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. استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی ، مشهد4کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي آموزش 

abedy@um.ac.ir*نویسنده مسئول: 

چکیده

کشاورزي و و آموزش در مرکز تحقیقات )PHL-C(گیالساین مطالعه با هدف بررسی پرآوري و ریشه زایی پایه پاکوتاه 
بنزیل و تنظیم کننده رشددر دو حالت جامد و دو فاز WPMو MSدو محیط از منابع طبیعی خراسان رضوي صورت گرفت. 

غلظت هاي محیط هاي ذکر شده به همراه و در مرحله پرآوري میلی گرم در لیتر (0,1,1/5,2)آمینو پورین در چهار غلظت 
در میزان پرآوري. بیشترین در مرحله ریشه زایی استفاده شدمیلی گرم در لیتر ) 0,1,5/1,2(ایندول بوتریک اسیدمختلف هورمون 

با میلی گرم در لیتر 2و1,5و در غلظت هاي MS. تعداد و طول ریشه در محیط به دست آمد20/6باMS+1mg BAPمحیط 
و دوفاز در مدت کمتري از محیط جامد صورت گرفت. ریشه زایی محیطندنسبت به سایر تیمارها برتر بود75/4و 62/14میزان 

.درمرحله سازگاري اثر مثبتی داشت کیفیت گیاهچه ها 

،  پرآوري، گیالسPHL-Cپایه کلمات کلیدي:

مقدمه

FAOطبق آمار سازمان به صورت تجاري در حال کشت و کار می باشد. از مهم ترین میوه هاي مناطق معتدله است وگیالس

براي پایه هاي مورد استفاده بعد از ترکیه و آمریکا مقام سوم تولید آن را داراست. تن گیالس 200000با تولید ایران ، 2012در سال 
هاي متراکم و با کیفیت  کاربرد پایه براي داشتن باغیا گونه محلب و یا هیبرید بین گونه اي می باشند. گیالس متعلق به همین گونه

با انواع زگاري این پایهسان جمهوري چک است.آیک پایه پاکوتاه است که منشا PHL-Cپایه . استمناسب  الزم و ضروري 
ریز ازدیادي یکی از . )1388(گنجی، استهاي آهکی، اگروباکتریوم این پایه متحمل به غرقاب، خاك.گیالس عالی بوده است

) 2008نینگ و همکاران (.ه از یک گیاه مادري استفاده می شوداست که از آن براي ایجاد تعداد زیادي گیاه مشابتکثیرروش هاي 
در غلظت هاي متفاوت انجام IBAو BAو دو نوع هورمون F14و MSتکثیر آلبالو را با استفاده از جوانه جانبی در دو محیط 

میلی 2/0و BAمیلی گرم در لیتر 5/0با MSبودند. محیط F 14بهتر از MSدادند. نتایج نشان داد جوانه هاي رشد یافته در محیط 
میلی گرم 5/0به همراه 2/1MSبود. بهترین محیط ریشه زایی 4/4مناسب ترین محیط و ضریب تکثیر در آن IBAگرم در لیتر 

و % بود. نظري مقدم 80سانتیمتر طول ریشه بود و زنده مانی گیاهچه در حدود 1/2% ریشه زایی و متوسط 71با IBAدر لیتر 
در غلظت هاي مختلف TDZو BAPشامل دو نوع سایتوکینین , MSWPMرا در محیط 6) تکثیر پایه گزیال 2013همکاران(

بیش از سایر تیمار ها بود. براي BAPمیلی گرم در لیتر 2/1شامل MSبررسی کردند. نتایج نشان داد تعداد شاخه ها در محیط 
و اکسین شامل نیمی از عناصر ماکرو و میکرو)2/1MSشامل نیمی از عناصر ماکرو و MS) ،2/1MSریشه زایی تاثیر محیط پایه 

شامل نیمی از عناصر ماکرو و میکرو و در 2/1MSبررسی شد. بیش ترین درصد ریشه دهی در محیط IAAو IBA ،NAAشامل 
) نشان داد که در کشت درون شیشه 2010ظمی (اعدرصد ریشه زایی داشت.100به دست آمد که IBAمیلی گرم در لیتر 1غلظت 
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میلی گرم در 1به عالوه ي BAمیلی گرم در لیتر 5/1حاوي MSاي مریستم ارقام انگور بیش ترین شاخه زایی در محیط کشت 
یی بهتر شاخه سبب ریشه زاIBAمیلی گرم در لیتر 1به دست آمد. همچنین تیمار شاخه ها با BAمیلی گرم در لیتر 1و یا IBAلیتر 

با توجه به مشکل تکثیر رویشی پایه هاي گیالس ، این پژوهش با هدف تعیین بهترین محیط کشت و غلظت تنظیم کننده ها شد.  
.شدنجام اPHL-Cریشه زایی پایه شاخه زایی و بر درصد رشدي

مواد و روش

که مرحله ضد عفونی PHL-Cپایه پاکوتاه کننده نیاز  ریزنمونه هاي مورد ریشه زاییپرآوري و به منظور مطالعه محیط مناسب 
به جدا وطی کرده بودند، رضويو استقرار را در آزمایشگاه بیوتکنولوژي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان

)0,1,5/1,2(غلظت هاي درBAPحاوي WPMوMSدو محیط براي پرآوري از. ظروفی حاوي محیط کشت منتقل شدند
غلظت حاوي WPMوMSفازجامد و دومحیط کشت دو اثرات براي تعیین بهترین محیط ریشه زایی . استفاده شدگرم درلیتر میلی

جهت بررسی پرآوري تعداد، طول و گرم درلیتر مورد بررسی قرار گرفت. میلی)0,1,5/1,2(اسید ایندول بوتریک در چهار سطح 
اندازه ریز نمونه ها تعداد و طول ریشه، تعداد برگ و طول ساقه هفته6پس از  ه ریشه زایی در مرحلشاخه ها بررسی شد وکیفیت

اري از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار شامل سه ریز نمونه جهت آنالیز آمگیري شدند. 
.و مقایسه میانگین توسط آزمون توکی انجام شدjmpار ماري داده ها از نرم افزآبراي تجزیه و تحلیل استفاده شد.

نتایج

نتایج پرآوري

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد  اثر متقابل محیط و غلظت تنظیم کننده بر نرخ تکثیر در سطح یک درصد معنی دار 
با یافته هااین) .1بود(نمودار)2/6(تکثیرداراي باالترین نرخ BAPمیلی گرم در لیتر 1حاويMSبود. به طوري که  محیط 

پایه هاي مناسب ترین محیط پرآوري BAPمیلی گرم در لیتر 1به همراه غلظت MS) که نشان داد محیط 2002(نتایج سولوسگلو 
مطابقت دارد. ،استمحلب 
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بر نرخ تکثیرابل محیط و غلظت تنظیم کننده رشد.  اثر متق1نمودار
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بر خصوصیات ریشهط و تنظیم کننده رشد. اثرات متقابل محی1جدول

تعداد برگ طول گیاهچه طول ریشه تعداد ریشه غلظت هورمون نوع محیط

8/7 cd 41/2 de 43/3 bcd 62/3 f IBA 0

MS

53/10 abc 64/4 a 40/3 bcd 83/10 bc IBA 1

12/10 abc 62/3 a-d 37/4 ab 62/14 a IBA 1.5

75/11 ab 37/3 a-d 75/4 a 08/13 ab IBA 2

WPM

08/8 bcd 25/3 b-e 29/2 efg 69/5 def IBA 0

76/8 a-d 66/3 a-d 5/2 c-g 44/10 bc IBA 1

81/11 ab 55/3 a-d 45/3 bc 79/9 c IBA 1.5

16/12 a 91/3 abc 24/3 cde 58/10 bc IBA 2

02/6 d 2 e 37/2 d-g 49/3 f IBA 0

Double Phase MS

45/8 a-d 68/2 b-e 62/2 c-g 44/8 cd IBA 1

26/6 d 37/2 de 9/1 fg 80/7 cde IBA 1.5

35/7 cd 37/2 de 67/1 g 8 cde IBA 2

75/8 a-d 41/2 de 18/3 cde 45/4 f IBA 0

Double Phase WPM

66/8 a-d 62/2 cde 28/3 cde 87/3 f IBA 1

10/9 a-d 4 ab 79/2 c-f 40/6 def IBA 1.5

75/7 cd 32/3 a-e 07/3 cde 79/4 ef IBA 2

اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی داري در سطح یک درصد نیستند

اره هاي جدید موثر است ولی میزان باالي این هورمون اثر بنزیل آمینو پورین در شکستن غالبیت انتهایی و تحریک رشد شاخس
منفی بر شاخه زایی دارد و با افزایش غلظت از یک میلی گرم رزتی شدن و کاهش شاخه مشاهده  می شود. نتایج به دست آمده با 

یافته هاي سلیمانی پور و همکاران مطابقت دارد.

سانتیمتر طول مشاهده شد، طویل شدن گیاهچه  ممکن 5/1با میانگین WPMبلندترین طول شاخه در تیمار شاهد و در محیط 
رشد کرده بودند نتایج MSاست به علت ریشه زایی در تیمار شاهد باشد. بهترین کیفیت مربوط به گیاهچه هایی بود که در محیط 

تجزیه واریانس اختالف معنی داري را بین دو محیط از نظر تعداد برگ نشان نداد.
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ریشه زایی نتایج

نتایج تجزیه واریانس در مرحله ریشه زایی نشان داد بین محیط، غلظت تنظیم کننده و اثر متقابل آنها در صفت تعداد ریشه ،  طول 
ریشه ، طول گیاهچه و   تعداد برگ  اختالف معنی داري  در سطح یک درصد مشاهده می شود.  مقایسه میانگین نشان داد بیشترین 

) 2010مشاهده شد که مشابه نتایج دانشور حسینی(2IBAو 5/1وبه ترتیب در غلظت MSریشه در محیط تعداد و طول 
نسبت به سایر منابع اکسین ریشه زایی بهتري را ایجاد می کند که مشابه نتایج نظري مقدم IBA). به نظر می رسد 1است(جدول

نی داري نداشت، بقاي گیاهچه ها در محیط به کیفیت اولیه گیاهچه ) است. درصد بقاي گیاهچه ها از نظر آماري تفاوت مع2013(
مربوط بود.

ي سازگار شدهگیاهچه هاMSدر محیط PHL-Cپرآوري پایه 

گیاهچه ریشه دار شده در محیط جامدگیاهچه ریشه دار شده در محیط دو فاز                          
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Effect of media and growth regulators on micro propogation PHL-C dwarf rootstock
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Abstract

This study was with the main purpose to detect best medium to proliferation and rooting PHL-C
dwarf rootstock in Khorasan Razavi Natural Resources and Agricultural Research Center .two culture
media (MS,  WPM) and four concentrations of BAP (0,1,1.5,2mgL^(-1)) For the proliferation. Both
solid state and double phase medium (MS, WPM) at four concentrations of IBA  (0,1,1.5 and 2
mgL^(-1)) were applied for rooting phase.  Results showed  that the highest multiplication  rate in the
MS + 1 mgL^(-1)BAP. Number and length of roots in MS 1.5 and 2 with 62/14 and 75/4 was superior
to other treatments. Rooting in double phase medium was done in less than agar gelled medium.

Key words: proliferation, rooting, double phase medium
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