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 مقدمه

یل تنوع اقلیمی ایران کاشیت محویو ت  دلبه

بیاغی گیامی موثر در راسیییتیاي توسیییعیه پیاییدار  

باشیید. این  کشییاورزي و ارزآوري اقتوییادي می

ي سییییالم و عیاري از  هیانهیالمهم نییازمنید تولیید  

آلودگی از ارقیام مطلو  اسیییت کیه در توسیییعیه 

یکی  گیالس   صیینعت باغداري نقش مهمی دارد.

ین محوییو ت باغی در جهان اسییت و ترمهماز  

ایران از نظر تولید این محوییول در جایگاه سییوم 

اسیییتفیاده   (.9دارد )دنییا قرار    درحیال حیاضیییر 

هیاي  یژگیوییل تفر   دلبیهي بیرري  هیاالدانهی از  

قلمییه   هملنین  دیربییاردهی و  و    خییاطربییهپییایییه 

زایی براي آن به کلی منسییو  یشییهرمشییکالت 

شییده اسییت، از این رو تکآیر آنها بیشییتر از طری   

ي تکآیر پیوند هاروشگیرد اما  پیوند صیورت می

نیز بیاعیت توسیییعیه عوامیل آلودگی خویییوصیییا 

ی و کیفی کم  ویروسیییی شیییده و موجب کاهش

. بیاتوجیه بیه اهمییت تولیید (1)  گرددمحویییول می

 درختیان میوه و خسییییارات قیابیل توجیه نیاشیییی 

هیا، لزوم اجراي میدیرییت صیییحی  در  یمیاريباز  

تولیید مواد گییاهی عیاري از ویروس ضیییروري  

ي بسییییاري که تاکنون براي  هاتالشاسیییت ولی 

اسیتفاده از ترکیبات شییمیایی وکنترل ناقلین براي  

حیرف عوامیل ویروسیییی انجیام گرفتیه هنوز نتیایج 

 (. 10آمیزي نداشته است )یتموفق

ي  ها روشبا توجه به مشکالت تکآیر از طری   

ریزازدیییادي   تولییید یمسییینتی،  بییه  منجر  توانیید 

زمان  گیاهان کلونی سییالم و یکنواخت در مدت 

  روش  یک  (. ریزازدیادي13بسییار کمتري شیود )

 و نامحدود تولید سیبب  که  باشیدمی کلونی تکآیر

  هايبرنامه  از انتخابی برتر گیاهان  سیری   گسیترش

ي کشیت بافت نیز هاروشگردد. در  می  اصیالحی

ثبیات ژنتیکی در انبوه گییاهیان تولییدي در طول  

تیاثیر عوامیل    زییادي میدت ریزازدییادي تحیت 

ین اندامی  ترمناسیبگیرد، ولی مشیخویا یمقرار   

بیاعیت حفص خویییوصیییییات ژنتیکی رقم   کیه 

اسیتفاده از طرفی    .هاسیتجوانهگردد مریسیتم  یم

  يها شرواز کشیییت مریسیییتم یکی از موثرترین  

زاي ویروسیییی نیز هسیییت یمیاريبحیرف عوامیل  

چراکه عدم وجود بافت آوندي و فضیییاهاي بین 

با ي تقسیییم سییلولی  سییلولی و هملنین سییرعت  

مریسیییتیم در  ویروسیییی  عوامییل  تکیآیییر  از   مییان  

شیییود. امروزه اسیییتفاده از مریسیییتم ها میجوانه 

ي  ها برنامهین شیییوه  ترمتداولانتهایی شییاخسییاره  

سیییازي ویروسیییی در گیاهان، خویییوصیییا يعار

 (.17باشد )درختان میوه می

  به  زیادي  بسییتگی  ریزازدیادي برنامه موفقیت

گیاهان   سییازگاري و  سییازي مقاوم  دهی،  ریشییه

 قابل  رشیید  و گیاهان بقاي  به منجر که  دارد  جوان

 کلید. شییودمی  آزاد  هواي  شییرایط آنها در قبول

 طیریی   از  رییزازدیییادي  آمیییز  میوفیقییییت  تیوسیییعییه

  در  تکآیر گییاهیان  بیا ي  کیارآیی  ریزپیونیدي،

  ریز باشییید.می  ايشییییشیییه درون کشیییت محیط

 نوک  یا مریسیتم نوک  جایگراري  شیامل  پیوندي

  ریزازدیادي  یا  برر  طری   از  که  ايپایه  روي  شاخه

ریزازدیادي  (.  10)  باشییدمی اسییت،  یافته  پرورش

دلییل مشیییکالت متعیدد از جملیه  هدرختیان میوه بی 

اي گیاهان چوبی  یشییهشیی ازدیاد و باززایی درون  
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هیاي  نسیییبیت بیه گییاهیان علفی داراي محیدودییت

یسیتم در  زیادي اسیت. باززایی کامل از کشیت مر

ي  ها گونهشیییرایط کشیییت بافت در بسییییاري از  

باشید، از این رو ریزپیوندي  یممشیکل نیز   چوبی

براي این منظور پیشییینهیاد کیارآمیدتري اسیییت. 

 گیاه تولید  به منجر مسیتقیم  طور به  مریسیتم کشیت

 چون در بسییییاري از اوقات پ  گرددینم کامل

گیاهله و  آمدن  دسییت به و  مریسییتم  کشییت  از

  در و  بوده  جدي  اي  مسئله نابجا  هايیشهر  تشکیل

  این  رسیییید، امیا درمی  نظر  بیه  نیاممکن  مواردي

  جایگزینی  ریزپیوندي فنون  از اسیییتفاده  شیییرایط

در  .  بود  خواهد  مریسیییتم  کشیییت  براي مناسیییب

  برري پایه  روي بر  شیده  جدا مریسیتم  ریزپیوندي،

  رشیید،  از پ  جایگراري شییده و  رویشییی پایه  یا

بود.   خواهد  آماده پیش  از  ايیشیهر سییسیتم  واجد

ریز پیوندي سییبب تولید تعداد زیادي گیاه عاري  

گردد یماز ویروس پیوندي در زمانی بسیارکوتاه  

(16  .) 

انجام موف  روش ریزپیوندي توسییط کشییت 

مرکبات   رويمریسییتم اولین بار در درختان میوه  

(. بعد از آن این روش  17اسیییت )گزارش شیییده 

از جملییه   میوه  از درختییان  بسییییییاري  در  تکآیر، 

(،  19زردآلو )،  (6هلو )(،  11بیادام )  (،4)  یالسگ

(  2انگور )(،  20)  یگالبو    (، سیییییب15فنید  )

انجیام شییییده اسییییت. ریزپیونیدي کیاربردهیاي  

بیشیماري از جمله تولید گیاهان عاري از ویروس 

، تشیخی  (3) یسیتممربه بوسییله پیوندک نوک 

حسیییاس  هیاي  ییهپیاویروس از طری  ریزپیونیدي  

 یوندپ(، شییناخت سییری  ناسییازگاري ژنتیکی  18)

(، تکآیر گیاهان سییخت ریشییه زا در شییرایط  12)

فرآینیدهیاي  23)  يادرون شییییشییییه (، مطیالعیه 

هیاي  (، تکآیر گونیه8)  یونیدپفیزیولوژیکی محیل  

و هملنین   (22خیا  )خیا  و تولیید ترکیبیات  

کیه در حیالیت طبیعی پیونید آنهیا  تکآیر گییاهیانی  

 .(21)دارد استبسیار مشکل 

بررسی تاثیر محیط کشت   این مطالعه با هدف

وجیود   بیرییمتینیظی و  رشییییدي  میوفیقییییت  کینینییده 

رقم هفییت  بر  ریزپیونییدي،  پییایییه    گیالس  روي 

اي  در شییرایط درون شیییشییه "6  یالگز"رویشییی  

  .انجام شده است

 

 هامواد و روش

آزمایش فاکتوریل در قالب در این بررسی از  

طرح پیاییه کیامال تویییادفی بیا دو فیاکتور در پنج 

تکرار و ده گییاهلیه درهرتکرار بیه عنوان واحید  

  در  آزمایشیی اسیتفاده شید. فاکتور اول شیامل رقم

،  مشییهد ارقام زرد دانشییکده، سیییاه  سییط  ) هفت

تکدانه  رس مشییهد، ینگ، پیشبرس مشییهد، دوم

م شیامل چهار  وحاج یوسیفی( و فاکتوردو  مشیهد

با   MSمحیط کشت : M1H1 )  سط  تیمارکشت

 میتنظنویییل غلظت مواد تشیییکیل دهنده بدون 

بیا  MSمحیط کشیییت  :  M1H2رشیییدي،   کننیده

نویییل غلظیت مواد تشیییکییل دهنیده بیا ییک  

کامل   MS: محیط کشت BA ،M2H1گرم  میلی

محیط  :  M2H2رشییییدي و    کننیده  میتنظبیدون  

 بود. (BAگرم کامل با یک میلی MSکشت 

 یهپا یهته

  هیايهیا جهیت ریزپیونیدي، ازگییاهلیه ییهپیا
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  ی طر  از  کیه  "6  گزیال"  پیاییه گیالس  یشییییرو

( تهیه شدند. این  5) بودند  شده تولید بافتکشیت 

هیاي نیمیه پیاکوتیاه، زودبیارده،  پیاییه داراي ویژگی

تجاري و   ارقام  اکآر عملکرد با  و سیییازگاري با

هیاي  سیییاقیه.  بیاشیییددر ایران می اقلیمی  شیییرایط

هرگیاهله رویشییی را زمانی که به قطر مناسییب 

رسییییدند، از محیط رشیید   (متریلیم)بیش از پنج 

جیدا نموده و بعید از برش ابتیدا و انتهیاي آنهیا بیا 

متر به عنوان پایه اسییتفاده یسییانتطول بیش از دو 

 شدند. 

 یوندکپیه ته

ي  هیا هیایی از جوانیهیونیدک، نمونیهپیی   ته  يبرا

رویشیییی هفیت رقم تجیاري گیالس کیه داراي  

باشیند از  بیشیترین سیط  زیر کشیت در کشیور می

تا  5/1مشیهد به طول    گلمکانیقات  تحق  یسیتگاها

 هاي درختیان جدا شییید متر از شیییاخهیسیییانتدو 

درصیید به مدت    75یی با اتانول گندزداو پ  از  

  ده مدت  بهدرصید    20کلراک   ثانیه و سیس   30

 ،آبشیویی شیدند بار  اسیتریل سیه  یطشیرا یقه، دردق

هیاي  یزنمونیهرهیاي جوانیه،  پ  از حیرف فل 

آماده سیازي شید و  متریلیممریسیتمی به اندازه دو 

  MSي محیط کشیییت  حیاویش  آزمیاي  هیالولیهدر 

براي اسیتقرار  ، BAگرم در لیتر یلیم( با یک  14)

از حدود سییه هفته   مریسییتم، کشییت شییدند. پ 

یک به رشید شیدند  تحر کهي مریسیتمی  هاجوانه

ي  برا ي برگی،  هیاآغیازهبیه تنهیایی ییا همراه بیا  

متر جدا شییده  یزپیوندي به اندازه دو تا پنج میلیر

 و به عنوان ریز پیوندک استفاده گردیدند. 

 یزپیوندیرانجام 

ي  برا بیا روش اسیییتیانیدارد    برابریزپیونیدي  ر

یط ریزپیوندي  شییرا(. تمام 4شیید )یالس انجام  گ

کننده وع محیط کشیییت و تنظیمجز نوع رقم، نهب

هاي  یزنمونهرثابت در نظر گرفته شیید.   رشییدي،

یدي از کشیت مریسیتم به عنوان ریزپیوندک و تول

 "6  یالگز"ي تولیدي از گیاهان رویشییی  هاسییاقه

عنوان پایه از محیط رشییدي بیرون آورده شییده  هب

یزپیونیدي زیر اسیییتریومیکروسیییکو   رو عمیل  

ها  یهپایی  انتهاانجام شید. براي این کار در قسیمت  

یسیتم مرو   شیدهیجاد امتر  یلیمی به ابعاد یکی  برشی 

بیه   ي برگیهیابیه تنهیایی ییا همراه بیا آغیازه  جوانیه

ییه بیه روش  پیامتر در برش  یلیمابعیاد دو تیا پنج  

سیس  توسیط پوشیش   و پیوند اسیکنه قرار گرفت

 .یوند آن بسته شدپاي استریل محل چسب پارچه

 رشد گیاهان پیوندی

هیاي یطمح   رويیونیدي ابتیدا  پهیاي  یزنمونیهر

 هايتمامی محیط ،مختلل تیماري مسیتقر شیدند

 8/2گرم در لیتر سیییوکروز و  30  دارايکشیییت 

ثیابیت    =pH  7/5بود کیه در    فیایتوژلگرم در لیتر  

یوند شیده ابتدا به مدت یک  پیاهان گشیده بودند. 

به  لوک ( و سیس     100کم )هفته در شیرایط نور  

در  گیرایی موف  پیونید،    میدت سیییه هفتیه تیا زمیان

گراد و نور  یسیییانتدرجیه    127ي  دمیایط  شیییرا

ساعت روشنایی    16و تناو  نوري    لوک   1500

و هشیت سیاعت تاریکی در اتاقک رشید با شرایط 

بعد از سیه هفته، گیاهان یکسیان نگهداري شیدند.  

 کشیییت  محیطزایی بیه  ریزپیونیدي جهیت ریشیییه

MS    یترلگرم در  یلیمهمراه بیا ییک  IBA   منتقیل  

. گییاهان ریزپیوندي طی هشیییت هفته در  شیییدند



 ... کنندۀیم تنظمطالعه اثر محیط کشت و  

71 

 شییدند و بعد   نگهداري ايدرون شیییشییه شییرایط

هاي  زایی جهت سیییازگاري در گلدانیشیییهراز   

یک(  : پیت موس )به نسیییبت یک حاوي پرلیت/

 داخل ظروف پلی اتیلنی قرار گرفتند.

 یوندپی هاشاخصیری گاندازه

میوفیقییییت هییاشییییاخی  در  کینینییده  تیعییییین   ي 

در   ریزپیونیید  یییاهلییهگاز    هرکییدامپیونیید   هییاي 

د  درصییی ي  هاشیییاخ اندازه گیري شییید.   شیییده

رشید کرده به    هايیوندک)نسیبت پ یوندپموفقیت 

بعید از چهیار هفتیه(، زمیان گیرایی    یونیدهیاکیل پ

شیروع رشید  یوند تا زمان پ  ین)مدت زمان ب یوندپ

  يها تعیداد بر یوندک(،  پ  يو باز شیییدن برگهیا

سییییه هفتیه پ  از  )  یونیدکپ  يشییییده رو  ییدتول

و   پیییونیید(  پی   ییزانمی گیییراییی   ییونییدکرشیییید 

 یوندکطول قسییمت رشیید کرده پ  یريگ)اندازه

ین درصیییید  هملن  یرایی( وسییییه هفتیه پ  از گ

در زمان انتقال نمونه ها به گلدان( و )  یی زاریشیییه

انتقییال   30درصیییید سییییازگییاري ) از  روز بعیید 

درپیاییان   .دیی ثبیت گرد  (هیاي ریزپیونیديییاهلیهگ

ي بدسیییت آمده توسیییط نرم افزار آماري  هاداده

SAS 9/1    ها توسط یانگینمتجزیه و تحلیل شد و

ي دانکن در سیییط  احتمیال ادامنیهآزمون چنید  

توسیط نرم   نمودارهادرصید مقایسیه و  پنج یک و 

 ترسیم شدند. Excelافزار 

 

 نتایج و بحث

 تجزیه واریانس

نتیایج تجزییه وارییان  نشیییان داد کیه در بین 

ارقیام )بیه  جز زمیان گیرایی پیونید( وتیمیارهیا، 

ي  ها شاخ اثرات متقابل رقم در تیمار براي تمام  

دار حیداقیل در سیییط  ریزپیونیدي اختالف معنی

 (.1)جدول پنج درصد وجود داشت 

 

 ي ریزپیوندي در گیالس هاشاخ   موثر بر عوامل  واریان  تجزیه -1 جدول
 

  میانگین مربعات   
 مناب  تغییر درجه آزادي

 موفقیت پیوند  زمان گیرایی بر   تعداد طول شاخه 

*1/2 *3/1 ns1/4 **7/172 6 رقم 
 تیمار 3 1931** 4/65** 8/37** 1/74**
 رقم در تیمار 18 4/90* 1/9* 2/3** 4/5*
 خطا 112 4/33 4/1 23/0 82/0
 )درصد(  تغییراتضریب  - 1/18 1/28 9/14 1/20

ns  ، **درصد 5 و 1 احتمال  سط  در دارمعنی اختالف و داري عدم معنی ترتیببه*  و   

 

 درصد موفقیت ریزپیوندی

در فاکتور  در شیاخ  درصید موفقیت پیوند،

گرم  با یک میلی  MSتیمار، تیمار محیط کشیییت  

لیییتیر      ییونیید پی   میوفیقییییت  میییزان  بییشیییتیریین  ،BAدر 

بدون   MSدرصیید( و محیط کشییت نوییل   39)

درصید(    5/25) یتموفقهورمون کمترین درصید  

بودند. در فاکتور رقم نیز بیشیترین درصید    دارا  را

هاي مریسیییتمی  موفقیت پیوند مربوط به پیوندک
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درصییید( و کمترین   4/35)  "حاج یوسیییفی"رقم  

درصید( بود. هملنین   8/27)  "بینگ"آن در رقم  

درصد    بین اثرات متقابل رقم و تیمار، بیشتریندر  

بییا    میوفیقییییت میریسیییتیمیی ییونییدکپی پیییونیید   هییاي 

حاوي    MSروي محیط کشت   "سیاه مشهد"  رقم

بیر  ییلییمی یییک    ( درصیییید  5/48)  BA  ییتیرلی گیرم 

هیاي مریسیییتمی یونیدکپ بیا  نیز در آن  کمترین و 

 روي محیط کشیییت "سیییییاه مشیییهید"همیان رقم

 بیطیورکیلیی بیود.  درصییییدMS  (4/20    )نویییل   

مییییانیگییین درصیییید    آزمییایشییییات،  تیمییامیی   در 

آمد  درصییید بیدسیییت  9/31موفقییت ریزپیونیدي  

 (.2جدول )

 

 در گیالس موفقیت ریزپیوندي درصد روي   تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدي -2 جدول
 

 ارقام  میانگین
 †ارقام  تیمار 

M1H1 M2H1 M1H2 M2H2  

27/8C 

32/5AB 

35/4A 

31/1BC 

34/0AB 

28/4C 

34/1AB 

23/2de 

26/3cd 

21/8de 

29/8bcd 

20/4e 

21/2de 

35/9bc 

25/6cd 

35/3bc 

35/6bc 

33/0bc 

36/8bc 

29/4bcd 

31/7bc 

25/7cd 

27/9cd 

37/6bc 

30/8bcd 

30/5bcd 

40/6abc 

22/6de 

36/8bc 

40/6abc 

46/9ab 

31/1bc 

48/5a 

23/3de 

45/8ab 

 بینگ
 رس مشهددوم

 حاج یوسفی

 رس مشهدپیش

 سیاه مشهد

 تکدانه مشهد

 زرد دانشکده 

9/31 25/5D 32/5B 30/8C 39/0A میانگین تیمار 

 باشد.می  درصد  5ها در سط   میانگین  بین در دارمعنی تفاوت  وجود  بیانگر  ،جدول  در غیرمشابه حروف†

 

 ریزپیوندهازمان گیرایی 

در   پیییونیید،  گیییراییی  شییییاخی    درمیورد 

بیا ییک    MSبین تیمیارهیا، تیمیار محیط کشییییت  

در  میلی زمییانترکوتییاه  BA  یترلگرم     گیراییین 

 کشیییت  محیط روز( و تیمیار 2/3مییانگین  ) یونیدپ

،  رشییییدي   کینینییده  میی تینیظی بییدون    MS  نویییل

زمییان  یطییو نیی  را  3/6)  یییراییییگیی تییرییین     روز( 

ارقییام    دارا بییییین  در  تییرییین  یییزکییوتییاهنیی بییودنیید. 

 8/3) "سیییاه مشییهد"گیرایی مربوط به رقم  زمان

و  روز رقیم یطیو نی (  در  گیییراییی  زمییان   تیریین 

روز( بدسییت آمد. در بین  1/5)  "حاج یوسییفی"

ین زمیان  ترکوتیاهاثرات متقیابیل رقم و تیمیار نیز  

 هیا در ریزپیونیدهیاي  یونیدکپتوسیییعیه و رشیییید  

بییه     هییاي مریسیییتمی رقمیونییدکپموف  مربوط 

بدون   MSروي محیط کشیییت   "سییییاه مشیییهد"

ترین  یطو ن  و(  روز  4/1)  رشیییدي  کننیده  میتنظ

میریسیییتیمیی ییونییدکپی   بییا  نیییز  گیییرایییزمییان  هییاي 

ییوسیییفیی  "رقیم میحیییط کشییییت  "حییاج   روي 

هییورمییون  MSنویییییل     (  روز   4/8)  بییدون 

رییزپیییونییدي،   آزمییاییش  کییل  در  هیمیلینییین  بیود. 

پیییونیید   گیییراییی  زمییان   بیود روز    3/4مییییانیگییین 

 (.3جدول )
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 گیرایی در گیاهان ریزپیوندي گیالس زمان  روي   تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدي -3 جدول
 

 ارقام  میانگین
 تیمار 

 †ارقام
M1H1 M2H1 M1H2 M2H2 

4/4BC 

4/5BC 

5/1C 

4/0AB 

3/8A 

4/6BC 

4/1AB 

 5/5de 

 6/6ef 

 8/4f 

 5/4de 

 5/6de 

 6/2ef 

 6/5ef 

 4/9cd 

 3/1bc 

 7/0ef 

 5/3cde 

 1/4a 

 3/1bc 

 3/4bc 

 3/6bc 

 4/8cd 

 2/0ab 

 2/1ab 

 4/8cd 

 4/6cd 

 4/4cd 

 3/5bc 

 3/5bc 

 3/1bc 

 3/1bc 

 3/3bc 

 4/3cd 

 2/0ab 

 بینگ
 مشهدرس  دوم

 حاج یوسفی

 رس مشهدپیش

 سیاه مشهد

 تکدانه مشهد

 زرد دانشکده 

3/4  6/3 C 4/0 BC 3/8 B 3/2 A میانگین تیمار 

 باشد. می درصد  5در سط   ها میانگین بین در دارمعنی تفاوت وجود بیانگر ،جدول  در غیرمشابه حروف†

 

 ریزپیوندکتعداد برگ 

میزان بر  تولیدي در قسیییمت پیوندک در   

گییاهیان ریزپیونیدي سییییه هفتیه بعید از گیرایی  

 کیه نتیایج نشیییان داد در    پیونیدهیا ثبیت گردییدنید

  ریزپیوندهاي  در  بین تیمارها، بیشترین تولید بر 

   هاي پیوند مربوطنیز مانند سیییایر شیییاخ   موف 

 گرم  بیا ییک میلی  MSمحیط کشییییت    تیمیار  بیه

عیدد( و تیمیار محیط کشییییت   7/5)  BAدر لیتر  

بر   بدون هورمون، کمترین میزان  MSنوییل  

عدد( را داشیت. در بین ارقام تفاوت اندکی   4/2)

حاج "و   "مشیهد  رسدوم"وجود داشیت و ارقام  

تیعییداد    "ییوسیییفیی )بییشیییتیریین   عییدد(  5/3بیر  

 تیمیاررا داشیییتنید. در بین اثرات متقیابیل رقم و  

 "مشیییهید  رسدوم  "  رقم  بیه  مربوط  نتیجیه  بهترین

 گرم  بیا ییک میلی  MSدر تیمیار محیط کشییییت  

  و کمترین آن نیز مربوط(  عیدد  7/5)  BAدر لیتر  

رقییم  یییزپیییییونییدکربییه   مییریسییییتییمییی    "هییاي 

بدون   MSروي محیط کشیییت   "زرد دانشیییکده

( نییتییایییج   7/1هییورمییون  در کییل  و  بییود   عییدد( 

در   بییر   تییعییداد  میییییانییگییییین  آزمییایییش، 

آمید  عیدد بیدسیییت    3/3هیاي گییاهیان  یزپیونیدکر

 (.4)جدول 
 
 گیالس   تعداد بر  تولیدي در گیاهان ریزپیوندي   روي   تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدي   -4  جدول 

 
 میانگین ارقام 

 †ارقام تیمار 
M1H1 M1H2 M2H1 M2H2 

3/2 AB 

3/5 A 

3/5 A 

3/0 B 

3/1 B 

3/0 B 

3/4A 

2/3cd 

1/8de 

2/3cd 

2/7cd 

1/9de 

2/8cd 

2/9bcd 

2/2cd 

2/1cd 

3/5bc 

3/0bcd 

3/5bc 

3/3bc 

4/1abc 

3/5bc 

4/5ab 

3/3bc 

1/9de 

2/4cd 

2/2cd 

1/7e 

4/9ab 

5/7a 

4/7ab 

4/6ab 

4/7ab 

3/6bc 

5/0ab 

 بینگ 
 رس مشهد دوم

 حاج یوسفی

 رس مشهد پیش

 سیاه مشهد 

 تکدانه مشهد 

 زرد دانشکده

3/3  2/4D 3/1 B 2/8 C 4/7 A میانگین تیمار 

 باشد. می درصد  5ها در سط  میانگین بین در دارمعنی تفاوت وجود بیانگر ،جدول  در غیرمشابه حروف†
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 رشد طولی پیوندک

، طول قسمت  یوندک رشد پ   یزان محاسبه م   ي برا 

  یرایی سیییه هفتیه پ  از گ   یونیدک رشییید کرده پ 

بین    . گردییید   یري گ انییدازه  در  نتییایج  بییه  بییا توجییه 

تیمارها، بیشیترین میزان رشید پیوندک همانند سیایر  

با    MSمحیط کشیییت   ها، مربوط به تیمار شیییاخ  

متر( و  ی سیییانت  6/ 2)   بود   BAیک میلی گرم در لیتر 

بیدون هورمون،    MSتیمیار محیط کشیییت نویییل 

متر(  ی سانت   2/ 8داشت ) کمترین میزان رشد طولی را  

ین و کمترین میزان رشیییید  و در بین ارقیام بیشیییتر 

ارقییام  بییه  بییه  مربوط  یوسیییفی "ترتیییب    5)   "حییاج 

 4/ 1)   "بینیگ "و    "سیییییاه مشیییهید   "متر( و  ی سیییانت 

متر( بود. در اثرات متقیابیل رقم و تیمیار نیز  ی سیییانت 

هاي مریسیییتمی بهترین نتیجه مربوط به ریزپیوندک 

با    MSروي محیط کشییت    "مشییهد  رس دوم "رقم  

لییتیر  یییک مییلیی  در  و  ی سییییانتی   BA   (1 /7گرم  متیر( 

بییه   میربیوط  پیییونییدک  رشیییید  میییزان  کیمیتیریین 

  رس دوم "هیاي مریسیییتمی همیان رقم  یزپیونیدک ر 

بیدون    MSروي محیط کشیییت نویییل  "مشیییهید 

 ( نتییایج  ی سییییانتی   1/ 9هورمون  و در کییل  بود  متر( 

آزمیایشییییات ریزپیونیدي، مییانگین رشیییید طولی  

 (. 5آمد )جدول  متر بدست  سانتی   4/ 5 ریزپیوندک 
 
 رشد طولی پیوندک در گیاهان ریزپیوندي گیالس   روي   تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدي   - 5جدول  

 
 †ارقام تیمار  میانگین ارقام 

M1H1 M1H2 M2H1 M2H2 
4/1 B 

4/6 AB 

5/0 A 

4/5 AB 

4/1 B 

4/8 A 

4/4AB 

2/4ef 

1/9f 

2/6ef 

3/7de 

2/7ef 

3/8de 

2/3ef 

3/8de 

3/5de 

3/8de 

4/9bcd 

5/0bcd 

5/8bc 

4/7cd 

4/2cd 

5/9abc 

6/4ab 

2/8ef 

2/5ef 

4/1cd 

4/6cd 

5/9abc 

7/1a 

7/0a 

6/49ab 

6/2ab 

5/5bc 

6/0abc 

 بینگ 
 رس مشهد دوم

 حاج یوسفی

 رس مشهد پیش

 سیاه مشهد 

 تکدانه مشهد 

 زرد دانشکده

5/4  2/8 C 4/5 B 4/4 B 6/2 A  تیمار میانگین 

 باشد. می درصد  5در سط   ها میانگین بین در دارمعنی تفاوت وجود بیانگر ،جدول  در غیرمشابه حروف†
 
 زایی و سازگاری گیاهان ریزپیوندیریشه

ي  ها شیاخ  واکشیت و بررسیی    سیومینبعد از  

هیاي ریزپیونیدي شیییده موف   ییاهلیهگریزپیونیدي،  

زایی قرار  یشییه رحاصییل پ  از رشیید در محیط  

گرفتنید و سیییه هفتیه بعید بیه محیط گلیدان حیاوي  

جهت    (1:1و پیت موس )به نسبت   مخلوط پرلیت

(. نتایج حاصیل از  1شیکل  سیازگاري منتقل شیدند )

زایی در گیاهان ریزپیوندي موف  نشییان داد  یشییهر

یی بیشیترین میزان  زا یشیهرکه در شیاخ  درصید  

درصیید( و    5/54)  "حاج یوسییفی"مربوط به رقم  

  29/ 3)  "تکییدانییه مشیییهیید"کمترین آن در رقم  

زایی ارقام  یشهردرصد( بود و میانگین کل درصد  

درصییید بود. هملنین سیییه هفتیه بعید از انتقیال    41

دار شیده به گلدان، براي  یشیهرگیاهان ریزپیوندي  

زان  شییاخ  درصیید سییازگاري نیز بیشییترین می

درصیید(    7/31)  "رس مشییهدپیش"مربوط به رقم  

  "تکیدانیه مشیییهید "و کمترین آن مربوط بیه رقم  

درصید( بدسیت آمد و میانگین کل درصید    9/15)

  25/ 3سییازگاري نیز در نهایت براي ارقام گیالس  

  (.2 شکلد )درصد بدست آم
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: آماده سییازي  1رس مشییهد( اي )رقم پیشریزپیوندي گیالس در شییرایط درون شیییشییهمراحل   -1شییکل 

هاي مریسییتمی جهت یزنمونهر: اسییتقرار  3: جداسییازي و کشییت ریزنمونه مریسییتم 2  ریزنمونه مریسییتم
 : انجیام ریزپیونیدي 6: آمیاده سییییازي ریزپیونیدک و پیاییه  5ي تولییدي  هیانوشییییاخیه: تکآیر  4ریزپیونیدک  

 : سازگاري گیاهان ریزپیوندي.8زایی یشهر: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ، Z:زرد دانشیکده زایی و سیازگاري در گیاهان ریزپیوندي ارقام گیالس:مقایسیه درصید ریشیه -2شیکل 
 H :یوسفی حاج ،T :تکدانه مشهد ،P :رس مشهدپیش ،B :بینگ ،D :رس مشهددوم ،S :مشهد سیاه
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 گیرینتیجه

  در  موفقییت  کیه  نشیییان داد  مطیالعیه  این  نتیایج 

 تاثیر تحت ايشییشیه  درون  شیرایط در  ریزپیوندي

  يهیا کننیده  تنظیم  وجود  و  محیط  نوع  رقم،  نوع

  براي گیالس  مختلل  ارقام  در. دارد  قرار  رشیدي

بیه جز شیییاخ  زمیان  ریزپیونیدي  يهیاشیییاخ 

 بیا  کیه  داري وجود داشیییتگیرایی، تفیاوت معنی

  توجه با.  داشیت  تطاب  گزارشیات  از بسییاري نتایج 

مریسیتمی محل   يهاسیلول تکآیر  با ي سیرعت  به

  تقسییییم   ي رشیییدي میزانهیاکننیدهپیونید، تنظیم  

مریسیتمی  یه    يهاسیلولخویوصیا در   را  سیلولی

پیونید افزایش  تشیییکییل  بیاعیت  و  زاینیده محیل 

 بیاعیت خود  نوبیه این امر بیه کیه  شیییونیدیم  کیالوس

گردد. از طرفی  یم پیوند موفقیت  درصید  افزایش

ایجیاد پیل   و  شیییدن  فعیال  براي  غیرایی وجود مواد

اسییت  ضییروري    هایهپابین ریزپیوندک و   ايینهپ

. نتیایج این آزمیایش هم مویید این موضیییوع (10)

گیالس،   ریزپیونیدي  کیه در  داد  نشییییان  بوده و

و   MS نوییل محیط به نسییبت  MS  کامل محیط

 بیدون  محیط  بیهمحیط داراي هورمون نسیییبیت  

 کارآیی بیشتري در موفقیت پیوند، رشد  هورمون

این    نتیایج   دارد.  نوشییییاخیه  تولیید  و  هیایزنمونیهر

نتیایج بیدسیییت آمیده از ارزییابی    مشیییابیه  تحقی ،

روي پایه    "مشیهد سییاه"  ریزپیوندي گیالس رقم

  MS محیط  که موفقیت پیوند در  برري آلبالو بود

گرم بر لیتر بیه  یلیم  1/0،  5/0،  5/0کیامیل حیاوي  

 و  BA ،IBAترتیب از تنظیم کننده هاي رشییدي  

GA محیط کشیییت نویییل  یشیییتر ازب  MS   بدون

در بررسیییی ریزپیونیدي بیادام   .(4بود )هورمون  

روي پیاییه بیرري هم بهترین    "نیان پیارییل"رقم

حاوي    MSپاسییر ریزپیوندي در محیط کشییت 

 IBAو    BAترتییب  بیه  گرم بر لیتریلیمییک و دو  

پیاییه    .(11بود ) دراي ریزپیونیدي زردآلو روي 

  2/2تغییرییافتیه بیا    MSبیرري در محیط کشییییت  

(.  7بود )بیشیترین موفقیت   BAمیکرومول  8/8تا 

  افزایش با سییب  و  ریزپیوندي گالبی  هملنین در

  گرمیلیمتا دو  BA  غلظت تنظیم کننده رشیییدي

 .(20)افزایش یافت  پیوند  بر لیتر موفقیت

 

 توصیه ترویجی

با    سیری   روش عملی یک ،پیوندي ریز  روش

  ي ها بازسییازي با  تولید نهال و  براي    با  پتانسیییل

  از  عاري  گیاهان  تولید  باشید که عالوه بریمسیالم  

  ناسیازگاري   روابط  سیری   تشیخی   ویروس جهت

  نیز توصیییه  زا  ریشییه  سییخت  گیاهان  تکآیر  و  پیوند

  ریزپیوندي   موفقیت  در  بسیییاري  عوامل .  گرددمی

  کیاربرد  بیه  توانمی  جملیه  آن  از  کیه  دارنید  نقش

  و  آدنین  بنزییل  میاننید  رشیییدي  هیاي کننیده  تنظیم

  هایی اکسیییدان   آنتی  و  مناسییب  غلظت  در  اکسییین

  اشیاره   سییتریک  اسیید  و  آسیکوربیک  اسیید  مانند

پیاییه بیه    روي  پیونیدک  منیاسیییب  جیایگیراري .  نمود

  تري نزدیک   ارتباط   در  پیوندکصورتی که پایه و  

  بسییتن  مآل پیوند اسییکنه و  گیرند  قرار  یکدیگر  با

  برقرار  آونیدي  ارتبیاط  کیه  ايگونیه  بیه  پیونید  محیل

  پیوندک  تهیه  زمان.  دارد  بسیزایی   اهمیت  نیز  شیود

  از  اسیییتفیاده   و  آبیان  تیا  خرداد  بین  فیاصیییلیه  در

  پیونید  گیرایی   در  بزرگتر  انیدازه   بیا  هیاي پیونیدک

بیاشییید. هملنین  اي میمالحظیه قیابیلداراي نقش 
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  دخالت  عدم  دلیل  به  ايشییییشیییه  درون  پیوندهاي 

  به  نسیبت  رطوبت  حفص  و  نامناسیب  محیطی  شیرایط

لرا  .  دارند  بیشیتري  ارجحیت  آزاد  هواي  پیوندهاي 

هاي تولید کننده نهال  شیود که شیرکتتوصییه می

و کشیاورزان پیشیرو با رویکردي جدید درصینعت  

هیاي ریزازدییادي از جملیه  روشبیاغیداري نوین،  

ریزپیونیدي گیالس را جهیت رسیییییدن بیه حیداکآر  

هیاي بیاکیفییت و سیییالم  وري در تولیید نهیالبهره

هاي سیینتی تکآیر این محوییول با  جایگزین روش

 ارزش کنند.

 سپاسگزاری

این پژوهش، بیه عنوان بخشیییی از پروژه ملی  

عیاري از ویروس در    تولیید گییاهیان سییییالم و 

در مرکز   گردد کیهیممحسیییو     هسیییتیه دارهیا

کشیییاورزي و منیاب  طبیعی   و آموزش  تحقیقیات

 1396تا   1394هاي  خراسییان رضییوي طی سییال

اجرا شده است، لرا از مسئولین و کارکنان بخش 

زراعیی و   عیلیوم  بییاغیی خویییوصییییا  تیحیقیییقییات 

آزمیایشیییگیاه کشییییت بیافیت بیاغبیانی این مرکز 

 گردد.قدردانی می
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