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پژوهشهای میوهکاری

بررسی تأثیر محیط کشت ،نوع و غلظت منبعکربنی بر پرآوری پایه گیزیال 6
پریسا اقبالی شرهجینی ،1علیرضا فرخزاد *2و بهمن حسینی
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(تاریخ دریافت -9317/99/5 :تاریخ پذیرش)9317/92/6 :

چکیده
با توجه به مشكالت ناشي از کاشت پایههای بذری و غیریكنواخت در باغهای درختان میوه هستهدار ،استفاده از پایههـای
یكنواخـت و سازگار با این درختان امری ضروری است .تكنیک کشت بافت یكي از روشهای مهم و مفید برای ازدیاد این نوع
پایهها ميباشد .به منظور دستیابي به محیط کشت ،نوع و غلظت قند مناسب برای پرآوری پایه گیزیال  6در شرایط درون
شیشهای ،پژوهش حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه انجام گرفت .در آزمایش اول ،اثر چهار محیط کشت  QL ،VS ،MSو NN
در قالب طرح آماری کامال تصادفي و در آزمایش دوم ،نوع قند (ساکارز ،گلوکز ،فروکتوز و سوربیتول) و غلظت قند ( 33 ،95و
 55گرم بر لیتر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کامال تصادفي در  5تكرار مورد بررسي قرار گرفت .صفات طول و تعداد
شاخساره به ازای هر ریزنمونه ،تعداد گره ،تعداد برگ ،وزن تر و خشک ریزنمونهها و طول میانگره مورد بررسي قرار گرفت.
براساس نتایج ،بیشترین طول شاخساره در محیط کشت  MSو کمترین طول و تعداد شاخساره در محیط کشت  NNمشاهده
شد .برای اکثر صفات ،کمترین مقدار در قند سوربیتول (تمامي غلظتها) مشاهده شد .بیشترین طول شاخساره در غلظت 95
گرم بر لیتر فروکتوز و بیشترین تعداد شاخساره در تیمار گلوگز  55گرم در لیتر مشاهده شد .براساس نتایج این پژوهش مشخص
شد که محیط کشت  MSبا منبع کربني ساکارز یا گلوگز در غلظت  33گرم در لیتر مناسبترین محیط کشت برای پرآوری پایه
گیزیال  6ميباشد.
کلمات کلیدی :ازدیاد

درون شیشهای ،ریزنمونه ،کربوهیدرات ،محیط کشت MS

 -9دانشآموخته کارشناسيارشد بیوتكنولوژی و ژنتیک ملكولي محصوالت باغباني ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2استادیار گروه علوم باغباني ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -3دانشیارگروه علوم باغباني ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
٭ پست الكترونیکa.farokhzad@urmia.ac.ir:
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(اصغری و همكاران .)9319 ،غلظت و نوع قند انتخاب شده
به نوع و سن ریزنمونه در حال رشد بستگي دارد مثال
جنینهای بسیار جوان ،به غلظت نسبتا باالیي از قند نیاز
دارند (زارعي و همكاران.)9312 ،
مصطفي و همكاران ( )2393بیشترین تعداد شاخهها در
درخت انجیر را در محیط کشت  MSمشاهده کردند.
نوروزی و همكاران ( )9315در بررسي اثر چهار محیط
کشت  MS ، DKW 3،WPMو  QL 1بر استقرار درون
شیشهای دو پایه پاکوتاه کننده سیب بومي نشان دادند که
در مرحله استقرار بیشترین طول و تعداد برگ در هر
ریزنمونه در محیط کشت پایه  MSوجود داشت .جمزادفرد
و همكاران ( )9319اعالم کردند که محیطکشت  MSحاوی
 ،FeEDDHAباعث افزایش معنيداری در طول شاخه،
تعداد شاخساره ،تعداد برگ شد .محیطکشتهای  MSو
 93NNبه ترتیب بهترین محیط کشت پایه برای تكثیر درون
شیشهای توتفرنگي ،گزارش گردید (مظفری و بهرامنژاد،
 .)9331خسروینژاد و همكاران ( ،)9312با مطالعه تأثیر
نوع محیط کشت در کشت درونشیشهای برخي ارقام به،
نشان دادند که محیط کشت  QLتغییریافته ،بهترین تأثیر
را در پرآوری این ژنوتیپها داشته و به عنوان محیطکشت
پایه ميتواند همراه با سایر تیمارها مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعات نشان داده است که پاسخ جنس ،گونه و رقمهای
مختلف درختان به نوع محیط کشت ،نوع و غلظت قندها
متفاوت ميباشد (زارعي و همكاران .)9312 ،از معروف ترین
قندها که در کشت بافت استفاده ميشود ،ميتوان به ساکارز
و گلوگز اشاره کرد .معموال در کشت درون شیشهای از
ساکارز با غلظت  9تا  5درصد استفاده ميشود که نسبت به
قندهای دیگر بهترین رشد برای ریزنمونهها را به دنبال
داشته است (گاچا ن .)2392 ،99یلدیر م 92و همكاران
( )2399در آزمایشي تأثیر منبع کربني گلوکز ،فروکتوز و
ساکارز را با غلظت  33گرم بر لیتر در محیط کشت  MSبر
میزان پرآوری رقم  Hacıhaliloğluزردآلو بررسي کردند و
نشان دادند که میزان پرآوری شاخه در ساکارز بهتر از گلوکز
و فروکتوز بود .هارادا و مورای )9116( 93گزارش کردند که

مقدمه
گیالس2

گیزیال  ،96به عنوان یكي از پایههای نیمهپاکوتاه
از هیبرید بین Prunus cerasus × Prunus canescens
حاصل شده است که به دلیل خصوصیات مهم زود باردهي،
پاکوتاهي ،مقاومت نسبتا خوب به آهک خاک ،شرایط
غرقابي ،کلروز و مقاومت به ویروس ،نسبت به پایههای دیگر
بیشتر مورد توجه اصالحگران قرار گرفته است (نظریمقدم
آقای 3و همكاران .)2393 ،استفاده از پایههای کوتاه کننده
گیالس به دلیل تولید درختان کوچک که هزینههای
کارگری ،سمپاشي ،هرس ،برداشت میوه و سایر عملیات
زراعي در باغ را کاهش ميدهد ،از رونق زیادی برخوردار
است (ناصری و همكاران)9335 ،
روش کشت بافت ،یک روش سریع با پتانسیل باال در تولید
گیاهان به شمار ميرود و در عرصههای تولید محصوالت
کشاورزی نقش بزرگ و مهمي را بازی ميکند (بات 5و
همكاران .)2395 ،این روش مهمترین تكنیک مورد استفاده
برای تكثیر سریع غیرجنسي درختان میوه ميباشد (صالحي
جوزاني .)9337 ،استفاده از این روش در سالهای اخیر،
باعث حل بسیاری از مشكالت موجود در تكثیر رویشي ارقام
و کلونهای انجیر شده است (مصطفي 5و همكاران.)2393 ،
افزایش پرآوری شاخه موضوع پایهای برای ریزازدیادی است
و بیشتر مطالعات روی نوع محیط پایه ،ترکیباتي که در
محیط کشت استفاده ميشوند و فاکتورهای محیطي درون
شیشهای متمرکز شده است .آزمایشها نشان داده است که
محیط کشت  MS6نسبت به  7WPMپرآوری گواوا را بیشتر
تحریک ميکند (شكافنده و خوشخوی .)9336 ،اگرچه
تأثیر محیطهای کشت بستگي شدید به ژنوتیپ گیاهي
دارد ،ولي در کل محیط  MSبهترین محیط برای تكثیر اکثر
درختان میوه ميباشد (قنبری و همكاران .)9319 ،عكس
العمل گیاهان و نوع ریزنمونه آنها به شرایط کشت بافت به
دلیل برخورداری از ساختار ژنتیكي متفاوت و خاص گیاه و
اثرات شرایط مختلف محیطي در بیان و تظاهر عمل ژنهای
خاص ،متفاوت ميباشد و مجموعه عوامل تأثیرگذار باعث
عكسالعمل خاص گیاه در جهت رشد و نمو ميشود

8. Driver and Kuniyuki Walnut
9. Quoirin and Lepoivre
10. Nitsch and Nitsch
11. Gauchan
12. Yildirim
13. Harada and Murai

1. Gisela 6
2. Prunus avium
3. Nazary Moghaddam Aghaye
4. Butt
5. Mustafa
6. Murashige and Skoog
7. Woody Plant Medium
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در بین منابع کربني فروکتوز ،گلوکز ،مالتوز و ساکارز که به
منظور شاخهزایي در  Prunus mumeاستفاده شده بود،
بیشترین باززایي شاخه مربوطه به قند گلوکز بود .در پرآوری
هلو ،بیشترین تعداد ریشه و درصد ریشهزایي در تیمار
سوربیتول بدست آمد (احمد 9و همكاران .)2337 ،اکافور و
اکزی )2396( 2گزارش کردند که ساکارز  33گرم بر لیتر
نسبت به سایر قندها بیشترین تأثیر را در پرآوری ،طول
شاخه ،وزن تر و جوانهزني در نخل روغني داشت .نتایج نشان
داده است که در پرآوری گونههای  ،Prunusفروکتوز و
گلوگز مناسبترین کربوهیدرات نسبت به ساکارز ميباشند
(چونگ و ان.)2395 ،3
با توجه به اهمیت پرآوری جهت تكثیر سریع و انبوه پایه
گیزیال  6و نقش مهم نوع محیط کشت و نوع و غلظت منبع
کربني در میزان پرآوری ،پژوهش حاضر جهت بررسي تاثیر
این عوامل بر میزان پرآوری پایه گیزیال  6گیالس طراحي و
اجرا شد.

یک شیشه تیره رنگ در دمای  5درجه نگهداری شد و
 3/325میليلیتر از محلول ذخیره  BAبا سمپلر به هر
کدام از محیطهای کشت اضافه گردید و سپس  7/5گرم
شكر و  3/325گرم میواینوزیتول اضافه و سپس به حجم
 253سيسي رسانده شد .بعد از به حجم رساندنpH ،
محیط کشت در حد  5/6تنظیم و حدود  9/375گرم آگار
ریخته در مایكروفر حل شد و  53میلي لیتر به هر شیشه
توزیع و سپس در اتوکالو به مدت  23دقیقه با  929درجه
سانتيگراد استریل شدند .بعد از آماده شدن محیط کشت،
ریزنمونهها در اتاق انتقال زیر هود المینار کشت شدند .در
این مرحله جوانههای انتهایي از نمونههای کشت بافتي
داخل شیشه از گیزیال  6تهیه شد .قبل از کار در زیر هود
المینار با الكل  %16تمام شیشههای مورد نیاز همراه با
وسیلههای مورد استفاده ضدعفوني شدند .سپس  5ریزنمونه
در هر تكرار کشت و تاریخ کشت و نوع تیمار بر روی
شیشهها نوشته شد و در دمای  25درجه سانتيگراد ،با نور
 2333لوکس و  96ساعت روشنایي و  3ساعت تاریكي
نگهداری شدند.

به منظور بررسي اثر محیط کشت پایه ،نوع و غلظت منبع
کربني بر میزان پرآوری پایه گیزیال  ،6پژوهش حاضر در
سال  9315در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغباني
دانشگاه ارومیه انجام گردید .پایههای کشت بافت گیزیال 6
از شرکت اروم زیست تاک ارومیه تهیه و برای این پژوهش
استفاده شدند .پژوهش حاضر در قالب دو آزمایش انجام
گرفت.

آزمایش اول :نوع محیط کشت

مواد و روشها

در آزمایش اول اثر چهار محیطکشت پایه شامل ،VS ،MS
 QLو  NNکه هر کدام شامل  9میليگرم بر لیتر BAP
بودند ،بر میزان پرآوری پایه گیزیال  6در قالب طرح آماری
کامال تصادفي با  5تكرار بررسي شد .صفات مورد ارزیابي
(طول شاخساره (برحسب سانتيمتر) ،تعداد گره ،تعداد
شاخساره ،وزنتر (بر حسب گرم) ،وزن خشک (بر حسب
گرم) ،طول میانگره (برحسب سانتيمتر) ،تعداد برگ) پس
از  5هفته کشت ،یادداشت برداری و مورد تجزیه واریانس و
مقایسه میانگین قرار گرفتند.

آماده سازی و استقرار ریزنمونه
برای آمادهسازی محیطهای کشت ،ابتدا محلول ذخیره هر
محیطکشت به طور جداگانه براساس دستورالعمل موجود
تهیه گردید .برای مثال در محیط کشت  MSمحلول ذخیره
شامل محلول ذخیره نیترات و هالیدها با غلظت  53برابر
تهیه شدند و به مقدار  23میليلیتر از هر محلول ذخیره
برای تهیه  9333میليلیتر محیط کشت استفاده شد.
محلول ذخیره سولفات ،ویتامین ،آهن و  PBMOهم در
غلظت  933برابر غلظت نهایي محیط کشت تهیه و به
مقدار 93میليلیتر از هر محلول ذخیره برای تهیه 9333
میلي لیتر محیط کشت استفاده شد .محلول ذخیره آهن به
صورت جداگانه در غلظت  53برابر تهیه و پس از تهیه در

آزمایش دوم :نوع و غلظت کربوهیدرات
در آزمایش دوم اثر نوع قند در  5سطح (ساکارز ،گلوکز،
فروکتوز و سوربیتول) و غلظت قند در  3سطح ( 33 ،95و
 55گرم در لیتر) بر میزان پرآوری ریز نمونه نوک شاخساره
گیزیال  6در محیط کشت  MSکه حاوی  9میليگرم بر
لیتر  BAPبود ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
آماری کامال تصادفي در  5تكرار بررسي شد .در این آزمایش
نیز صفات ارزیابي شده در آزمایش اول مورد اندازهگیری
قرار گرفت .شرایط محیط نگهداری ریزنمونههای کشت شده
3. Cheong and An

1. Ahmad
2. Okafor and Okezie
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تأثیر
نوع محیط کشت در سطح احتمال  5درصد بر تعداد
شاخساره معنيدار بود (جدول  .)9مقایسه میانگین دادهها
نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره با میانگین  5/33در
محیطکشت  VSو کمترین تعداد با میانگین  2/63در
محیط  NNکه حاوی  9میليگرم بر لیتر  BAبودند ،به
دست آمد (نمودار  .)2بین محیطهای کشت QL ،VSو MS
هیچ تفاوت معنيداری مشاهده نشد .مشخص شده است که
با جایگزین شدن  FeEDTAبا  FeEDDHAدر محیط
کشت  MSکه به آن  VSميگویند ،میزان رشد شاخهها و
میزان کلروفیل افزایش ميیابد (جم زادفرد و همكاران
 .)9319در پرآوری تمشک زمانیكه از محیط کشت پایه
 MSحاوی  FeEDDHAاستفاده شد ،مشاهده شد که میزان
شاخههای جانبي و کلروفیل افزایش یافت (زاودزکا و ارلي
ائوزکه .)2336 ،3کاستله 5و همكاران ( )9117اعالم کردند
که استفاده از  FeEDDHAدر محیط  MSبه جای
 FeEDTAباعث بیشتر شدن تعداد شاخههای جانبي و
میزان کلروفیل در گیاه پاپایا ميشود .پاسخ گونهها به نوع
محیطکشت ،بستگي به نوع ژنوتیپ درخت دارد .این موضوع
به اثبات رسیده است که درکشت بافت گیاهي ،شرایط
متعدد و پیچیدهای تأثیرگذار هستند که از آنها ميتوان به
ژنوتیپ گیاه ،نوع ریزنمونه ،ترکیب هورموني محیط کشت
و شرایط محیطي اشاره کرد (جم زادفرد و همكاران،
.)9319
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نوع محیط
کشت بر میزان وزن تر شاخسارههای پایه گیزیال  6در سطح
احتمال  9درصد معنيدار بود (جدول .)9طبق مقایسه
میانگین دادهها ،بیشترین وزن تر شاخساره با میانگین 5/23
گرم در محیط  QLو کمترین وزنتر با میانگین  3/35گرم
در محیط  MSبدست آمد .بین محیطهای  NN ،MSو VS
تفاوت معنيداری از نظر میزان وزن تر شاخسارهها مشاهده
نشد (نمودار .)3نوروزی و همكاران ( )9315بیشترین درصد
زندهماني و بهترین کیفیت ظاهری رشد ریزنمونه را در
محیط کشت QLپایه بدست آوردند .به گزارش فرایر 5و
همكاران ( ،)2332استفاده از محیط کشت  QLدر
ریزازدیادی گالبي رقم روکا موجب افزایش میزان نمو و وزن

همانند آزمایش اول بود.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها و نرمافزارهای مورد
استفاده
دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرمافزار کامپیوتری
 SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه
میانگینها از آزمون چند دامنهای دانكن استفاده گردید.
برای رسم نمودار از نرم افزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
 -1اثرات نوع محیط کشت در میزان پرآوری
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نوع
محیطکشت در سطح احتمال  5درصد بر میزان طول
شاخساره ریزنمونههای پایه گیزیال  6معنيدار بود (جدول
 .)9مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین طول
شاخساره با میانگین  9/73سانتيمتر در محیط کشت MS
و کمترین طول با میانگین  9/37سانتيمتر در محیط NN
که حاوی  9میليگرم بر لیتر  BAبودند ،مشاهده شد
(نمودار .)9
تفاوت در طول شاخسارهها در محیطهای مختلف ميتواند
به دلیل متفاوت بودن عناصر تشكیلدهنده محیط کشتها
باشد .با توجه به اینكه محیطهای کشت مختلف از نظر نوع
و غلظت بعضي از امالح و ترکیبات با یكدیگر متفاوت
ميباشند ،بنابراین رشد و نمو ریزنمونههای مستقر شده روی
این محیطها با یكدیگر متفاوت خواهد بود .رشد بهتر
اندامهای هوایي در محیطکشت  MSميتواند به دلیل وجود
مقادیر زیاد نیتروژن بویژه نیترات و همچنین توازن بهتر
عناصر محیط  MSنسبت به محیطهای دیگر باشد (بلندی
و همكاران .)9315 ،مطابق با این موضوع مهدویا ن 9و
همكاران ( )2399اعالم کردند که محیط  MSحاوی 3/5
میليگرم در لیتر  BAPنسبت به محیطهای  QLبیشترین
تأثیر را بر ریزازدیادی پایه هیبرید  PHL-Aکه از تالقي
 Prunus avium × Prunus cerasusبه دست آمده است،
داشت .همچنین سعادت 2و همكاران ( )2392اعالم کردند
که میانگین طول شاخساره اصلي ریزنمونههای کشت شده
روی محیط کشت  MSبه طور معنيداری بلندتر از
ریزنمونههای کشت شده در محیطهای کشت دیگر بود.
1. Mahdavian
2. Saadat

3. Zawadzka and Orlikowska
4. Castillo
5. Freire
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پژوهشهای میوهکاری

 MSوجود دارد که شاید این موضوع باعث برتری این محیط
کشت نسبت به محیطهای کشت دیگر بر صفت طول
میانگرهها باشد (عبدالهي و همكاران .)2336 ،تفـاوت در
ژنوتیپهـا در محـیط کشـت درونشیشـه
واکـنش
هماننـد رفتار آنها در پاسخ به محـرکهـای محـیط
طبیعـي ،تحت تأثیر ژنتیک است ،به طوری که توان تولید
یک ژنوتیـپ در محــیط درونشیشــه ممكــن اســت
همبســتگي مستقیم با توان تولید آن در شـرایط طبیعـي
نداشـته باشد .در گالبي رقـم سـردرودی مشاهده شده است
که محیط کشت  QLبیشترین تأثیر را برمیزان رشد
شاخساره و طول میانگره داشته است (بختیاری همكاران،
.)9315

نوشاخهها شد و همچنین آنها گزارش کردند که غلظت
باالی  BAPموجب افزایش تعداد شاخه شده و محیط QL
در مقایسه با محیط  MSموجب توسعه برگ ریز نمونهها و
افزایش وزن تر و خشک آنها شده است.
طبق نتایج مقایسه میانگین دادهها ،بیشترین وزن خشک با
میانگین  9/53گرم در محیط کشت  QLو کمترین وزن با
میانگین  3/23گرم در محیط  MSمشاهده گردید .در
محیطهای کشتهای  VS ،NNو  QLاز نظر تأثیر بر میزان
وزن خشک نمونهها اختالف معنيداری مشاهده نشد
(نمودار  .)5مطابق با همین موضوع حاجي نجاری و
همكاران ( )9337گزارش کردند که منابع مختلف نیتروژني
بر خصوصیات رشدی شاخسارههای درون شیشهای گیالس
وحشي تأثیر دارد و طي مراحل نمو و تشكیل اندام جهت
رسیدن به رشد بهینه بسته به گونه ،مقدار معیني نیتروژن
مورد نیاز است که حدود  2تا  5درصد از وزن خشک گیاهي
را تشكیل ميدهد و زماني که مقدار آن زیر سطح بهینه
باشد ،رشد را تحت تأثیر قرار ميدهد .افزایش مقدار نیتروژن
نه تنها بر رشد اثر دارد بلكه بر الگوی اصلي هر یک از صفات
مورفولوژیک گیاه نیز تأثیر ميگذارد ،زیرا نیتروژن جزء
ساختماني آمینواسیدها ،آمیدها و بازهای تشكیل دهنده
اسیدهای نوکلئیک است .محیطهای کشت مختلف به دلیل
وجود ترکیبات و منابع مختلف نیتروژني ميتوانند تأثیرات
متفاوتي را بر میزان شاخصهای رشدی داشته باشند .در
پرآوری گالبي ،میانگین وزن خشک بیشتری در محیط
کشت  QLنسبت به محیط کشت  MSبه دست آمد (بل 9و
همكاران .)2331 ،به گزارش فرایر و همكاران ()2332
استفاده از محیط کشت  QLدر ریزازدیادی گالبي ،موجب
افزایش میزان نمو و وزن تر و خشک نوشاخهها شد.
بلندترین طول میانگره با میانگین  3/37سانتيمتر در
محیط کشت  QLو کمترین طول میانگره با میانگین 3/23
سانتيمتر در محیط کشت  NNمشاهده شد .بین
محیطهای کشت  QL ،MSو  VSتفاوت معنيداری
مشاهده نشد (نمودار  .)5مطابق با نتایج حاضر ،در گالبي
بیشترین طول میانگره در محیط کشت  QLتغییر یافته
مشاهده شده است (خدایيچنگي و همكاران .)9313 ،به
نظر ميرسد که بخشي از برتری محیط  QLنسبت به MS
در ارتباط با کلسیم است .افزایش سطح کلسیم در
محیطهای پایه  QLو  QLتغییر یافته نسبت به محیط پایه

اثرات نوع و غلظت کربوهیدرات بر پر آوری
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نوع و غلظت قند
در سطح احتمال  9درصد و اثر متقابل آنها در سطح احتمال
 5درصد بر میزان طول شاخساره ریزنمونههای گیزیال 6
معنيدار بود (جدول .)2طبق مقایسه میانگین دادهها
مشخص شد که بیشترین طول شاخساره با  2/56سانتيمتر
در محیط کشت حاوی  95گرم بر لیتر فروکتوز و کمترین
طول شاخساره (9/961سانتيمتر) در محیط کشت حاوی
 33گرم بر لیتر سوربیتول مشاهده شد (نمودار .)6برای قند
فروکتوز و سوربیتول بیشترین طول شاخساره در غلظت 95
گرم بر لیتر و برای قندهای گلوگز و ساکارز بیشترین طول
شاخساره در غلظت  33گرم بر لیتر مشاهده شد ،با این که
مصرف  95گرم فروکتوز تأثیر بیشتری نسبت به قندهای
دیگر بر رشد طول شاخساره داشته است ولي با افزایش
میزان غلظت فروکتوز میزان رشد شاخسارهها نیز کاهش
یافت .بعد از فروکتوز ،گلوگز  33گرم بر لیتر تأثیر بیشتری
بر میزان رشد طول شاخساره داشت .ابوریا 2و همكاران
( )2399تأثیر قندهای ساکارز ،گلوگز و فروکتوز را روی
بادام آزمایش کردند و نشان دادند که بیشترین طول
شاخساره مربوط به قند گلوگز بود .در انجیر تأثیر قند
فروکتوز به طور معنيداری بیشتر از قند ساکارز بود
(مصطفي و همكاران .)2393 ،همچنین ایلجاک و همكاران
( )2393بیشترین طول شاخساره Physocarpus
 opulifoliusرا در محیط کشت فروکتوز مشاهده کردند که
با نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مطابقت داشت.

2. Abou Rayya

1. Bell
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جدول -1تجزیه واریانس اثر محیطهای کشت مختلف بر برخی شاخصهای اندازهگیری شده در گیاهچههای پایه گیزیال 6
منابع تغییرات

درجه آزادی

نوع محیط کشت
خطای آزمایش

میانگین مربعات()MS
طول شاخساره

تعداد
گره

تعداد
شاخساره

وزن تر

وزن
خشک

طول
میانگره

تعداد برگ

3

*3/953

3/933ns

*5/25

**5/352

**9/559

**3/379

7/523ns

96

3/352

3/339

3/36

3/627

3/365

3/332

3/911

ضریب تغییرات (درصد)

95/113

22/22

93/533

25/772

23/796

93/563

93/562

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنيدار ،معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و معنيدار در سطح احتمال یک درصد

a

QL

VS

b

1.5
1
0.5

طول شاخساره (سانتي متر)

ab

ab

2

0
NN

MS

محیط کشت
نمودار  -1مقایسه میانگین تأثیر محیطهای کشت مختلف بر صفت طول شاخساره .حروف غیرمشابه روی ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار
در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد.

a

a

QL

VS

6

a

5

b

3
2

تعداد شاخساره

4

1
0
NN

MS

محیط کشت
نمودار  -2مقایسه میانگین تأثیر محیطهای کشت مختلف بر صفت تعداد شاخساره .حروف غیرمشابه روی ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار
در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد.
a

6

b

b

b

VS

NN

MS

4

3
2
1

وزن تر شاخساره (گرم)

5

0

QL

محیط کشت
نمودار  -3مقایسه میانگین تأثیر محیطهای کشت مختلف بر صفت وزنتر شاخساره ریزنمونههای کشت شده گیزیال  .6حروف غیرمشابه
روی ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد.
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a

1.6
1.4

a

1.2
1
0.8
0.6

b

0.4
0.2

وزن خشک شاخساره (گرم)

a

0

QL

NN

VS

MS

محیط کشت
نمودار -4مقایسه میانگین تأثیر محیطهای کشت مختلف بر صفت وزن خشک .حروف غیرمشابه روی ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار در
سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد.
0.4

a
ab

0.3

b

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

طول میانگره (سانتي متر)

a

0.35

0

QL

NN

VS

MS

محیط کشت
نمودار -5مقایسه میانگین تأثیر نوع محیطهای کشت بر صفت طول میانگره شاخسارههای .حروف غیرمشابه روی ستونها نشاندهنده تفاوت
معنيدار در سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که نوع قند
در سطح احتمال  5درصد و غلظت قند در سطح احتمال 9
درصد بر تعداد گره در ریزنمونههای گیزیال  6معنيدار بود.
(جدول  .)2بیشترین تعداد گره مربوط به قند ساکارز و
کمترین آن مربوط به قند سوربیتول بود (نمودار .)7
همانطور که در نمودار  3نشان داده شده است ،بیشترین
تعداد گره در غلظت  95گرم بر لیتر بدست آمد .با افزایش
غلظت قند ،تعداد گره به طور معنيداری کاهش یافت ولي
بین  33و  55گرم بر لیتر تفاوت معنيداری مشاهده نشد.
نتایج برخي مطالعات نشان داده است که در گل کوکب،
ساکارز با غلظت  33گرم بر لیتر بیشترین تأثیر را در پرآوری
داشت (المیزوری .)2393 ،9الختیب 2و همكاران ()2333
اعالم کردند که در خرما با افزایش غلظت ساکارز تعداد

جوانه بیشتری مشاهده شد .موسالیانو ن 3و همكاران
( )2335اعالم کردند حضور ساکارز در محیط کشت برای
رشد اولیه و مورفوژنز جوانه و برگ ضروری ميباشد .پاتي5
و همكاران ( )2336گزارش کردند که ساکارز بیشترین تأثیر
را در پرآوری دارد .سانتانا 5و همكاران ( )2399نیز در
 Annonaبیشترین طول تعداد جوانه را در محیط حاوی قند
ساکارز بدست آورند.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نوع و
غلظت قند در سطح احتمال  9درصد و اثر متقابل آنها در
سطح احتمال  5درصد بر تعداد شاخساره در پایه گیزیال 6
معنيدار بود .بیشترین تعداد شاخه ( 6/53سانتي متر) در
محیط کشت حاوی  55گرم بر لیتر گلوگز و کمترین تعداد
شاخه (9/33سانتيمتر) در محیط کشت حاوی 95گرم بر

1. AL-Mizory
2. Al-Khateeb
3. Mosaleeyanon

4. Pati
5. Santana
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لیتر فروکتوز مشاهده شد (نمودار  .)1برای قند فروکتوز و
سوربیتول بیشترین تعداد شاخساره در غلظت  33گرم بر
لیتر و برای قندهای ساکارز و گلوگز بیشترین تعداد
شاخساره در غلظت  55گرم بر لیتر مشاهده شد .قند
سوربیتول کمترین تأثیر را در پر آوری پایه گیزیال  6داشت.
ابوریا و همكاران ( )2399گزارش دادند که گلوگز  33گرم
بر لیتر بیشترین تأثیر را در پرآوری بادام داشت .ساکارز
نسبت به قندهای دیگر بیشترین تأثیر را در پرآوری گالبي
داشت (کاتدودا و نیمي .)2335 ، 9شفیعي حاجيآباد و
همكاران ( )9335با مطالعه پرآوری سرخس اعالم کردند
که اثر غلظتهای ساکارز بر تعداد شاخساره در مرحله
پرآوری در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود .از آنجا
که شاخسارههای به کار رفته برای مرحله پرآوری،
گیاهکهای کوچک و جوان به طول 7ـ 3میليمتر بوده و
حداکثر دارای  2تا  5برگ بودند ،این شاخسارهها کامال
هتروتروف بوده و توانایي فتوسنتز ندارند از این جهت به قند
(ساکارز) به کار رفته در محیطکشت جهت تقسیم و توسعه
سلولي نیازمندند .احتماال میزان  33گرم بر لیتر ساکارز
غلظت مناسبتری از قند را برای تقسیم سلولي فراهم
ميسازد .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج سایر
محققین مطابقت داشت .سعادت و همكاران ()2392
بیشترین میزان تعداد شاخساره در ریزنمونههای گالبي را
در محیط کشتهای دارای  33گرم در لیتر گلوگز مشاهده
کردند با این حال میانگین تعداد شاخساره در هر ریزنمونه
در غلظت  53گرم در لیتر گلوکز نسبت به  33گرم در لیتر
به طور معنيداری بیشتر بود.
طبق مقایسه میانگین دادهها مشخص شد که بیشترین وزن
تر ( 6/56گرم) در محیط کشت حاوی  33گرم بر لیتر
ساکارز و کمترین وزن تر ( 9/72گرم) در محیط کشت
حاوی  95گرم بر لیتر سوربیتول مشاهده شد (نمودار .)93
قند سوربیتول نسبت به سایر قندها کمترین تاثیر را بر
میزان وزنتر شاخسارههای گیزیال  6داشت .نتایج حاصل از
تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر نوع و غلظت قند
و اثر متقابل آنها در سطح احتمال  9درصد بر میزان وزن
خشک شاخسارههای گیزیال  6معنيدار بود .طبق مقایسه
میانگین دادهها مشخص شد که بیشترین وزن خشک
شاخسارهها (3/57گرم) در محیط کشت حاوی  55گرم بر

لیتر گلوگز و کمترین وزن خشک (3/931گرم) در محیط
کشت حاوی  95گرم بر لیتر سوربیتول مشاهده شد (نمودار
 .)99برای قند فروکتوز ،گلوکز و سوربیتول بیشترین وزن
خشک در غلظت  55گرم بر لیتر و برای قند ساکارز
بیشترین وزن خشک در غلظت  33گرم بر لیتر مشاهده
شد .نشان داده شد که با افزایش غلظت قند میزان رشد نیز
افزایش ميیابد ولي اگر غلظت قند از حد بهینه افزایش یابد
در میزان رشد تأثیر منفي گذاشته و رشد کاهش ميیابد.
مطابق با این موضوع ،ابوریا و همكاران ( )2399گزارش
کردند که گلوگز  33گرم بر لیتر بیشترین تأثیر را در میزان
وزنتر بادام داشت .پرز 2و همكاران ( )2333اعالم کردند
برای پرآوری درخت توت ،ساکارز و گلوگز بهترین
کربوهیدرات هستند .در بادام تلخ ،نوع (ساکارز ،گلوکز و
فروکتوز) و غلظت منبع کربني ( 33،23،93و 53گرم بر
لیتر) مورد مقایسه قرارگرفت و نشان داده شد که گلوگز 33
گرم بر لیتر بیشترین اثر را در تعداد شاخه ،طول شاخه و
وزن تر شاخساره داشت ولي ساکارز در تولید گیاهان
سالمتر ،موثرتر از گلوکز و فروکتوز بود (ابوریا و همكاران،
 .)2399اثر غلظتهای ساکارز بر تعداد شاخساره ،وزن تر و
خشک اندامهای هوایي سرخس تولید شده در مرحله
پرآوری در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود ،اما بر
طول شاخساره اثر معنيدار نداشت .در غلظت  33گرم در
لیتر ساکارز به طور میانگین  93/5شاخساره و با میانگین
وزن تر  3/529گرم و وزن خشک  3/319گرم تولید شد که
از غلظت  23گرم در لیتر ساکارز با تولید میانگین 5/3
شاخساره با وزن تر  3/295گرم و وزن خشک  3/366گرم
بیشتر بود (شفیعي حاجيآباد و همكاران.)9335 ،
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که نوع قند در
سطح احتمال  9درصد بر طول میانگره شاخسارههای
گیزیال  6معنيدار بود ولي اثر غلظت قند و اثر متقابل نوع
و غلظت قند بر میزان طول میانگره معنيدار نبود (جدول.)2
مقایسه میانگین تأثیر غلظت قند بر طول میانگره نشان داد
که بیشترین طول میانگره مربوط به قند فروکتوز و کمترین
آن مربوط به قند ساکارز بود (نمودار  .)92یو و ری د3
( )9113اعالم کردند که تكثیر شاخساره فندق در شرایط
درون شیشهای با استفاده از گلوکز به عنوان منبع
کربوهیدراتي ،بهبود مي یابد و گیاهان رشد کرده در محیط

1. Kadota and Niimi
2.

2. Pérez
3. Yu and Reed
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ميیابد ولي زماني که غلظت به  33گرم بر لیتر ميرسد
تعداد برگ کاهش ميیابد .در این پژوهش نیز مشخص شد
که با افزایش غلظت قند تعداد برگ به طور معنيداری
کاهش یافت.

کشت حاوی  3درصد گلوکز یا فروکتوز بیشترین و طویل
ترین شاخساره را نسبت به ساکارز تولید کردند .ظاهری و
همكاران ( )9312بیشترین رشد طولي انگور را در فروکتوز
 33گرم بر لیتر بدست آوردند که با نتایج به دست آمده از
پژوهش حاضر مطابقت داشت.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نوع قند
در سطح احتمال  5درصد و غلظت قند در سطح احتمال 9
درصد بر تعداد برگ گیزیال  6معنيدار بود .اثر متقابل نوع
قند در غلظت قند بر تعداد برگ معنيدار نبود (جدول .)2
مقایسه میانگین تأثیر غلظت قند بر تعداد برگ نشان داد
که بیشترین تعداد برگ مربوط به قند ساکارز و کمترین
مقدار مربوط به قند سوربیتول بود (نمودار  )93همانطور که
در نمودار  95نشان داده شده است ،بیشترین تأثیر غلظت
قند بر تعداد برگ مربوط به غلظت  95گرم بر لیتر بود و با
افزایش غلظت قند ،تعداد برگ به طور معنيداری کاهش
یافت .الختیب ( )2333گزارش کردند که در خرما با
افزایش غلظت ساکارز تعداد برگها افزایش ميیابد که این
نتایج با پژوهش حاضر همخواني نداشت .دبنات (،)2335
در پرآوری برخي پایههای انگور با غلظتهای  23 ،93و 33
گرم بر لیتر ساکارز ،مشاهده کرد که با افزایش غلظت
ساکارز از  93به  23گرم بر لیتر تعداد برگها افزایش

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش اول مشخص شد
که محیط کشت  MSبا  9میليگرم در لیتر  BAPبه دلیل
ارزانتر بودن نسبت به سایر محیطها و بیشتر بودن طول
شاخساره که صفت مهمي در پرآوری ميباشد ،برای پرآوری
ایـن پایـه مناسبتر از محیطهای کشت  QL ،VSو NN
ميباشد .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش دوم
مشخص شد که غلظت 33گرم بر لیتر گلوکز و ساکارز
بیشترین تأثیر را در تعداد شاخه داشت و با افزایش غلظت
قند به  55گرم بر لیتر یكسری ناهنجاریهای فیزیولوژیكي
در پرآوری گیزیال  6رخ داد .پیشنهاد ميگردد برای داشتن
باغهای یكنواخت درختان میوة هـستهدار و ازدیاد موفق
درونشیشهای این پایه از نتایج بدست آمده از پژوهش
حاضر استفاده شود و پژوهشهای تكمیلي برای افزایش
میزان پرآوری و تكثیر سریعتر و راحتر این پایه انجام گیرد.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر نوع و غلظت قند و اثر متقابل آنها بر برخی صفات مورد ارزیابی در پایه گیزیال 6
منابع تغییرات

درجه
آزادی

طول شاخساره

تعداد گره

تعداد شاخساره

وزن تر

وزن خشک

طول میانگره

تعداد برگ

نوع قند

3

**3/319

*2/252

**93/317

**25/356

**3/221

**3/225

*3/173

غلظت قند

2

**3/753

**6/673

**15/695

**23/695

**3/263

3/336ns

**26/793

نوع*غلظت

6

*3/332

9/925ns

*3/362

**6/325

**3/333

3/335ns

5/551ns

53

خطای آزمایش
ضریب تغییرات (درصد)

میانگین مربعات MS

3/953

3/765

9/937

3/137

3/335

3/335

3/353

23/53

95/532

27/952

26/755

29/923

22/365

95/539

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنيدار ،معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و معنيدار در سطح احتمال یک درصد
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نوع و غلظت کربوهیدرات (گرم بر لیتر)
نمودار -6مقایسه میانگین اثر متقابل نوع و غلظت قند بر طول شاخساره گیاهچههای گیزیال  .6ستونهای با حروف مشترک تفاوت
معنيداری از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ندارد.

6.2

a

6
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5.8

ab

5.4
b

5.2

تعداد گره

5.6

5
4.8
4.6
ساکارز

سوربیتول

فروکتوز

گلوکز

نوع کربوهیدرات
نمودار -7مقایسه میانگین تأثیر نوع قند بر تعداد گره در ریزنمونههای پایه گیزیال  .6ستونهای با حروفهای مشترک تفاوت معنيداری از
لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنه دانكن را ندارند.
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6
5.8

b

b

45

30
غلظت کربوهیدرات (گرم بر لیتر)

5.4
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نمودار  -8مقایسه میانگین تأثیر غلظت قند بر تعداد گره در گیاهچههای گیزیال  .6ستونهای یا حروفهای مشترک تفاوت معنيداری از لحاظ
آماری در سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنه دانكن را ندارند.
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1
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نمودار -9مقایسه میانگین اثر متقابل نوع و غلظت قند بر تعداد شاخساره در ریز نمونههای کشت شده گیزیال  ،6ستونهای با حروف
مشترک تفاوت معنيداری از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ندارد.
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cde
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وزن تر (گرم)

de
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bcd
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7
6
5
4
3
2
1
0

نوع و غلظت کربوهیدرات
نمودار  -11مقایسه میانگین اثر متقابل نوع و غلظت قند بر وزن تر گیاهچههای گیزیال  ،6ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنيداری از
لحاظ آماری در سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ندارد.
0.7
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0.6

abc

cd
de

ef
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نوع و غلظت کربوهیدرات
نمودار  -11مقایسه میانگین اثر متقابل نوع و غلظت قند بر وزن خشک گیاهچههای گیزیال  .6ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنيداری از
لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانكن ندارد.
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فروکتوز
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نوع کربوهیدرات
نمودار  -12مقایسه میانگین تأثیر غلظت قند بر طول میانگره در گیاهچههای گیزیال  ،6ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنيداری از لحاظ
آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنه دانكن ندارند.
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11.5
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b

10.5

تعداد برگ

11
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9.5
9
سوربیتول

گلوگز

ساکارز

فروکتوز

نوع کربوهیدرات
نمودار  -13مقایسه میانگین تأثیر نوع قند بر تعداد برگ در گیاهچههای گیزیال  .6ستون های با حروف مشترک تفاوت معنيداری از لحاظ
آماری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون چند دامنه دانكن را ندارند.

a

13
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تعداد برگ

11.5
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45
غلظت کربوهیدرات (گرم بر لیتر)
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نمودار -14مقایسه میانگین تأثیر غلظت قند بر تعداد برگ در گیاهچههای گیزیال  .6ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنيداری از لحاظ
آماری در سطح احتمال  9درصد براساس آزمون چند دامنه دانكن ندارند.
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کردند و همچنین از معاونت پژوهشي دانشكاه ارومیه به
سبب تأمین هزینهها تشكر و قدرداني مي شود.

سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه کارکنان آزمایشگاه کشت بافت علوم
باغباني دانشگاه ارومیه که در انجام این تحقیق همكاری
منابع

اصغری ،ف ،.حسیني ،ب ،.حسني ،ع ،.اصغری ،م.ر .و فرخي ،ج .9319 .بررسي اثرات ترکیبات مختلف هورموني بر میزان باززایي
مستقیم شاخساره در شرایط درونشیشهای ریحان ( .)Osmium basilicum L.مجله بیوتكنولوژی کشاورزی.95-9 :)2( 5 ،
بختیاری ،ف ،.مظفری ،ج .و عبداللهي ،ح .9315 .بررسي رشد ،تكثیر و ریشهزایي ارقام مختلف گالبي بومي ایران به منظور
حفاظت درون شیشهای .مجله بیوتكنولوژی کشاورزی.35-97 :)5( 3 ،
بلندی ،ا.ر ،.حمیدی ،ح .و رضا قلي ،ع.ا .9315 .تأثیر محیط کشت و هورمون بر تكثیر پایه رویشي  GF677در کشت درون
شیشهای .مجله پژوهشهای گیاهي.95-9 :)9( 21 ،
تاتاری ،م ،.دژم پور ،ج .و موسوی ،س.ا .9313 .ازدیاد درونشیشهای تعدادی از پایههای امید بخش حاصل از تالقيهای بین
گونهای هسته داران .مجله به زراعي نهال و بذر.252-259 :)3( 33 ،
جمزادفرد ،م ،.موسوی ،م .و غفاریانمقرب ،م .9319 .بررسي تأثیر نانو ذرات اکسیدآهن بر پرآوری شاخساره و ریشهزایي رز
مینیاتوری در شرایط کشت بافت .اولین کنفرانس ملي راهكارهای دستیابي به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ،منابع
طبیعي و محیط زیست ،وزارت کشور ،تهران.
حاج نجاری ،ح ،.حسنلو ،ط ،.هوشمند اصغری ،ا .و ایزدپناه ،م .9337 .اثر منابع مختلف نیتروژني بر خصوصیات رشدی شاخساره-
های درونشیشهای یک ژنوتیپ انتخابي گیالس وحشي ) .)Prunus avium L.مجله بهنژادی نهال و بذر-751 :)5( 25 ،
.762
خدایي چگني ،ف ،.عبداللهي ،ح ،.ارشادی ،ا .و اثنيعشری ،م .9313 .تعیین روش ریزازدیادی پایه های همگروه گالبي × F333
 OHو  F69 × OHمجله به زراعي نهال و بذر.392-217 :)3( 27 ،
خسروینژاد ،ف ،.عبداللهي ،ح ،.صالحي ،ز .و آذرآبادی ،س.ر .9312 .بررسي ریزازدیادی درونشیشهای برخي از ارقام به
( .)Cydonia oblongaهشتمین همایش بیوتكنولوژی جمهوری اسالمي ایران و چهارمین همایش ملي امنیت زیستي ،انجمن
بیوتكنولوژی جمهوری اسالمي ایران ،دانشگاه تهران ،تهران.
زارعي ،م ،.گروسي ،ق ،.نظامي ،ا ،.حسیني ،ر .و احمدی ،ج .9312 .تأثیر محیط کشت ،منبع کربن و طیف نور در نو ساقهزایي و
شیوه تیمار اکسین در ریشهزایي پایه رویشي  .Gisela 6مجله سلول و بافت.935 -961 :)2( 5 ،
شفیعي حاجيآباد ،م ،.حمیداوغلي ،ی .و فتاحي مقدم ،ج .9335 .اثر غلظت نمکهای معدني  ،MSساکارز و بنزیل آدنین بر
پرآوری ریزنمونههای شاخساره سرخس بوستوني .چهارمین کنگره علوم باغباني ،دانشگاه فردوسي ،مشهد.
شكافنده ،ا .و خوشخوی ،م .9336 .عوامل موثر بر کشت درونشیشهای دو رقم از درختان بالغ گواوا ).(Psidium guajava L.
مجله علوم و فنون باغباني ایران.936-925 :)2( 3 ،
صالحي جوزاني ،غ.ر .9337 .بیوتكنولوژی (فناوری زیستي) و اهمیت آن در کشاورزی .کمیته ترویج و ارتباطات ستاد زیست
فناوری کشور 35 ،ص.
ظاهری ،ص ،.مظفری ،ع .ا .کوشش صبا ،م .و گوران ،ع .9312 .اثر کربوهیدرات فروکتوز بر باززایي و پرآوری دو رقم انگور ،اولین
همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعي پایدار .تهران .موسسه آموزش عالي مهراروند.
قنبری ،ع ،.آتشكار ،د ،.شرفي ،ی .و حق جویان ،ر.ا .9319 .تأثیر نوع محیط کشت در پرآوری شاخساره پایهی سیب بومي آزایش
اصفهان به روش درونشیشهای .سومین همایش ملي بیوتكنولوژی کشاورزی ایران (گیاهي ،دامي و صنعتي) ،دانشگاه فردوسي
مشهد ،مشهد.
مظفری ،ع.ا .و بهرام نژاد ،ب .9331 .تأثیر محیط کشت و ترکیبات هورموني روی پرآوری شاخساره حاصل از کشت مریستم و
تغییرات مورفولوژیكي در مریکلونهای دو رقم توتفرنگي .فنآوری زیستي در کشاورزی.23-97 :1 ،
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6  نوع و غلظت منبعکربني بر پرآوری پایه گیزیال، بررسي تأثیر محیط کشت:اقبالي و همكاران
 فیزیولوژیكي و فنولوژیكي پایه سیب گمي، مطالعه خصوصیات گیاهشناسي.9335 . م. و قدیمزاده. ر، جلیليمرندی،. ل،ناصری
.ص57 ، دانشگاه ارومیه، دانشكده کشاورزی، گزارش نهایي طرح تحقیقاتي.آلماسي
 اثرات نوع محیط کشت پاپه بر استقرار درون شیشهای دو پایه پاکوتاه.9315 . ح، و حاج نجاری. ع، وطن پور ازغندی،. ز،نوروزی
 مرکز همایشهای بین المللي، اولین همایش بین المللي و نهمین همایش ملي جمهوری اسالمي ایران.کننده سیب بومي
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