار گرفتند.پوشش

 

 یوندپی هاشاخصیری گاندازه

از  هرکاادامی تعیااین کننااده در موفقیاات پیونااد در  هاااشاااسص
د درصا ی هاا شااسص گیاری شاد.   انادازه  شاده های ریزپیوند یاهیهگ

بعاد از   یونادها پ رشد کرده به کال  هاییوندک)ن عت پ یوندپموفقیت 
شاروع  یوند تا زماا   پ ین)مدت زما  ب یوندپچهار هفته(، زما  گیرایی 

 یشاده رو  یاد تول یهاتعداد برگیوندک(، پ یهارشد و باز شد  برگ
)انادازه  یوندکرشد پ یزا مسه هفته پب از گیرایی پیوند( و ) یوندکپ
 ثعات یرایی( سه هفته پب از گ یوندکیول ق مت رشد کرده پ یریگ

 گازیال ’باتوجه به اینکه در تمامی آزمایش نوع پایه ) ینهمین و دیگرد
 در بین ارقام( یک ا  بود و تنها نوع رقم پیوندک متفاوت بود، فقط ‘6

ها به گلدا ( و درصد سازگاری در زما  انتقال نمونه)یی زادرصد ریشه
 .گیری شداندازه (های ریزپیوندییاهیهگروز بعد از انتقال  30)

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 افازار آمااری  ی بدست آمده پاژوهش، توساط نارم   هادادهدرپایا  
SAS ( تجزیه و تحلیل آماری گردیاد و  1/9ن خه )هاا  یاانگین داده م

درصاد   پانج ی دانکن در سطح احتمال یک و ادامنهتوسط آزمو  چند 
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 نتایج و بحث

نتایج آزمایش نشا  داد که در اثر م تقل نوع پیوندک، در تماامی  
داری وجود دارد )در ساطح یاک   یمعنی ریزپیوندی، تفاوت هاشاسص

رشد یولی ریزپیونادک   درصد( اما در اثر م تقل رقم، تنها در شاسص
و در اثرات متقابل رقم در ناوع پیونادک، نیاز در     بوددار استالف معنی

در ساطح پانج   باود ) دار ی ریزپیوندی اساتالف معنای  هاشاسصهمه 
 (. 1جدول )درصد( ) به جز شاسص زما  گیرایی( 

 
 ی ریزپیوندی در گیالسهاشاخص موثر بر عوامل واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1- The ANOVA results for the factors affecting micrografting indices in sweet cherry 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
DF 

 میانگین مربعات 
Mean of Square 

 

 موفقیت پیوند 
Micrografting successful 

(%) 

 زمان گیرایی 

Micrografting time 

(day) 

 تعداد برگ
Number of 

leaf 

  طول شاخه

Shoot length 

(cm) 

 رقم

Cultivar (C) 
6 160.9 ns 3.6 ns 0.35ns 9.7 * 

 نوع پیوندک

Scion type 

(ST)  

3 3275** 94.6 ** 23.7 ** 81.4 ** 

 
C ×ST 

18 173.5* 3.03 ns 2.8 * 2.1 * 

 اشتعاه آزمایشی

Error 
112 74.3 1.9 1.17 1.8 

 ییراتتغضریب 
C.V (%) 

- 19.6 15.1 13.8 16.2 

ns ،**  درصد. 5و  1احتمال به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح  *و 

ns, ** and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively 

 

 درصد موفقیت ریزپیوندی

در فاااکتور نااوع پیوناادک،   در شاااسص درصااد موفقیاات پیونااد، 
 بیشاترین  متری باا منشاا درو  شیشاه ای،   یلیمپنج  هاییزپیوندکر

متاری باا   یلای مهای دو یزپیوندکرو  درصد( 42) یوندپ موفقیت میزا 
بودناد.   دارا درصد( را 20) یتموفقای کمترین درصد منشا برو  شیشه

پایش  ’در فاکتور رقم نیز بیشترین درصد موفقیت پیوند مربوط به رقم
 9/25) ‘حااج یوسافی    ’درصاد( و کمتارین آ  در رقام    8/32)‘ رس

ع پیونادک،  درصد( بود. همیناین در باین اثارات متقابال رقام و ناو      
 رقام  متاری یلای مهاای دو  یوندکپ در پیوند درصد موفقیت بیشترین

 در نیاز  آ  کمتارین  و( درصاد  5/48)ای با منشا درو  شیشه‘ بینگ’
باا منشاا درو    ‘ سایاه  ’ رقام  متری ازیلیمهای مری تمی دو یوندکپ

کلی در تمامی آزمایشاات،   بود. همینین بطور( درصد 1/15) ایشیشه
 (.2جدول آمد )درصد بدست  1/29صد موفقیت ریزپیوندی میانگین در

 

 زمان گیرایی ریزپیوندها

درمااورد شاااسص زمااا  گیرایاای پیونااد، در بااین نااوع پیوناادک،  
 متری باا منشاا درو  شیشاه ای   یلیممری تمی پنج  هاییزپیوندکر

وندک هاای دو  روز( و ریزپی 2میانگین ) یوندپ ین زما  گیراییترکوتاه

 8/5) یرایای گتارین زماا    ییوالنای، متری با منشا برو  شیشهیلیم
 ‘زرد ’ترین زما  مربوط به رقمیزکوتاهنبودند. در بین ارقام  دارا روز( را

روز(  5/4)‘ بیناگ ’تارین زماا  گیرایای در رقام    ( و یاوالنی روز 4/3)
ین تار وتااه کبدست آمد. در بین اثرات متقابل رقم و نوع پیوندک، نیاز  

هاا در ریزپیونادهای موفاق مرباوط باه      یونادک پزما  توسعه و رشاد  
با منشا درو  ‘  تکدانه’ رقم مترییلیمهای مری تمی پنج یزپیوندکر

 میاانگین  در نیاز  تارین زماا  گیرایای   ییاوالن  وروز(  4/1) ایشیشه
باا منشاا بارو     ‘ بینگ’ متری در رقمیلیمهای مری تمی دو یوندکپ

بود. همینین در کل آزمایش ریزپیونادی، میاانگین   ( روز 7) ایشیشه
 (.3جدول بود )روز  9/3زما  گیرایی پیوند 

 

 تعداد برگ ریزپیوندک

میزا  برگ تولید شده توسط پیوندک در گیاها  ریزپیوندی ساه   
ن که نتایج نشا  داد، بیشتری هفته بعد از گیرایی پیوندها ثعت گردیدند

هاای پیوناد   نیز مانند سایر شااسص  موفق ریزپیوندهای در تولید برگ
متاری باا منشاا درو     یلای ممری تمی پنج  هاییزپیوندکر به مربوط
متاری باا   یلای می مری اتمی دو  هاعدد( و ریزپیوندک 7/3ای )شیشه

عدد( را داشت. در بین  7/1برگ )ای، کمترین میزا  منشا برو  شیشه
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بیشترین  ‘تکدانه’و ‘ دوم رس’ی وجود داشت و ارقام ارقام تفاوت اندک
عدد( را داشتند. در باین اثارات متقابال رقام و ناوع       9/2برگ )تعداد 

هاای  یزپیونادک ردر ‘ تکداناه   ’رقم به مربوط نتیجه بهترین پیوندک،
و ( عادد  9/4) ایمتاری باا منشاا درو  شیشاه    یلای ممری اتمی پانج   

متاری در  یلیمهای مری تمی دو کیزپیوندربه  کمترین آ  نیز مربوط
عادد( و در کال نتاایج     4/1باود ) ای با منشا بارو  شیشاه   همین رقم

عدد بدسات   7/2های گیاها  یزپیوندکرآزمایش، میانگین تعداد برگ 
 (.4جدول آمد )

 
 در گیالس موفقیت ریزپیوندی روی درصد پیوندک تاثیر اندازه مریستم و منشا -2 جدول

Table 2- The effect of meristem size and scion origin on micrografting successful (%) in sweet cherry 

 ارقام
Cultivar 

 نوع پیوندک 

  Scion type  
  درصد موفقیت پیوند در ارقام

Micrografting success (%) in cultivar 
M1R1 M1R2 M2R1 M2R2 

B 26.6 cd 16.2 de 36.4 ab 48.5 a 31.9 A 
D 19.5 de 29.0 bc 23.8 cd 37.3 ab 27.4 B 
H 16.9 de 18.7 de 28.1 bc 39.9 ab 25.9 B 
P 24.8 cd 32.6 bc 32.0 bc 41.8 ab 32.8 A 
S 16.0 de 15.1 e 36.1 ab 38.7 ab 26.4 B 
T 17.8 de 35.6 ab 24.1 cd 48.1 a 31.4 A 
Z 18.2 de 19.4 de 33.7 ab 39.8 ab 27.8 B 

 نوع پیوندک

Scion type 
20.0 D 23.8 C 30.6 B 42.0 A 29.1 

 ،M1R1ای: متری از محیط برو  شیشهیلیمو نوع پیوندک: ریزنمونه دو  Z، زرد::Tتکدانه ، :Sمشهد ، سیاه :Pرس ، پیش:H ، حاج یوسفی:Dرس ، دوم :B ینگبارقام: 
 M2R2:ایمتری از محیط درو  شیشهیلیم، ریزنمونه پنج M1R2ای: متری از محیط درو  شیشهیلیمزنمونه دو ، ریM2R1ای: متری از محیط برو  شیشهیلیمریزنمونه پنج 

 باشد.می
Cultivars: Bing: B; Dovomres: D; Hajyousefi: H; Pishres: P; Siah-e Mashhad: S; Takdaneh: T; Zard: Z and Scion Types: 2 mm in 

vivo: M1R1, 5 mm in vivo: M2R1, 2 mm in vitro: M1R2, 5mm in vitro: M2R2. 
 .باشد می ای دانکندرصد با استفاده از آزمو  چنددامنه 5در سطح احتمال  ها میانگین بین در دار معنی تفاوت وجود بیانگر جدول، در غیرمشابه حروف*

*Means with at least one similar letter are not significant different based on Duncan’s multiple range at 5% of probability level.  

 
 گیالس ریزپیوندی گیاهان در گیرایی پیوند روی زمان پیوندک تاثیر اندازه مریستم و منشا -3 جدول

Table 3- The effect of meristem size and scion origin on taking time (days) in micrografted plant in sweet cherry 

 ارقام
Cultivar 

 نوع پیوندک 

  Scion type  
  در ارقام گیرایی پیوند زمان

 Taking time(days) in cultivar  
M1R1 M1R2 M2R1 M2R2 

B 7.0 f 6.3 ef 3.3 cd 1.6 ab 4.5 B 
D 4.7 de 4.6 de 2.7 bc 3.0 bcd 3.7 AB 
H 5.2 def 4.3 de 3.0 bcd 2.4 bc 3.7 AB 
P 6.1 ef 4.9 de 4.6 de 1.8 ab 4.3 AB 
S 5.5 def 3.8 cd 3.3 cd 2.2 bc 3.7 AB 
T 6.5 ef 5.7 def 3.5 cd 1.4 a 4.3 AB 
Z 5.8 def 3.0 bcd 3.1 bcd 1.6 ab 3.4A 

 Scion type 5.8 D 4.6 C 3.3 B 2.0 A 3.9 نوع پیوندک

 باشد می ای دانکندرصد با استفاده از آزمو  چنددامنه 5در سطح احتمال  ها میانگین بین در دار معنی تفاوت وجود بیانگر جدول، در غیرمشابه *حروف
*Means with at least one similar letter are not significant different based on Duncan’s multiple range at 5% of probability level. 

 

 رشد طولی پیوندک

 .گردیاد  یاری گاندازه یراییاز گ ، سه هفته پبیوندکرشد پ یزا م
با توجه به نتایج بیشترین میزا  رشاد پیونادک همیناا  مرباوط باه      

 ای باود متری با منشا درو  شیشهیلیممری تمی پنج  هاییزپیوندکر
متاری باا منشاا    یلیمهای مری تمی دو یزپیوندکرمتر( و سانتی 3/6)

متر( و یسانت 7/2)داشتند ای، کمترین میزا  رشد یولی را برو  شیشه
در بین ارقام بیشترین و کمترین میزا  رشد به ترتیب مربوط به ارقاام  

متر( بود. در اثارات  یسانت 8/3‘ )سیاه ’ متر( و یسانت 7/5) ‘دوم رس’
متقابل رقم و نوع پیوندک، نیز بهترین نتیجه مرباوط باه ریزپیونادک   

رو  شیشاه با منشاا د ‘پیش رس’های مری تمی پنج میلی متری رقم 
متاار( و کمتاارین میاازا  رشااد پیوناادک مربااوط بااه  سااانتی 9/7) ای
با منشاا بارو    ‘ بینگ ’متری رقم یلیمهای مری تمی دو یزپیوندکر

متر( بود و در کل نتاایج آزمایشاات ریزپیونادی،    سانتی 9/1) ایشیشه
 (.5جدول آمد )متر بدست سانتی 6/4 میانگین رشد یولی ریزپیوندک
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 گیالس ریزپیوندی گیاهان در تولیدی برگ روی تعداد پیوندک ءتاثیر اندازه مریستم و منشا -4 جدول

Table 4- The effect of meristem size and scion origin on number of leave in micrografted plant in sweet cherry 

 ارقام
Cultivar 

  نوع پیوندک 

Scion type  
 در ارقام تولیدی برگ تعداد

Leaf number in cultivar 
M1R1 M1R2 M2R1 M2R2 

B 1.9 f 3.6 de 3.6 bc 2.7 cd 4.0 C 
D 4.1 cd 5.5 bc 2.8 cd 3.1 bcd 5.7 A 
H 3.0 def 4.2 cd 3.0 bcd 3.9 bc 4.6 BC 
P 2.6 ef 4.7 cd 2.1 cde 3.2 bc 5.3 AB 
S 2.3 ef 3.3 de 3.0 bcd 3.3 bc 3.8 C 
T 2.5 ef 4.5 cd 3.7 bc 4.9 a 4.1 C 
Z 2.2 ef 3.9 cde 2.5 cd 4.6 ab 4.7BC 

 نوع پیوندک

Scion type 
2.7 D 4.2 C 3.0 B 3.7 A 4.6 

 باشد.می دانکنای درصد با استفاده از آزمو  چنددامنه 5در سطح احتمال  هامیانگین بین در دارمعنی تفاوت وجود بیانگر جدول، در غیرمشابه *حروف

*Means with at least one similar letter are not significant different based on Duncan’s multiple range at 5% of probability level. 

 
 گیالس ریزپیوندی گیاهان در پیوندک طولی روی رشد پیوندک ءتاثیر اندازه مریستم و منشا -5 جدول

Table 5- The effect of meristem size and scion origin on scion shoot length (cm) in micrografted plant in sweet cherry 

 ارقام
Cultivar 

 نوع پیوندک
  Scion type  

 در ارقام پیوندک طولی رشد
Scion shoot length (cm) in cultivar 

M1R1 M1R2 M2R1 M2R2 
B 1.9 f 3.6 de 4.1 cd 6.3 ab 4.0 C 
D 4.1 cd 5.5 bc 6.9 ab 6.2 ab 5.7 A 
H 3.0 def 4.2 cd 5.6 bc 5.7 bc 4.6 BC 
P 2.6 ef 4.7 cd 6.0 abc 7.9 a 5.3 AB 
S 2.3 ef 3.3 de 3.9 cde 5.6 bc 3.8 C 
T 2.5ef 4.5 cd 4.1 cd 5.2 bc 4.1 C 
Z 2.2 ef 3.9 cde 5.5 bc 6.9 ab 4.7BC 

 Scion type 2.7 D 4.2 C 5.2 B 6.3 A 4.6نوع پیوندک

 باشد.می ای دانکندرصد با استفاده از آزمو  چنددامنه 5در سطح احتمال  هامیانگین بین در دارمعنی تفاوت وجود بیانگر جدول، در غیرمشابه *حروف
*Means with at least one similar letter are not significant different based on Duncan’s multiple range at 5% of probability level. 

 

 زایی و سازگاری گیاهان ریزپیوندیریشه

های ریزپیوندی موفاق در شارایط درو    زایی گیاهیهمیزا  ریشه
ای، چهار هفته پاب از رشاد در محایط ریشاه زایای و میازا        شیشه

سازگاری آنها سه هفته پب از انتقال به گلادا  و ظارف پلای اتیلنای     
(. نتایج آزمایش نشا  داد که تفاوت ارقام، در 1شکل ی شد )گیراندازه

زایی و درصد سازگاری گیاها  ریزپیونادی  یشهرهر دو شاسص درصد 
 (.6جدول عود )دار نمعنی

نتایج مقای ه میانگین بین ارقاام نیاز نشاا  داد کاه در شااسص      
 5/54)‘ حاج یوسفی ’ترین میزا  مربوط به رقم یشبزایی یشهردرصد 

و میانگین کل  بود درصد( 3/29)‘تکدانه’درصد( و کمترین آ  در رقم 
درصد بدسات آماد اماا در شااسص درصاد       41زایی ارقام درصد ریشه
درصاد( و   7/31)‘رسیشپا ’ترین میزا  مربوط به رقم یشبسازگاری 

یاانگین کال   م درصد( بود و 9/15)‘تکدانه’کمترین آ  مربوط به رقم 
 (.2شکل بدست آمد ) درصد 3/25درصد سازگاری برای ارقام گیالس 

 

 بحث 

 از گایالس،  ریزپیوندی جهت که است گزارشی اولین مطالعه این
پیشاین   هاای گازارش  شده است، در استفاده بافتی کشت رویشی پایه
 بذری هایدانهال از دارها ه ته سایر حتی و ریزپیوندی گیالس برای

 .استفاده شده است
 شارایط  در ریزپیوندی موفقیت که کرد مشخص مطالعه این نتایج

از نظار   پیونادک  ناوع  اماا  نی ات  رقم نوع تاثیر تحت ایشیشه درو 
 مختلا   ارقاام  در دارمعنی تفاوت عدم. است موثر آ  در اندازه و منشا

 زیااد  ژنتیکی شعاهت میزا  از  نشا ریزپیوندی هایشاسص بیشتر در
 ارقاام  مشاابه  ن اعی  ساازگاری  همیناین  و آزماایش  ماورد  ارقام بین

 . باشدمی ‘ 6 گیزال’ پایه با گیالس
 به باتوجه ایشیشه درو  شرایط در ریزپیوندی موفقیت بطورکلی

 )سصوصا است پایین ایمزرعه شرایط به آ ، ن عت فراوا  هایمزیت
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ی موفقیت پیوند در این مطالعاه  هاشاسصدار(. درستا  میوه ه ته در
ی ریزپیونادی روی پایاه باذری باود. در برسای      هاگزارشنیز کمتر از 
ها ب یار باال و گیرایی پیوناد  یوندکپنکروزه شد   آزمایشیواحدهای 
متاری  های مری تمی با اندازه کوچک دو میلای یزپیوندکرسصوصا در 

یج ضعی  ممکن است بدلیل عملیاات  ب یار پایین و ناچیز بود، این نتا
سخت پیوند، ارتعاط ضعی  پایه و پیوندک، فعالیت فیزیولوژیکی پایین 

ای یشاه شو فعالیت باالی اک یدازها در بافت پیوندی در شرایط درو  
 .(Hussain et al., 2014باشد )

 
 گیاهان ریزپیوندی گیالس یشه زایی و سازگاری درای رهشاخص واریانس تاثیر رقم روی تجزیه -6 جدول

Table 6- The ANOVA results for the effect of cultivar on rooting and acclimation percentages in micrografted plant in sweet 

cherry 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادی
DF 

 میانگین مربعات

Mean squares 
 زایی ریشه درصد

Rooting percentage 

 سازگاری درصد

Acclimation percentage 

 رقم 

Cultivar 
6 18.3 n.s 24.5 n.s 

  اشتعاه آزمایشی

Error 
24 35.7 25.6 

  ییراتتغضریب  

C.V (%) 
- 17.4 23.7 

ns ،**  درصد. 5و  1داری در سطح احتمال داری، معنیبه ترتیب عدم معنی *و 

ns, ** and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
: C : آماده سازی و کشت مریستمB: تهیه جوانه نوک شاخه. A .مراحل کشت مریستم و ریزپیوندی گیالس در شرایط درون شیشه ای -1شکل 

 : سازگاری گیاهان ریزپیوندیHزایی یشهر: Gریزپیوندی یاهگ: F: آماده سازی ریزپیوندک و پایه E شاخه: تکثیر D یزنمونهراستقرار 
Figure 1- Stages of micrografting in sweet cherry in vitro: A: Preparation of scion shoot tips; B: Preparation and cultivation 

of meristem; C: Establishment of explant; D: Shoot proliferation; E: Scion and rootstock preparation; F: Micrografted plant; 

G. Rooting; H. Acclimation of micrografted plant 
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 ارقام مختلف گیالس میزان ریشه زایی و سازگاری گیاهچه های ریزپیوندی در -2شکل 

Figure 2- The rooting and acclimation percentage in micrografted plantlets in sweet cherry cultivars 

 

 اندازه در معموال  ریزپیوندی استفاده در عملیات های موردپیوندک
 انادازه  حاال،  ایان  گردند باا می تهیه مترسانتی یک از کمتر استاندارد

باشاد. باا    متفاوت گیاهی گونه با توجه به نوع است ممکن ریزپیوندک
زایش، ولای درصاد   افزایش اندازه ریزپیوندک، درصد گیرایی پیوناد افا  

ریزپیونادی در   یاباد. موفقیات  گیاها  عاری از ویاروس کااهش مای   
 در کاه  برگای  هاای آغاازه  باا  متریمیلی پنج بزرگتر، هایریزپیوندک

 کاوچکتر،  هاای ریزپیوندک بیشتر از بودند، شده تهیه in vitro محیط
 ماواد  تاامین  بارای  بارگ  وجاود  بود. برگی آغازه بدو  متریمیلی دو

 پیوناد  بهعود های بزرگتر باعثریزپیوندک بیشتر تماس سطح و غذایی
 سصوصاا  هاای آلاودگی  نظار  از کاه  اسات  درحاالی  این ولی گرددمی

(، ایان  Navarro, 1988) بهترناد  مری تمی کوچک تر منابط ویروسی
یاه  پا روی‘مشاهد  سایاه ’ گایالس  ریزپیونادی  نتایج موافق با گزارش

بیشاترین   متر،میلی10 تا پنج از ریزپیوندک اندازه بود که با الوآلع بذری
( باا پیوناد اساکنه باا سی ااند       درصد 65) یزپیوندیردرصد موفقیت 
  (.Amiri, 2006آمد )بدست  MS ی محلولهانمکمحل پیوند با 

ریزپیوناادک  ، بااا اسااتفاده ازریزپیوناادی ارقااام هلااو در بررساای 
 هاای یاه پا برگای روی  یهماراه باا دو آغاازه   متری میلی 5 یی تممر

در شرایط درو  شیشاه  ، درصد موفقیت در ریزپیوندیدانهالیمختل  
باود   پاایین نیاز  آلودگی  کرد و میزا  پیدا یاافزایش قابل مالحظه ای
(Navarro et al., 1975 درصد موفقیت پیوند در .)ی زردآلاو ریزپیوند 
 یهاا بارروی شاس ااره   متریلیمدو تا پنج به ابعاد  هایییزپیوندکربا 

 Martinez et) آمد دستب درصد 40 در حدود، بذری بدو  ریشه هلو

al., 1979). هاای  یاه پا یرو بار  ‘پاریال   ان’رقم  در ریزپیوندی بادام
های پنج یوندی با ریزنمونهریزپ موفقیت درصد 50 ،دارهاه ته مختل 
در  (.Martinez and Gradziel, 2001آماد ) متاری بدسات   میلای 

باه   هنوک شاساندازه پیوندک با افزایش  مشخص شد ریزپیوندی بادام

 برگای، میازا  موفقیات پیوناد     یهاتعداد آغازهمتر و افزایش میلی 5

 Lauri) کارد  پیدا ویروس کاهش عاری از گیاها  درصدولی  افزایش

et al., 2001 .) 

 

 گیری  نتیجه

 ساریط  عملی روش یک گیالس، ریزازدیادی در پیوندی ریز روش
 به باتوجه باشد،می سالم هایباغ بازسازی و تولید برای باال پتان یل با

 هاای شااسص  بیشاتر  در مختلا   ارقاام  باین  تحقیاق  ایان  در اینکاه 
 ارقاام  سایر برای روش این از استفاده نشد، مشاهده تفاوتی ریزپیوندی

های تولیاد  یزپیوندکرریزپیوندی،  موفقیت در. باشدمی پذیرامکا  نیز
هاایی کاه   ریزپیونادک  ای در مقای اه باا  شده در شرایط درو  شیشاه 

 و دارد شاوند، ارجحیات  گرفتاه مای   م تقیما از درستاا  بااغ ماادری   
وجاود   به دلیل های بزرگتر برای پیوندکیزنمونهر از هاستفاد همینین

گردد هرچند که احتماال  یم توصیه ریزپیوندی موفقیت در آغازه برگی
 باشد.های کوچکتر بیشتر مییزنمونهرتولید گیاه سالم در 

 

 سپاسگزاری

 و ساالم  گیاها  تولید ملی پروژه از بخشی عنوا  به پژوهش، این
 مرکاز  در کاه  گاردد مای  مح اوب  دارهاا ه اته  در ویاروس  از عاری

 یای  رضاوی  سراساا   یعیعای  منابط و کشاورزی آموزش و تحقیقات
 کارکناا   و م ائولین  از لاذا  است، شده اجرا 1396 تا 1394 هایسال
 بافات  کشات  آزمایشگاه سصوصا باغی و زراعی علوم تحقیقات بخش
 .گرددمی قدردانی مرکز این باغعانی
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