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  چکیده
انقراض است.  حال در و ایران های انحصاری از تيره رزاسه و از گونه رشد کُند ( درختی.Sorbus persica Hedlبارانک ایرانی )       

کشت   به روشاین گونه  ای شيشه درونبه منظور تکثير . است اهميت حائز دارویی کاربرد و محيطی زیست حفظ ژنی، ذخيره لحاظ از

بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه سطح محيط کشت و سه سطح سيتوکينين در سه تکرار صورت فاکتوریل  بهجوانه جانبی، پژوهشی 

زایی،  و برای ریشه 2ipو  BAP ،Kin های نينحاوی سيتوکي MS و DKW ،WPM کشت  های زایی، محيط اجرا شد. برای شاخه

بررسی شدند.  و کاربرد متوالیصورت مجزا  به NAAو  IBAهای  کامل و تغيير یافته با اکسين MS و DKW ،WPM های کشت  محيط

و کلرید جيوه دقيقه(  11حجمی/حجمی، ) %20محلول هيپوکلریت سدیم کاربرد متوالی سازی،  نتایج نشان داد که بهترین تيمار سترون

 IBA (01/0های رشد  کننده با تنظيم MSها در محيط کشت  دقيقه( در فصل تابستان بود. تکثير بهينه و رشد طولی شاخساره 7) 1/0%

محيط کشت  زایی بهينه در همچنين، ریشهمشاهده شد. گرم در ليتر(  ميلی 7) BAPگرم در ليتر( و  ميلی 21/0) Kinگرم در ليتر(،  ميلی

DKW  های  هورمونحاوی با یک چهارم غلظت عناصر بيش مغذیNAA+IBA (7/0+7/0 بدست آمد ميلی )گرم در ليتر. 

 

 ..Sorbus persica Hedl ،کشت محيط ریزازدیادی، ،انحصاری :یدیكلی ها واژه

 

 مقدمه
 اعمال مستلزم ها جنگل نابودی و تخریب روند 

 تا است دقيق ریزی برنامه و جامع علمی، مدیریتی های روش
 از و شود نگهداری ملی ایه سرمایه عنوان به ها جنگل از

 ویژه به ارزشمند، منابع این کيفيت و سطح کننده نگران کاهش
 و حفاظت برای و نموده جلوگيری ارزشمند و نادر های گونه

 Sorbus persica) ایرانی بارانک .کرد تالش آن احيای

Hedl.) جنس مهم یها گونه از Sorbus اعضای از و 
 در عيوس دامنه کی در که است یجنگل Rosaceae خانواده

 ران،یا غرب و شمال ،زستانيقرق قزاقستان، ارمنستان، قفقاز،
 وی آال ر،يپام ه،يترک افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان،

 پراکنده طور به .(Khatamsaz, 1992) دارد انتشار شان  انيت
 نواحی در و (Ghahraman, 1994)ی سنگ بازی ها دامنه در

 باالتر ارتفاعات در عمدتاً ایران، کوهستانی و مرتفع جنگلی
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 در یگاه و هیپا تک پراکنده، صورت به متر 1000 از
 بلوط و ممرز راش، یها گونه با ختهيآم کوچک یها گروه

 ؛Sabeti, 1994 ؛Khatamsaz, 1992) شود یم دهید
Mozaffarian, 2005؛ Espahbodi et al., 2005a.)  

 اقتصادی ارزش با بسيار های گونه از بارانک
(Espahbodi, 2005 ؛Pourmajidian, 1999)، صنعتی 
(Piagnani & Bassi, 2000 ؛Eriksson, 2001) دارویی و 
(Tsista-tzardi et al., 1991 ؛Tsista-tzardi et al., 

 حال در و ابيکم یها گونه کم پراکنش .است (1992
 طوالنی زمان مدت و (Jalili & Jamzad, 2000) انقراض

 Var et ؛Yosef-zadeh & Espahbodi, 2007) زنی جوانه

al., 2010،) دام چرای (Espahbodi et al., 2007)، عدم 
 حد از بيش برداشت ،(Rotach, 1996) طبيعی زادآوری

 ناشی صدمات و بشری جوامع نياز مورد چوب تأمين برای
 اندک تنوع ،(Demesure et al., 2000) هوا گیدآلو از

 تهدیدکننده عوامل از (Iranmanesh, 2001) جمعيتی درون
 ليتشک اتيح دیتجد نیبنابرا ؛باشند می ها گونه این نسل
 ,.Bednorz et al) ستين ادیازد به رو رشانيتکث و نشده

 دارویی، ای گونه ایرانی بارانک .(Bednorz, 2007؛ 2004
 خاک، حفاظت در محيطی زیست لحاظ به و سرما به مقاوم

 و منطقه هوای و آب تلطيف خاک، فرسایش از جلوگيری
 از وحش حيات مأوای و مأمن عنوان به رویشگاهی اهميت
 ؛Dzhangaliev et al., 2003) است برخوردار زیادی ارزش

Esmaeili Sharif et al., 2015). لحاظ از آن تياهم 
 قیطر از آنها ريتکث تا شد سبب محيطی زیست و دارویی
 داری دامنه تحقيقات .بياید نظر بهی ضروری امر بافت کشت

 های بررسی ژنتيکی، تنوع زمينه در جهان و ایران در
 ،(Espahbodi et al., 2006) بارانک مورفولوژیکی

 و (Nasiri, 2001) بارانک بذر ینز جوانه و بافت کشت
 کاشت زمان (،Emam et al., 2013) تيس جوانه بافت کشت

 بر بذر مبدأ اثر (،Espahbodi et al., 2005b) بذر
؛ Espahbodi et al., 2006) زیستی مختلف های ویژگی

Espahbodi et al., 2007) ،ميوه و برگ مورفولوژی تنوع 
(Espahbodi et al., 2006 ؛Espahbodi et al., 2003) و 

 Espahbodi et) مختلف صفات پذیری وراثت و ژنتيکی تنوع

al., 2008 ؛Tabandeh et al., 2007،) نشانگرهای 
 Petita et) ای هسته و سيتوپالسمی DNA بر مبتنی مولکولی

al., 2005) افشانی گرده نوع براساس کميابی علل بررسی و 
(Eriksson, 2001) است. شده انجام  

 و کارآمد های روش به دستيابی ،پژوهش این از هدف
 در یرجنسيغ صورت  به ایرانی بارانک گونه تکثير قابل

 برداری بهره و کشت توصيه امکان ای، شيشه درون شرایط
 تأثير منظور بدین .بود ریزازدیادی در موفقيت از پس

 ای شيشه درون شرایط در گياه باززایی مختلف تيمارهای
 شد. بررسی

 

 ها روش و مواد

 نمونه برداشت و پایه انتخاب

 ،مازندران استان دو در اهيگی ها هیپای یشناسا از پس
 )ارتفاع چالوس جاده در واقع بيشه سياه جنگلی منطقه
  و شمالی عرض 73º 21' در دریا( سطح از متری 2411

'70 11º در دروان روستای البرز استان و ،شرقی طول  
 سطح از متری 2200 )ارتفاع کرج شهرستان کيلومتری 70

 11º 01' 1/23'' و شمالی عرض 73º 1' 4/22'' در دریا(،
 و )تابستان جوان های سرشاخه و )پایيز( ميوه شرقی، طول
 آزمایشگاه به و آوری جمع منطقه هر در (1734 پایيز

 کشور مراتع و جنگلها تحقيقات همؤسس گياهی بافت کشت
 .منتقل شد

 
 جوانه كشت

 دارای های شاخه از اضافی های برگ حذف از پس
 عیما و آب با شستشو سطحی آلودگی کاهش منظور به ،جوانه

 راميت کش قارچ محلول از استفاده ،دقيقه( )پنج ییظرفشو
 ویی ظرفشو عیما بای کش برس ،ساعت 24 مدت به 2/0%

 در وری غوطهو  ها جوانه ازی بردار پوسته ،%30 اتانول
ی ساز سترون شيپ برای هيثان 70 مدت به %30 اتانول محلول

 دو یا یک حاوی کوچکتر قطعات به ها شاخه .شد نجاما
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 ها  نمونهریزی ساز سترون برای شدند. تقسيم جوانه
 های زمان در %1/0 جيوه کلرید محلول از ها( )جداکشت

 هيپوکلریت تلفيق ،دقيقه 3 و 3 ،1 ،4 ،7 ،2 ،1/1 مختلف
 و 10 مدت به نت(جرت)د فعال کلر %1 با حجمی %20 سدیم

 دقيقه سه و دو مدت به %1/0 جيوه کلرید و دقيقه 11
 با مرحله سه سپس شد. استفاده (2 و 1 های )جدول

 دو ای کی یدارا ها نمونه زیر شدند. شسته سترون مقطر آب
 در مجزا طور به که بوده متر یسانت 1/1 تا 1 ابعاد به جوانه
  PVP همراه به کامل MS محيط کشت حاوی های ویال

 IBA و ليتر( در گرم ميلی 1/0) BAP ليتر(، در گرم 2/0)
 یافتند. انتقال استقرار برای ليتر( در گرم ميلی 01/0)

 

  سازی سترون زمان و سازی سترون تیمارهای برداری، نمونه فصل -1 جدول

 دروان روستای Sorbus persicaی ها زنمونهیر بر

 زمان سازی سترون تیمار یبردار نمونه فصل

 تابستان

 دقيقه 1 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 3 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 2دقيقه +  10 %1/0+ کلرید جيوه  حجمی %20تلفيق هيپوکلریت سدیم 

 دقيقه 7دقيقه +  10 %1/0حجمی + کلرید جيوه  %20تلفيق هيپوکلریت سدیم 

 دقيقه 2دقيقه +  11 %1/0حجمی + کلرید جيوه  %20 تلفيق هيپوکلریت سدیم

 دقيقه 7دقيقه +  11 %1/0حجمی + کلرید جيوه  %20تلفيق هيپوکلریت سدیم 

 پاییز

 دقيقه 1 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 7 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 2 %1/0کلرید جيوه 

 

 

  سازی سترون زمان و سازی سترون تیمارهای برداری، نمونه فصل -2 جدول

 (چالوس جاده) بیشه سیاه Sorbus persicaی ها زنمونهیر بر

 زمان سازی سترون تیمار یبردار نمونه فصل

 تابستان

 دقيقه 1/1 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 7 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 1 %1/0کلرید جيوه 

 پاییز

 دقيقه 2 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 4 %1/0کلرید جيوه 

 دقيقه 3 %1/0جيوه  کلرید
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 زایی شاخه

 انهيماه های بازکشت برای ها نمونه استقرار، از پس
 ،MS  کشت های طيمح به کشت طيمح بهترین یافتن منظور به

WPM وDKW (7 )جدول شدند داده تقالان. 
های  کننده کشت و تنظيم زایی تأثير محيط در مرحله شاخه

های  ها در محيط رشد مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه
های رشد  کننده حاوی تنظيم DKWو  MS ،WPM  کشت

ترتيب در  به IBAو اکسين  BAP ،Kin ،2iPسيتوکينين 

 01/0( و 21/0، 1/0(، )21/0، 1/0، )7های  غلظت
(. هر تيمار در پنج 4نتقال یافتند )جدول گرم در ليتر ا ميلی

های  تکرار و هر تکرار شامل شش ریزنمونه بود. شاخص
رشد طولی، ضریب ازدیادی )شاخه و جوانه( و سبزینگی 
شاخساره در پایان هر دوره بازکشت ماهيانه 

 4تا  1برداری شد. سبزینگی شاخساره از  یادداشت
گی کامل کدگذاری شد که یک نشانگر خشکی و نکروز

پهنک برگ و چهار نمایانگر رنگ سبز تيره پهنک برگ بود.
 

 كشت محیط در موجود های نمک یونی غلظت مقایسه -3 جدول

 MS WPM DKW یون

NH4(mM) 31/20 34/4 1/13 

K+ 12/10 31/12 20 

Mg++ 1/1 1/1 7 

Ca++ 33/2 7 7/3 

Na+ 224/0 224/0 7/0 

NO3
- 4/73 34/3 4/74 

PO4
- 21/1 21/1 2 

SO4
-- 33/1 44/3 7/12 

Cl- 3 71/1 2 

I- (μM) 1 - - 

Mn++ 172 172 131 

Zn++ 23 20 13 

B+++ 100 100 31 

Mo+++ 07/1 07/1 3/1 

Co++ 101/0 - - 

Cu++ 1/0 07/1 1 

Ni++ - - 02/0 

Fe++ 100 100 122 

NH4NO3 (mM) 12/0 11/0 22/0 

 d (mM) 21/34 73/42 034/34كل یونی قدرت
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 Sorbus persica ریزازدیادی بر رشد های كننده تنظیم و مختلف های محیط كشتثیر أت -4 جدول

 (لیتر در گرم میلی) IBA (لیتر در گرم میلی) Kin (لیتر در گرم میلی) 2ip (لیتر در گرم میلی) BAP كامل كشت طیمح

MS 

7 - - 01/0 

7 1/0 - 01/0 

7 - 1/0 01/0 

7 21/0 21/0 01/0 

DKW 

7 - - 01/0 

7 1/0 - 01/0 

7 - 1/0 01/0 

7 21/0 21/0 01/0 

WPM 

7 - - 01/0 

7 1/0 - 01/0 

7 - 1/0 01/0 

7 21/0 21/0 01/0 

 

 ییزا شهیر

ی ابیارز منظور به متر یسانت 7 تا 1/2 طول بهی ها هسارشاخ
 رشد های کننده تنظيم بدون MS هیپا کشت طيمح بهیی زا شهیر
 تا شدند منتقل ماه یک مدت به (ییزا شهیر ماريت شيپ)
 خودی عيطب رشد های کننده تنظيم ديتول سطح بتوانند ها اهچهيگ
 مرحله چندین آورند. بدست رشد  کننده تنظيم بدون محيط در را
یی زا شهیر برای NAA و IBA اکسين رشد های کننده تنظيم از

 ليتر در گرم ميلی 3/0 تا 0 از کم یها غلظت در. گردید استفاده
 ،MS مختلف های محيط کشت بر تلفيقی و مجزا صورت به

WPM و DKW یها غلظت در و تغييریافته و کامل صورت به 
 MS محيط کشت در ليتر در گرم ميلی 1/17 و 1/3 شامل باال

 محيط کشت به انتقالبعد  و تاریکی در هفته یک مدت به کامل
MS محيط در دیگری تيمار در و رشد های کننده تنظيم بدون 

 صورت به ماکرو عناصر غلظت چهارم یک با DKW کشت
 و تريل در گرم لیيم 7/1 تا 7/0 ازی ها غلظت در مجزا

 )جدول 1/0 +1/0 و 7/0 +7/0ی ها غلظت تلفيقی صورت به
 شاخساره تایی شش تکرار پنج شامل تيمار هر .شد اعمال (1

 کشتی مارهايت در ها اهچهيگیی زا شهیر هفته ده از پس بود.
  آون در 1:7 نسبت با تيت:پرليپ خاک مخلوط آمد. بدست

 اهانيگ شد. استریل ساعت یک مدت به گراد سانتی درجه 30
 سرپوش بای ها گلدان دری سازگار مراحلی طی برا حاصل
 هگلخان در و گرفتند قرار رطوبت حداکثر حفظ برای نایلونی

 های مراقبت از پس و شدهی نگهدار ماه 2 مدت بهی قاتيتحق
 شدند. خارج سرپوش زیر از الزم

 

 نتایج
کش و  قارچ در این مطالعه از آب و مایع ظرفشویی،

های سطحی  گیدمنظور کاهش آلو به %30کشی با اتانول  برس
سازی استفاده گردید. بهترین  سترونها قبل از  جداکشت

سازی جوانه، استفاده از محلول تلفيقی  روش سترون
دترجنت( ) کلر فعال %1حجمی با  %20هيپوکلریت سدیم 

دقيقه( در فصل  7) %1/0همراه کلرید جيوه  دقيقه( به 11)
بنابراین فصل تابستان نسبت به پایيز  .تابستان بدست آمد

 (. 3جدول ، 1)شکل  بودبرداری  نهتری برای نمو زمان مناسب
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  اكسین رشد های كننده تنظیم مختلف های غلظت در DKW تغییریافته  محیط كشت بررسی -5 جدول

 Sorbus persica  زایی ریشه بر

 لیتر( در گرم )میلی غلظت هورمونی تیمار كشت محیط

DKW 4/1 IBA 

7/0 

1/0 

3/0 

1 

7/1 

DKW 4/1 NAA 

7/0 

1/0 

3/0 

1 

7/1 

DKW 4/1 IBA+ NAA 
7/0  +7/0 

1/0 +1/0 
 

  Sorbus persicaی ها  جوانه استقرار درصد بری ساز سترونی ها روش وی ریگ نمونه زمان ریتأث -6 جدول

 دروان( )روستای سال فصل دو در

 فصل

 یبردار مونهن
 سازی سترون تیمار

 درصد

 استقرار

 درصد

 لودگیآ

 درصد

 ینكروزگ

 های نمونه درصد

 نكرده رشد زنده

 تابستان

 303/11 - 702/1 030/3 دقيقه( 1) %1/0 جيوه کلرید

 333/33 - 231/11 022/3 دقيقه( 3) %1/0 جيوه کلرید

 جيوه کلرید + دقيقه( 10) حجمی %20 سدیم هيپوکلریت تلفيق

 دقيقه( 2) 1/0%
403/7 441/27 - 323/32 

 جيوه کلرید + دقيقه( 10) حجمی %20 سدیم هيپوکلریت تلفيق

 دقيقه( 7) 1/0%
- 341/13 - 011/12 

 جيوه کلرید + دقيقه( 11) حجمی %20 سدیم هيپوکلریت تلفيق

 دقيقه( 2) 1/0%
047/17 313/73 - 10 

 جيوه کلرید + دقيقه( 11) حجمی %20 سدیم هيپوکلریت تلفيق

 دقيقه( 7) 1/0%
404/27 331/12 - 117/42 

 پاییز

 122/3 31/13 122/3 - دقيقه( 1) %1/0 جيوه کلرید

 331/12 103/11 123/2 - دقيقه( 7) %1/0 جيوه کلرید

 77/14 77/17 77/7 - دقيقه( 2) %1/0 جيوه کلرید
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 به پایيز و تابستان فصل دو در بيشه سياه های جوانه  نمونه
 برای نيافتند. استقرار نکروزگی و آلودگی یباال شدت علت
 .شد استفاده دروان روستای یافته استقرار های نمونه از کار ادامه

 

 
 Sorbus persicaاستقرار ریزنمونه  -1شكل 

 که داد نشان ميانگين مقایسه و انسیوار هیتجز نتایج
 ادیازد بیضر رشدی صفات بر کشت طيمح عامل

 شاخساره سبزینگی وی طول رشد جوانه(، و )شاخساره
 رشد بيشترین که طوری به است، یدار معنیثير أتی دارا
 محيط در ها شاخساره سبزینگی و ادیازد بیضر ،یطول

 تيمارهای و کشت محيط متقابل اثر .آمد بدست MS کشت
 سبزینگی و طولی رشد های شاخص بر رشد های کننده تنظيم

 در ازدیادی ضریب شاخص بر و %1 سطح در شاخساره
 (.3 )جدول است دار معنی %1 سطح

 

  سبزینگی و ازدیادی ضریب طولی، رشد صفات انسیوار هیتجز نتایج -7 جدول

 دروان روستای در Sorbus persica های شاخساره

 سبزینگی جوانه( و هسارشاخ )تعداد ازدیادی ضریب هسارشاخ طولی رشد آزادی درجه تغییرات منبع

 173/7** 013/0** 013/0** 2 محیط

 ns0011/0 ns0013/0 **211/0 7 تیمار

 31/0** 0213/0* 0041/0** 3 تیمار در محیط متقابل اثر

 023/0 0101/0 0014/0 41 خطا

 17/4 22/1 72/7  تغییرات ضریب

ns** ،* ، :1 و% 1 احتمال سطح در دار یمعن اختالف و دار یمعن اختالف عدم بيترت به% 

 

 کشت محيط سه در شده کشت های گياهچه ميانگين مقایسه
MS، WPM و DKW محيط هر در تيمارها که داد نشان 

 تيمارهای .دارند یکسانی و مشابه اثر مجزا طور به کشت
 ضریب و طولی رشد MS کشت محيط در رشد های کننده تنظيم

 محيط دو در هورمونی تيمارهای به نسبت بيشتری ازدیادی
 چهار در شاخساره سبزینگی و دارند DKW و WPM کشت
 مشابهی اثر DKW و MS کشت محيط دو در هورمونی تيمار
 نشان را متفاوتی پاسخ WPM کشت محيط به نسبت و ندداشت

 عنوان به تواند می MS کشت محيط نتایج این اساسبر .دادند
 (.1 )جدول شود توصيه گونه این تکثير برای بهينه کشت محيط

 .دارد یکسانی غلظت هورمونی تيمار چهار در BAP هورمون

 نشان کشت محيط سه هر در 1 کد با هورمونی تيمار مقایسه
 2iP و Kin هورمون دو حضور بدون BAP هورمون که دهد می
 21/0 غلظت با Kin هورمون حضور داشت. یکسانی اثر

 در BAP رشد های کننده تنظيم با تلفيق در ليتر در گرم ميلی
 محيط دو که داد نشان کشت محيط سه هر در 2 کد با تيمار
 یکسانی تأثير شاخساره طولی رشد در DKW و WPM کشت

 ضریب نداشتند. مشابهی اثر MS کشت محيط با و داشتند
 DKW و MS کشت محيط دو در 2 کد با تيمار در ازدیادی

 و MS کشت محيط دو که حالی در ،داد نشان متفاوتی پاسخ
WPM 2 هورمون حضور (.1 )جدول داشتند مشابهی تأثيرip 

 های کننده تنظيم با تلفيق در ليتر در گرم ميلی 21/0 غلظت با
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 طولی رشد در کشت محيط سه هر 7 کد با تيمار در BAP رشد
 با تيمار در ازدیادی ضریب و داشتند یکسانی تأثير شاخساره

 و داشتند مشابهی اثر WPM و MS کشت محيط دو در 7 کد
 بيان و دادند نشان متفاوتی پاسخ DKW کشت محيط با دو هر
 شاخه پرآوری برای WPM و MS کشت محيط دو که کند می
 اثر بررسی (.1 )جدول بودند DKW کشت محيط از تربه

 نشان 4 کد با تيمار در 2ip و BAP، Kin هورمون سه یتلفيق
 کشت محيط دو از بهتر MS کشت محيط در طولی رشد که داد

WPM و DKW  ،این رد ازدیادی ضریب که حالی دراست 

 بیضر نيانگيم نیشتريب (.1 )جدولدارد  یکسانی تأثير تيمار
 جانبی جوانه کشت از شاخساره سبزینگی و (37/13) ادییازد
 و BAP، Kin، 2ipی هورمون بيترک با MS کشت طيمح در

IBA گرم ميلی 01/0 و 0 ،21/0 ،7 های غلظت در ترتيب به 
 بیضر نيانگيم WPM کشت محيط برای و (2 )شکل ليتر در
 و BAP، Kin، 2ipی هورمون بيترک با (133/11) ادییازد

IBA گرم ميلی 01/0 و 21/0 ،0 ،7 های غلظت در ترتيب به 
 (.1 )جدول آمد بدست ليتر در

 

  سبزینگی و ازدیادی ضریب طولی، رشد صفات میانگین مقایسه -8 جدول

 دروان روستای Sorbus persica شاخساره

 كشت محیط تیمار كد لیتر( در گرم )میلی هورمونی تیمار هسارشاخ طول ازدیادی ضریب سبزینگی

a 00/4 ab 33/11 bcd 331/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0)+ IBA(0.01)  1 

MS 
a 333/7 a 37/13 a 113/2 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0)+ IBA(0.01)  2 

a 00/4 abc 00/11 abc 331/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  7 

bc 317/7 abc 033/13 ab 040/2 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  4 

c 1/7 abc 777/11 d 137/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0)+ IBA(0.01)  1 

WPM 
d 27/7 abc 133/13 cd 311/1 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0)+ IBA(0.01)  2 

e 00/7 a 133/11 bcd 332/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  7 

e 00/7 abc 177/11 d 137/1 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  4 

ab 17/7 bc 00/14 bcd 122/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0)+ IBA(0.01)  1 

DKW 
ab 11/7 c 233/17 bcd 113/1 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0)+ IBA(0.01)  2 

ab 133/7 c 333/17 bcd 343/1 BA(3)+ Kin(0)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  7 

bc 313/7 bc 133/17 cd 341/1 BA(3)+ Kin(0.25)+2ip(0.25)+ IBA(0.01)  4 

 .است% 1 احتمال سطح در ها نيانگيم بودن دار یمعن عدمی معن به مشابه حروف

 
 Sorbus persicaزایی جوانه جانبی  شاخه -2شكل 
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محيط  با رشد های کننده نظيمت مختلف تيمارهای نتيجه
 یا و نداشت زایی ریشه یا این بود که، متفاوت های کشت
 ها نمونه از برخی در و داشت کمی درصد با زایی ریشه

 تيمار در نداشتند. تارکشنده شده دار ریشه های گياهچه
 باال غلظت با مایعیی زا شهیر طيمح به ها اهچهيگ دیگری

 طيمح در هفته یک مدت به ليتر( در گرم ميلی 1/17 و 1/3)
 بدون MS کشت محيط به بعد و گرفتند قراری کیتار

 زایی ریشه نيز تيمار این ،یافتند انتقال رشد های کننده نظيمت
 تعداد نیشتريب ،10 و 3 های جدول به توجه با .نداد نشان

 تيمار در (011/1) ریشه تعداد و (333/0) دار ریشه گياهچه
 ليتر در گرم ميلی 7/0 +7/0 غلظت با IBA + NAA تلفيقی

 های کننده نظيمت تيمار در (403/1) ریشه طول نیشتريب و
 آمد بدست ليتر در گرم ميلی 1/0 غلظت با NAA رشد

 خاک به انتقال از پس شده دار ریشه های اهچهيگ (.7 )شکل
 حفظ برای پالستيکی درپوش گذاشتن و استریل گلدان

 شدند سازگار %20 ميزان به گلخانه طیشرا در رطوبت
 .(1 و 4 های )شکل

 

 در Sorbus persica زایی ریشه درصد متر، سانتی به ریشه طول ریشه، تعداد دار، ریشه گیاهچه تعداد صفات واریانس تجزیه -9 جدول
 اكسین رشد های كننده تنظیم مختلف های غلظت و تیمارها

 متر سانتی به ریشه طول ریشه تعداد دار ریشه گیاهچه آزادی درجه تغییرات منبع

 14/0* 033/0** 024/0* 1 هورمونی تیمار
 ns004/0  ns0011/0 ns 12/0  1 غلظت

 ns 0031/0 ns 012/0 0041/0** 1 تیمار در غلظت متقابل اثر
 023/0 0101/0 0013/0 41 خطا

 31/24 42/10 40/1  تغییرات ضریب
 

 Sorbus persica زایی ریشه درصد و متر سانتی به ریشه طول ریشه، تعداد دار، ریشه گیاهچه تعداد صفات میانگین مقایسه -11 جدول
 اكسین رشد های كننده تنظیم مختلف های غلظت و تیمارها در

 هورمونی تیمار (لیتر در گرم میلی) غلظت دار ریشه گیاهچه ریشه تعداد متر سانتی به ریشه طول

abc 024/1 bc 113/0 abc 113/0 7/0 

IBA 

abc 211/1 bc 131/0 abc 321/0 1/0 
abc 022/1 bc 133/0 bc 133/0 3/0 
abc 071/1 bc 133/0 abc 112/0 1 
c 14/0 c 140/0 c 140/0 7/1 

ab 712/1 abc 314/0 abc 327/0 7/0 

NAA 

a 403/1 abc 377/0 abc 373/0 1/0 
abc 232/1 ab 311/0 abc 331/0 3/0 
bc 343/0 bc 303/0 bc 131/0 1 
abc 243/1 ab 334/0 abc 342/0 7/1 
abc 237/1 a 011/1 a 333/0 7/0+7/0 IBA + NAA 
ab 733/1 ab 011/1 ab 337/0 1/0+1/0 IBA + NAA 

 .است% 1 احتمال سطح در ها نيانگيم بودن دار یمعن عدمی معن به مشابه حروف
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 Sorbus persicaزایی گیاه  ریشه -3شكل 

 

 
 گلدان برای سازگاری بهانتقال  -4شكل 

 

 
 گیاه سازگاری -5شكل 

 

 بحث
 سرعت دليل به ها روش سایر بر بافت کشت روش یبرتر

 است بالغ گياهان مورد در آن کاربرد امکان و تکثير
(Bonga & Aderkas, 1992.) سازی سترون پيش 

 ريتأث ها نمونهی سطحی ها یآلودگ کاهش در ها جداکشت
 سایر توسط سازی سترون پيش بودن مفيدبه  داشت.ی مثبت

 Abravesh et) است شده اشاره علمی منابع در پژوهشگران

al., 2013 ؛Emam et al., 2012). با ها نمونه سازی سترون 
 یا و کلریدجيوه سدیم، هيپوکلریت های محلول از استفاده
 رفتن بين از هدف با محلول دو هر از تلفيقی

 سطح از یویروس و اییباکتری ،یقارچ های ميکروارگانيسم
 در .شود انجام می آنها انتقال از جلوگيری و اجسام
% 20 سدیم هيپوکلریت محلول تلفيقی کاربرد سازی، سترون
 بعد و مقطر آب با شستشو و دقيقه 11 مدت به حجمی
 در قهيدق سه مدت به %1/0 کلریدجيوه محلول در وری غوطه
 در تيمارها سایر به نسبت تری یقو ريتأث تابستان فصل

 داشت جوانه بافت استقرار و شدن نکروزه ، یآلودگ کاهش
 امر این از ناشی توان می را مسئله این علت .(1 )جدول
 کمتر هوا خشکی علت به تابستان در ها پایه که دانست
  .بودند درونی ميکروبی و قارچی های یبيمار درگير
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Emam گونه مورد در را مشابهی نتایج (2017) همکاران و 
Sorbus aucuparia L. نتایج با همسو که نمودند گزارش 

 هيپوکلریت محلول از ترکيبی استفاده است. پژوهش این
 توسط ها آلودگی حذف هدف با جيوه کلرید و سدیم

Naraghi (2001) گزارش سرخدار ای شيشه درون تکثير در 
  است. شده

 رشد صفات بر کشت طيمح عامل بودن دار معنیالبته 
 (7 )جدول کشت محيط درون های یون ميزان  به (3 )جدول
 طيمح در مويآمون و تراتين مانندی های یون دارد. بستگی
 نقش ازت الیبا زانيم این .دارد وجود شتريب MS کشت

 نقش بهی قيتحق در و دارد شاخه ريتکث و رشد بری مثبت
 سميمتابول و نهيآم دهایياس ساختار در ازت مثبت
 شده اشاره شاخه تيفيک و اهيگ تمایز و رشد ها، نيپروتئ
 مشابهی مطالعات .(McCown & Sellmer, 1982) است

Abravesh روی بر (2013) همکاران و Eucalyptus 

citriodora H. و Eucalyptus occidentalis (2011) و 
Emam  روی بر (2017)و همکاران Sorbus aucuparia 

L. این در آمده بدست نتایج بر تأیيدی که اند داده انجام 
 کشت طيمح با MS کشت طيمحی برتر است. پژوهش
WPM و DKW طيمحی ونی قدرت بودن باال ازی ناش 
 باالبودن و MS (McCown & Sellmer, 1982) کشت

 .(Van der salm et al., 1994) است نيترات یون غلظت
 تعيين هدف با پژوهش نیا از حاصل جینتا براساس

 نيانگيم نیشتريب (،1 )جدول مناسب رشدی های کننده تنظيم
 بيترک با MS کشت طيمح در (37/13) ادییازد بیضر

 در ترتيب به IBA و BAP، Kin، 2ip رشد های کننده تنظيم
 بدست ليتر در گرم ميلی 01/0 و 0 ،21/0 ،7 های غلظت

 تکثير و رشد محرک های کننده  تنظيم ازجمله BAP آمد.
 نسبتاً های غلظت در و باال ماندگاری قدرت با هسارشاخ
 دليل به که شود می گياهان جانبی های شاخه رشد سبب باال،

 است گياه جانبی های جوانه در BAP هورمون شدن ذخيره
(Evers et al., 1988.) همراه به نيتوکنيس ماريت تأثير 

 ویژه به نابجا،ی ها شاخه جادیا رب اکسين فيضعی ها غلظت
 Aderkas (1332) و Bonga توسطیی زا شاخه آغاز در

 نمودند بيان (2011) همکاران و Emam است. شده گزارش
 WPM کشت محيط در Zhumeria majdae های نمونه که
 در 2iP و BAP سيتوکينين هورمون دو ترکيبی حضور با

 و Emam شتند.اد زایی شاخه و استقرار ميزان، باالترین
 Sorbus هگون که نمودند گزارش (2017) همکاران

aucuparia L. کشت محيط در DKW دو ترکيبی حضور با 
 و 1/0 های غلظت در TDZ و BAP سيتوکينين هورمون

 بدست را زایی شاخه بيشترین ليتر در گرم ميلی 01/0
  ند.ا هآورد

محيط  با زایی ریشه هورمونی مختلف تيمارهای بررسی
 نتایج WPM و MS، DKW تغييریافته و کامل های کشت

 ندنداشت زایی ریشهاینکه  یا نداشت دنبال به را بخشی رضایت
 از برخی در و ندداشت کمی درصد با زایی ریشه یا و

 نداشتند. تارکشنده شده دار ریشه های گياهچه ،ها نمونه
 دار ریشه های گياهچه تعداد و زایی ریشه موفقيت بيشترین

 یک با DKW تغييریافته کشت محيط در مطالعهاین  در
 IBA + NAA تلفيقی تيمار با ماکرو عناصر غلظت چهارم

 طول نیشتريب و ليتر در گرم ميلی 7/0 + 7/0 غلظت با
 در گرم ميلی 1/0 غلظت با NAA هورمونی تيمار در ریشه

 در Sorbus aucuparia هگون زایی ریشه .آمد بدست ليتر
 غلظت در IBA هورمون با WPM تغييریافته کشت محيط

 و Emam توسط تاریکی شرایط در و ليتر در گرم ميلی 1
 و Tsvetkov .است شده گزارش (2017) همکاران
 اکسين رشد های کننده تنظيم از استفاده با (2003 ) همکاران

IAA، NAA و IBA به موفق مختلف های غلظت در 
 در IAA اکسين با Sorbus domestica زایی ریشه

 ای شيشه درون شرایط در (μM 4/14-2/23) های غلظت
 دری سازگار مراحلی طی برا دار ریشه های اهچهيگ .شدند
 رطوبت حداکثر حفظ برای نایلونی سرپوش بای ها گلدان

ی نگهدار ماه 2 مدت بهی قاتيتحق هگلخان در و گرفتند قرار
 خارج سرپوش زیر از الزم های مراقبت از پس و شده

 بسيار حساسيت و تأنی با تدریجی سازگاری مراحل شدند.
  انجام شد. زیاد
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Abstract 
    Sorbus persica Hedl. is an Iranian endemic slow-growing tree (fam. rosaceae) and is 

endangered. It is important in terms of the gene storage, environmental protection, and 

medicinal uses. To in vitro propagate this species by the lateral bud culture, a factorial 

experiment was conducted in a completely randomized design in three levels of culture medium 

and three levels of cytokinin with three replications. For shooting, the DKW, WPM, and MS 

culture media containing the cytokinins BAP, Kin, and 2ip, and for rooting, the complete and 

modified DKW, WPM, and MS culture media containing the auxins NAA and IBA separately 

and in a consecutive application were investigated. The results showed that the best sterilization 

treatment was a consecutive application of sodium hypochlorite 20% (v/v, 15 min) and mercuric 

chloride 0.1% (3 min) in summer. The best proliferation and longitudinal growth of shoots was 

observed in the MS medium containing IBA (0.01 mg l
-1

), Kin (0.25 mg l
-1

), and BAP (3 mg l
-1

) 

growth regulators. Also, the best rooting was obtained in the DKW medium with a quarter of 

the concentration of macroelements containing the NAA+IBA hormones (0.3+0.3 mg l
-1

). 
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