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چکیده

بهمنظور مطالعه تاثیر محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد بر پرآوری و ریشهزایی عناب رقم  ،Tian-yuzaoاین آزمایش بهصورت فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید .جهت پرآوری از محیطهای پایه کشت  MSو  WPMبا سطوح  3 ،0/5 ،0/3 ،0و 2
میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین ( )BAو برای ریشهزایی نیز از محیطهای کشت نامبرده حاوی ایندول بوتریک اسید ( )IBAدر چهار سطح 5 ،3 ،0
و  30میلی گرم در لیتر استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،تفاوت معنیداری بین دو محیط کشت  MSو  WPMبرای صفات
پرآوری و ریشه زایی مشاهده نشد .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد شاخهزایی ( 61-61درصد) و تعداد شاخساره ( 1-1/3عدد)
در محیطهای کشت حاوی  3و  2میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین بدست آمد ،اما بیشترین طول شاخساره ( 64میلیمتر) ،وزن تر ( 231میلیگرم)
و وزن خشک ( 44میلیگرم) در تیمار  3میلیگرم در لیتر مشاهده شد .درصد ریشهزایی ،تعداد ریشه و میانگین طول ریشههای تمامی محیطهای
حاوی ایندول بوتریک اسید با هم اختالف معنیداری نشان ندادند اما نسبت به شاهد افزایش معنیداری داشتند .نتایج سازگاری نشان داد که
 76/2درصد گیاهچهها در بستر رس :پیت :پرلیت ( )3:3:3زنده ماندند.
کلمات کلیدی :عناب ،پرآوری ،ریشهزایی ،محیط کشت ،تنظیمکننده رشد.
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مقدمه

روشهای مختلفي برای ازدياد عناب استفاده ميشود ،كه از

شرايط اقلیمي ايران در اكثر مناطق مركزی و شرقي ،خشک يا

روشهای متداول ميتوان به پاجوش ،بذر و قلمه اشاره كرد (غوث،

نیمه خشک است و گونههای بومي و سازگار در اين مناطق محدود

 .)1833بهدلیل ريشهزايي ضعیف قلمهها ،معموالً از تنظیمكنندههای

مي باشد ،به همین خاطر گیاهان سازگار با اين شرايط سخت اهمیت

رشد برای ريشهزايي استفاده ميگردد .كاشت بذر معموالً بهمنظور

ويژهای دارند .گونههای گیاهي موجود در خانواده عنابیان

تهیه پايه استفاده ميشود؛ دلیل اصلي آن اين است كه محصول

( )Rhamnaceaeو جنس  Ziziphusاز زمره همین گیاهان

درختان حاصل از بذر ،بهدلیل تفرق صفات ،نسبت به والدين از

محسوب ميشوند (عصاره .)1831 ،عناب ( )Z. jujubaبومي

كیفیت پايین تری برخوردارند (وست وود.)1812،

آسیای جنوب شرقي ،آسیای میانه و قفقاز ميباشد و درختي است

عليرغم تمام خصوصیات و مزيتهای مهم ذكر شده در رابطه

مقاوم كه ميتواند در مناطقي كه با كمبود آب مواجه هستند و

با درخت عناب ،اين درخت در كشور ايران مورد توجه زيادی قرار

خاک نامناسب دارند ،به خوبي رشد كند (مظفريان.)1838 ،

نگرفته است .شايد دلیل اصلي آن ،تکثیر مشکل و هزينه بر بودن آن

پراكنش عناب در ايران بهطور عمده در استان خراسان شامل مشهد،

در سطح انبوه و تجاری باشد .مناسبترين راه جهت تکثیر انبوه و

كالت نادری ،قائن ،بیرجند ،دره گز و دشت بیاض ميباشد

تجاریسازی اين گیاه با ارزش ،بهرهمندی از روشهای كشت بافت

(خاكدامن و همکاران.)1835 ،

ميباشد كه امکان تولید گیاهان يکسان از لحاظ ژنتیکي ،تکثیر

میوه عناب دارای خـواص ضد سرطاني و دارويي مختلف و با

ژنوتیپ منتخب ،حفظ و نگهداری يک ژنوتیپ خاص در شرايط

اهمیتي مـيباشـد (خزائي و همکاران )1831 ،و بهعنوان يک گیاه

درون شیشهای ،كوتاهتر كردن زمان تکثیر و تولید نهال ،تولید

دارويي در طب سنتي ايران ،جايگاه ارزندهای دارد و از اندامهای

گیاهان عاری از بیماری ،زمینهسازی برای انتقال ژن و بازده

مختلف آن نظیر میوه ،بذر ،برگ ،پوست و ريشه در صنايع غذايي و

اقتصادی باال را فراهم مي كند و مي تواند موجب احیای باغات

دارويي بهصورت تازه و خشک استفاده ميشود .میوه آن بهعنوان

يکنواخت و بهرهوری اقتصادی باالتر با استفاده از ژنوتیپهای برتر

تصفیه كننده خون ،آرام كننده اعصاب ،مقوی معده ،ملین ،ضد

گردد (خزائي و همکاران.)1831 ،

سرفه و مدر بهكار مي رود (میرحیدر .)1815 ،میوه تازه عناب حاوی

در زمینه تعیین محیط كشت و تنظیمكنندهها رشد مناسب و

 17/3درصد رطوبـت 1/7 ،درصـد پـروتئین و  1/22درصد قند

مطلوب جهت كشت درون شیشهای گیاه عناب مطالعات محدودی

است و معموالً بهصـورت خشـک شـده مصـرف ميشود و سرشار

صورت پذيرفته است .ژو و لیو ( )Zhou and Liu, 2009اثر

از ويتامینها بهويژه ويتامین  Cميباشد .رطوبت ،قند ،پـروتئین خـام

هفت نوع تنظیمكننده رشد شامل ،TDZ ،NAA ،GA3 ،BA

و خاكسـتر در عنـاب خشک شده به ترتیب  1/3 ،72 ،25/1و 1/1

 IAA ،IBAو  Kinرا در غلظتهای مختلف بر باززايي از برگ،

درصـد ميباشد (آذرپژوه و مختاريان1831 ،؛ .)Morton, 1987

ريشهزايي و ساقهزايي عناب بررسي كردند .بر اساس نتايج حاصل

از ديگر كاربردهای درخت عناب ميتوان به احداث و توسعه

شده  TDZنسبت به  BAدر ايجاد شاخساره مؤثرتر بود.

فضای سبز و باغها اشاره كرد .با اين روش ميتوان كاربرد

ريزنمونههای برگي ابتدا بايد در محیط  MSحاوی  1میليگرم در

چندمنظوره داشت و عالوه بر سرسبزی و شاخ و برگ زيبای

لیتر  TDZو  2/1میليگرم در لیتر  IBAبه مدت  23روز باقي بمانند

درخت ،از اجزای مختلف درخت برای مقاصد اقتصادی سود

و سپس به محیط حاوی  2/1میليگرم  IBAو  2/25میليگرم در

جست .چوب آن بهدلیل داشتن نقش زيبا و صیقل پذير بودن در

لیتر  GA3منتقل شوند .با اين روش توانستند به  32/15درصد

صنايع چوب كاربرد دارد (ثابتي1818 ،؛ حسین آوا.)1831 ،

باززايي دست يابند .محیط  MSحاوی  2/5میليگرم در لیتر Kin
بههمراه  1میليگرم در لیتر  BAو  2/1میليگرم در لیتر IBA
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بهترين محیط برای پرآوری تعیین شد .همچنین ريزنمونهها در

جوان انتخاب و به قطعات  12-15سانتيمتری بريده و زير آب

محیط  ½MSحاوی  1/5میليگرم در لیتر  IAAبهخوبي ريشهدار

جاری به مدت سه ساعت قرار گرفتند و سپس در محلول وايتکس

شدند .عباس ( )Abass, 2010برای تکثیر و ريشهزايي در شرايط

 %12حاوی چند قطره  Tween-20غوطهور شدند .پس از

درون شیشهای عناب ،ريزنمونههای نوک ساقه را در محیطهای

ضدعفوني با محلول وايتکس ،شاخهها  8بار با آب مقطر استريل

كشت  WPMو  MSدر غلظتهای مختلف (مقدار كامل،8/1 ،

شستشو و در الکل  %12به مدت  82ثانیه قرار گرفتند و سپس 8

 )1/3 ،1/1 ،1/2بدون تنظیمكننده رشد قرار داد و همچنین اثر محیط

مرتبه با آب مقطر استريل شستشو شدند .در مرحله آخر ساقهها به

كشت  B5را در غلظتهای مختلف (دو برابر مقدار كامل ،مقدار

قطعات  1-2سانتيمتری برش زده شدند و ريزنمونههای حاوی

كامل )1/3 ،1/1 ،1/2 ،8/1 ،در مرحله استقرار بررسي كرد و نتايج

حداقل يک جوانه سالم بر روی محیط كشت پايه

MS

نشان داد رشد در مراحل اولیه به سطوح كامل  MSبدون تنظیم

( )Murashige and Skoog, 1962قرار داده شدند .پس از

كننده رشد نیاز دارد .در تحقیقي برای ريزازديادی سه رقم

گذشت چند روز نمونههای آلوده مشخص و حذف گرديدند.

 Balahy ،Comethryو  Baladyعناب از تنظیمكنندههای رشد

جوانه ريزنمونههای سالم ،پس از گذشت  7هفته رشد و تولید

 2iP ،BAو  TDZدر سطوح  1/5 ،1 ،2/5و  2میليگرم در لیتر

شاخسارههای جديد كرده و اين شاخسارهها بهعنوان ريزنمونه برای

توام با  2/25میليگرم در لیتر  NAAو  2/1میليگرم در لیتر IAA

پرآوری مورد استفاده قرار گرفتند .تیمارهای پرآوری شامل

استفاده شد .نتايج نشان داد كه برای ارقام  Comethryو Balady

محیطهای پايه  MSو )Lloyd and McCown, 1980( WPM

بهترين محیط برای استقرار ،محیط پايه  MSبههمراه  2/25میليگرم

حاوی  82گرم در لیتر ساكارز 1 ،گرم در لیتر آگار و ،2/5 ،2/1 ،2

در لیتر  NAAو  2میليگرم در لیتر  2iPميباشد و برای كولتیوار

 1و  2میليگرم در لیتر  BAبا  pH=5/1-5/3بود .شاخسارهها پس

 ،Balahyبهترين محیط استقرار ،محیط پايه  MSبا تركیبات 2/25

از كشت به اتاقک رشد با دمای 21 ± 2درجه سانتیگراد و طول روز

میليگرم در لیتر  NAAو  1میليگرم در لیتر  TDZبدست آمد

 17ساعت روشنايي و  3ساعت تاريکي و شدت نور  8222لوكس

(.)Soliman and Hegazi, 2013

انتقال يافتند و درصد پرآوری ،میانگین تعداد شاخسارهها ،میانگین

هدف از اين تحقیق تعیین شرايط بهینه محیط كشت و

طول شاخساره ،وزن تر شاخسارهها و وزن خشک شاخسارهها پس

تنظیمكنندههای رشد جهت ريزازديادی عناب رقم Tian-yuzao

از گذشت  7هفته اندازهگیری شد .وزن خشک با قرار دادن

از طريق تکنیک كشت بافت بود .به كمک پروتکل حاصله ميتوان

شاخسارهها در آون (دمای  12درجه سانتيگراد) به مدت  13ساعت

به راحتي اين گیاه را در كمترين زمان و با صرفه اقتصادی باال تولید

بدست آمد .بهمنظور تعیین محیط كشت مناسب ريشهزايي،

انبوه نمود و زمینه را برای تحقیقات تکمیلي كه بر پايه اين تکنیک

شاخسارههايي با طول حدود  2سانتيمتر به محیط ريشهزايي شامل

است ،اعم از اصالح از طريق باال بردن سطوح پلوئیدی و انتقال ژن

 MSو  WPMحاوی  22گرم در لیتر ساكارز 1 ،گرم در لیتر آگار

و افزايش متابولیتهای ثانويه ،هموار كرد.

و  5 ،1 ،2و  12میليگرم در لیتر  IBAواكشت شدند .پس از  2ماه،
درصد ريشهزايي ،میانگین تعداد ريشهها و میانگین طول ريشه

مواد و روشها

يادداشتبرداری شد.

نهالهای عناب رقم  Tian-yuzaoكه از طريق پاجوش از يک

گیاهچههايي كه دارای ريشههای مناسبي بودند و از رشد قابل

گیاه مادری تکثیر يافته بودند از بیرجند تهیه شد و به گلخانه

قبولي برخوردار بودند ،برای انتقال به خاک و سازگاری انتخاب

تحقیقاتي دانشکده كشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه آزاد اسالمي-

شدند .گیاهچههای منتخب از محیط كشت خارج و با آب روان

واحد كرج منتقل گرديد .در ارديبهشت و خرداد ،سرشاخههای

شسته شده تا بقايای محیط كشت آگاردار از اطراف ريشهها پاک
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شود .برای سازگاری گیاهچه به شرايط برون شیشه ،از سه بستر رس:

و واكنش يکنواختي در هر دو محیط كشت برای همه صفات نشان

پیت :پرلیت ( ،)1:1:1رس :پیت :ورمیکولیت :پرلیت ( )1:1:1:1و

داده است .اين در حالي است كه در برخي از گونههای چوبي مانند

رس :پرلیت ( )1:1استفاده شد و ظروف پالستیکي يک بار مصرف

پايه گیالس گیزال  )Fallahpour et al., 2015( 5و هیبريد هلو و

بهعنوان درپوش روی گلدانها قرار گرفت .شرايط اتاقک رشد

بادام گارنم ( )Erfani et al., 2017پاسخ شاخسارهها به محیط

برای سازگاری ،دمای  21 ± 2درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 12

كشتهای مختلف مانند  WPM ،MSو  DKWمتفاوت بوده

درصد با رژيم نوری  17ساعت روشنايي و  3ساعت تاريکي و

است .در مطالعه حاضر ،شاخسارهها در هیچكدام از محیطهای MS

شدت نور  8222لوكس بود .هفته اول ،گیاهچهها هر روز با محلول

و  WPMعالئم بدشکلي ظاهری و ناهنجاری فیزيولوژيکي شیشهای

ماكرو و میکرو  MSآبیاری و سپس هر دو هفته يکبار با كود مايع

شدن ( )Vitrificationرا نشان ندادند و هر دو محیط پايه ميتوانند

 NPKتغذيه انجام شد .پس از گذشت پنج روز ،بر روی درپوش

محیطهای مناسب و ايدهآلي جهت رشد و تکثیر شاخسارههای

سوراخ های كوچکي برای تبادل هوا ايجاد و پس از يک هفته،

عناب در شرايط درون شیشهای باشند (شکل  .)1تنظیمكننده رشد

هوادهي تدريجي گیاهچهها آغاز و درپوش پس از گذشت چهار

 BAاثر معنيدار در سطح احتمال  1درصد بر همه صفات داشت،

هفته از تاريخ كاشت ،بطور كامل از روی گیاهچه های سازگار شده

اما اثرات متقابل محیط كشت و  BAبر پرآوری غیرمعنيدار بود.

برداشته شد .پس از  72روز گیاهان كامال سازگار شدند و میزان

لذا با توجه به نتايج ،در ادامه به مقايسه میانگین تیمارهای  BAبر

زنده ماني آنها بهعنوان شاخصي برای بررسي بهترين بستر برای

روی صفات مختلف پرآوری پرداخته خواهد شد.
بر اساس نتايج حاصل از آزمون چند دامنهای دانکن (جدول )2

سازگاری استفاده گرديد.
مطالعه حاضر بهصورت آزمايش فاكتوريل با دو عامل محیط

تفاوت معنيداری بین سطوح مختلف  BAبر درصد ريزنمونههايي

كشت و  BAبرای پرآوری و محیط كشت و  IBAبرای ريشهزايي

كه تولید شاخساره جانبي كردهاند ،مشاهده شد .پايینترين درصد

در قالب طرح كامالً تصادفي و در چهار تکرار (هر تکرار 12

پرآوری ( 18/1درصد) را شاهد به خود اختصاص داد و بیشترين

ريزنمونه) انجام شد .همچنین آزمايش سازگاری بهصورت طرح

آن مربوط به مقادير  1و  2میليگرم در لیتر ( BAبه ترتیب  15/1و

كامالً تصادفي و در چهار تکرار (هر تکرار  12گیاهچه) صورت

 18/2درصد) بود .اين موضوع مؤيد اين است كه  BAبهعنوان يک

گرفت .برای تجزيه آماری دادهها از نرمافزار  SAS 8.0استفاده شد

سیتوكنین توانسته است اثر معنيداری در تحريک و القاء شاخهزايي

و مقايسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن

در ريزنمونهها داشته باشد .در بررسي كه توسط گويال و همکاران

( )Duncanدر سطح احتمال  1درصد انجام شد.

( )Goyal et al., 2006روی عناب انجام گرديده ،از سه محیط
پايه  ،B5 ،MSو  N6به همراه مقادير مختلـف هورمونهای ،TDZ

نتایج و بحث

 BAPو كینتـین برای تکثیر استفاده شد .در بین اين هورمونها،

پرآوری

 BAPبا مقدار مصرف  1/31میلـيمـول در محیط  MSو با 38/1

پس از كشت ريزنمونهها در محیطهای كشت با تركیبات

درصد بهترين نتیجه شاخهزايي را حاصل نمود .تعداد شاخساره در

مختلف تنظیمكننده رشد  ،BAشاخهزايي صورت پذيرفت .نتايج

هر ريزنمونه ،عالوه بر درصد ريزنمونههايي كه به پرآوری پاسخ

تجزيه واريانس بیانگر اين بود كه در تمامي صفات مورد مطالعه

دادهاند ،برای يک پرآوری موفق از اهمیت قابل مالحظهای

اختالف معني داری بین دو محیط كشت  MSو  WPMوجود

برخوردار ميباشد.

ندارد (جدول  .)1با توجه به سازگار و كم توقع بودن اين گیاه ،به
نظر ميرسد اين امر در شرايط كشت درون شیشهای هم صادق بوده
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جدول  -1نتايج تجزيه واريانس اثرات محیط كشت و  BAبر پرآوری عناب

وزن خشک شاخسارهها
Shoot dry weight

Table 1. ANOVA results of the effect of medium and BA on proliferation of jujube
میانگین مربعات
درجه آزادی
Mean square
پرآوری
تعداد شاخساره
میانگین طول شاخسارهها
وزن تر شاخسارهها
df
Proliferation No. shoots Average shoot length Shoot fresh weight

8.28ns
**681.80

60.02ns
**

31769.90

4.69ns
**

0.01ns

2235.40

**

3.93

18.09ns
**

1

5034.50

4

1.42ns

99.15ns

2.60ns

0.03ns

9.93ns

4

14.43

544.41

26.55

0.17

69.60

30

12.26

10.76

10.80

17.10

15.77

منابع تغییرات
S.O.V
محیط كشت
Media
BA
محیط كشت × BA
Media×BA
خطا
Error
درصد ضريب تغییرات
)CV (%

** و  :nsبه ترتیب معنيدار در سطح احتمال  1درصد و غیر معنيدار.
ns, **: non-significant, significant at 1% probability level, respectively

میری و همکاران ( )1832نیز نتیجه گرفتند افزايش غلظت BA

موجب افزايش تعداد شاخساره پايههای  M.9و  M.26سیب و
كاهش طول آنها ميشود .در مطالعهای كه حسین و همکاران
( )Hossain et al., 2003بهمنظور پرآوری درون شیشهای عناب
انجام دادند ،تعداد  7شاخساره در هر جداكشت در محیط كشت
 MSبههمراه  2/5میليگرم در لیتر  BAو  2/2میليگرم در لیتر
 NAAبدست آوردند .آنها همچنین گزارش كردند كه بیشترين
طول شاخساره نیز در اين محیط مشاهده گرديده است.
نتايج مقايسه میانگین وزن تر و خشک شاخساره در جدول 2

شکل  -1پرآوری عناب در غلظتهای مختلف  BAدر دو محیط كشت  MSو

نشان داده شده است .بیشترين وزن تر شاخساره متعلق به تیمار 1

WPM
Figure 1. Jujube proliferation in different concentrations
of BA in both MS and WPM media

میليگرم در لیتر  BAبا وزن  237/2گرم و پايینترين وزن تر
مربوط به شاهد ( 185/7گرم) بود .وزن خشک شاخساره نیز

با توجه به نتايج مقايسه میانگین مشخص گرديد كه همانند

پاسخهايي مشابه وزن تر شاخساره داشت و بیشترين وزن خشک

درصد پاسخ ريزنمونهها به پرآوری (جدول  ،)2تعداد شاخساره در

شاخسارهها مربوط به تیمار  1میليگرم در لیتر  18/7( BAگرم) و

شاهد كمترين مقدار ( )1/1و سطوح  1و  2میليگرم در لیتر BA

كمترين وزن خشک مربوط به شاهد ( 13/8گرم) بود.

دارای بیشترين تأثیر در تولید شاخساره به ترتیب با  8/2و 8/1

ریشهزایی

شاخساره در هر ريزنمونه بودند (جدول  .)2پايینترين طول

نتايج حاصل از تجزيه واريانس دادههای ريشهزايي در جدول 8

شاخساره در شاهد و بیشترين رشد شاخساره در تیمار  1میليگرم

نشان داده شده است .نوع محیط كشت برای تمامي صفات (درصد

در لیتر  11/2( BAمیلي متر) مشاهده شد (جدول  ،)2كه بیانگر تأثیر

ريشهزايي ،تعداد ريشه و متوسط طول ريشه) غیرمعنيدار شد و بین

مثبت  BAبر روی رشد طولي شاخساره ميباشد .با اينحال افزايش

محیطهای كشت هیچگونه اختالفي از لحاظ اين صفات مشاهده

غلظت  BAبه  2میليگرم در لیتر تاثیر منفي بر رشد داشته است.

نشد.
5
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جدول  -2مقايسه میانگین اثر  BAبر پرآوری عناب
Table 2. Mean comparison of the effect BA on proliferation of jujube
میانگین طول شاخسارهها
وزن تر شاخسارهها
وزن خشک شاخسارهها
درصد پرآوری
تعداد شاخساره
Average shoot
Shoot fresh
Shoot dry weight
)Proliferation (%
No. shoots
)length (mm
)weight (mg
)(mg
13.1 c
1.4 c
31.4 d
135.6 d
19.3 d
50.3 b
2.1 b
39.2 c
176.7 c
25.5 c
52.1 b
2.3 b
41.0 c
222.5 b
31.5 b
75.7 a
3.0 a
74.2 a
296.2 a
43.6 a
73.0 a
3.1 a
53.1 b
253.5 b
34.9 b
اعداد دارای حروف مشترک ،تفاوت معنيداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد ندارند.

)BA ( mg.l-1
0
0.1
0.5
1
2

Numbers with same letter do not significant difference based on Duncan multiple range test at 1% probability level.

سطوح مختلف  IBAتأثیر معنيداری در سطح احتمال  1درصد

بهترين واكنشها را از خود بروز داد و در يک گروه آماری قرار

بر روی اين صفات داشتند .اثرات متقابل بین دو عامل محیط كشت

گرفتند و نسبت به شاهد ( 7/1درصد) افزايش معنيداری داشتند.

و سطوح  IBAنیز غیرمعنيدار شد .در برخي منابع از محیط كشت

برای صفات تعداد و طول ريشه نیز اختالف معنيداری بین شاهد و

 ½ MSبهعنوان محیط پايه ريشهزايي گونههای چوبي استفاده شده

تیمارهای حاوی  IBAدر سطح احتمال  1درصد وجود دارد اما بین

است ( Hossain et al., 2003; Miri and Ghaem

تیمارهای مختلف  IBAاختالف معنيداری مشاهده نشد .در منابع

;Maghami, 2011; Shu-Xin and Xiao-Hong, 2007
 ،)Zhou and Liu, 2009در حالي كه نتايج تحقیق حاضر نشان از

مختلف از اكسین و يا تركیبات مختلف هورموني همراه اكسین
برای القاء ريشهزايي استفاده شده است .فنگ و همکاران ( Feng et

عدم وجود اختالف معنيدار بین دو نوع محیط پايه كشت  MSو

 )al., 2010بیان داشتند كه  35/5درصد ريشـهزايـي روی محـیط

 WPMدر تولید ريشه ميدهد .مقايسه میانگین اثر سطوح مختلف

كشت  ½ MSحـاوی  2/73میکرومول  NAAبرای شاخههای

تنظیمكننده رشد  IBAبر صفات درصد ريشهزايي ،تعداد ريشه و

عناب مناسب ميباشد .همچنین در آزمايش ديگری گويال و

متوسط طول ريشه در جدول  1و ريشهزايي شاخسارهها در

همکاران ( )Goyal et al., 2006با كاربرد  NAAبه مقدار 2/73

غلظتهای مختلف  IBAدر شکل  2ارائه شده است .بر اساس نتايج

میلـيمـوالر 32 ،درصد ريشهزايي بدست آوردند.

بدست آمده ،درصد ريشهزايي به ترتیب در تیمارهای  12 ،5و 1
میليگرم در لیتر  IBAبا میانگینهای  51/1 ،72/1و  13/1درصد

جدول  -8نتايج تجزيه واريانس اثرات محیط كشت و  IBAبر ريشهزايي عناب
Table 3. ANOVA results of the effects of media and IBA on rooting of jujube
میانگین مربعات
منابع تغییرات
درجه آزادی
Mean square
درصد ريشه زايي
تعداد ريشه
متوسط طول ريشه
S.O.V
df
)Rooting (%
No. root
Mean root length
محیط كشت
1
18.00ns
0.50ns
0.55ns
Media
IBA
3
**4691.90
**21.20
**5.12
محیط كشت × IBA
3
198.80ns
2.08ns
1.07ns
Media× IBA
خطا
24
98.30
1.10
0.40
Error
درصد ضريب تغییرات
23.60
31.70
28.70
)CV (%
** و  :nsمعنيدار در سطح احتمال  1درصد و غیر معنيدار.
ns, **: Non-significant and significant at 1% probability level, respectively
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جدول  -1مقايسه میانگین اثر  IBAبر ريشهزايي عناب

چقدر تركیب بستر سبکتر باشد ،ريشههای گیاهچههای كشت بافتي

Table 2. Mean comparison of the effect of IBA on rooting
of jujube
متوسط طول ريشه
درصد ريشهزايي
تعداد ريشه
IBA
Mean root
)(mg.l-1
)Rooting (%
No. root
)length (mm
0
6.4 b
0.8 b
10.1 b
1
49.7 a
4.2 a
25.5 a
5
60.4 a
4.1 a
25.4 a
10
51.7 a
4.0 a
27.2 a
اعداد دارای حروف مشترک ،تفاوت معنيداری بر اساس آزمون چند دامنهای

بهتر ميتوانند به شرايط طبیعي سازگار شوند .به همین خاطر
گیاهچهها در تركیب رس و پرلیت بهدلیل نسبت باالی رس نسبت به
تركیبات ديگر (رس :پیت :پرلیت و رس :پیت :ورمیکولیت :پرلیت)
از زندهماني كمتری برخوردار بودند.
نتیجهگیری کلی
تحقیق حاضر ،يک پروتکل بهینه شده برای ريزازديادی عناب

دانکن در سطح احتمال  1درصد ندارند.

ارائه ميدهد .نتايج اين تحقیق نشان داد كه استفاده از محیطهای

Numbers with same letter do not significant difference
base Duncan multiple range test at 1% probability level.

كشت  MSو  WPMهر دو اثر يکساني بهعنوان محیط پايه بر
پرآوری و ريشهزايي شاخسارههای عناب دارند .كاربرد  BAبرای
رسیدن به باالترين پرآوری از اهمیت ويژهای برخوردار است و
مقايسه شاهد با بقیه محیطهای حاوی  BAنشان داد كه حتي وجود
مقدار كمي  2/1( BAمیليگرم در لیتر) ،باعث پرآوری باالتری
نسبت به محیط بدون هورمون ميشود و غلظت  1میليگرم در لیتر
 BAبهترين پاسخ را دارد .درصد ريشهزايي ،تعداد و رشد ريشهها
در شاخسارههای عناب در مقايسه با شاهد بدون هورمون نشان
ميدهد كه نقش هورمون  ،IBAدر ريشهزايي عناب بسزا است،

شکل  -2ريشهزايي شاخسارههای عناب در غلظتهای مختلف IBA

ولي بین سطوح مختلف  IBAتفاوت معنيداری در صفات مورد

Figure 2- Rooting of jujube shoots at different
concentrations of IBA

مطالعه ديده نشد .برای سازگاری نیز بستر رس :پیت :پرلیت و يا
رس :پیت :ورمیکولیت :پرلیت به نسبت مساوی موجب سازگاری
بهتر و زندهماني بیشتر گیاهچهها گرديد.

سازگاری
آخرين مرحله و يکي از عوامل اصلي موفقیت در كشت بافت،

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس اثر بستر كشت بر زنده ماني گیاهچه عناب
Table 5. ANOVA results of the effect of planting bed on
survival of jujube plantlet
میانگین مربعات درصد زندهماني
منابع تغییرات
درجه آزادی
Mean square of survival
S.O.V
df
)(%
بستر كشت
2
**419.1
Planting bed
خطا
9
38.4
Error
درصد ضريب تغییرات
9.1
)CV (%
** :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

سازگاری گیاهچههای ريشهدار به شرايط برون شیشهای است.
تجزيه دادههای درصد زندهماني نشان داد كه بستر كشت اثر
معنيداری بر زندهماني گیاهچهها دارد (جدول  .)5مطابق نتايج
جدول  ،7بهترين بستر رس :پیت :پرلیت (شکل  )8و رس :پیت:
ورمیکولیت :پرلیت است كه میزان زندهماني در آنها به ترتیب

 31/2و  17/1درصد مي باشد.
موفقیت يک پروژه ريزازديادی عالوه بر بهینه كردن شرايط
محیط كشت بافت ،به سازگاری گیاهچهها به شرايط طبیعي نیز

**: significant at 1% probability level

بستگي دارد .استفاده از تركیبات مختلف بستر كشت نشان داد هر
7
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 مقايسه میانگین اثر بستر كشت بر زنده ماني گیاهچه عناب-7 جدول
Table 6. Mean comparison of the effect of planting bed on
survival of jujube plantlet
بستر کشت
درصد زندهماني
Planting bed

Survival (%)

clay: perlite
clay: peat: perlite
clay: peat: vermiculite: perlite

66.7 b
87.2 a
76.1 ab

 تفاوت معنيداری بر اساس آزمون چند دامنهای،اعداد دارای حروف مشترک
. درصد ندارند1 دانکن در سطح احتمال
Numbers with same letter do not significant difference
base Duncan multiple range test at 1% probability level.

 سازگاری گیاهچه عناب-8 شکل
Figure 3- Acclimatization of jujube plantlet
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Abstract
In order to study the effect of culture media and growth regulators on proliferation and rooting of
jujube cultivar Tian-yuzao, this experiment was conducted as a factorial experiment in a completely
randomized design with four replications. For proliferation, MS and WPM culture media supplemented
with 0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg.l-1 BA (benzyladenine), and for rooting, the mentioned culture media
containing 0, 1, 5 and 10 mg.l-1 IBA (indole-butyric acid) were used. Based on the results of analysis of
variance, there was no significant difference between MS and WPM for proliferation and rooting traits.
The results of the mean comparison showed that the highest percentage of proliferation (73-76%) and
number of shoots (3.1-3) were obtained in medium containing 1 and 2 mg.l-1 BA, but the maximum
shoot length (74 mm), fresh weight (296 mg) and dry weight (44 mg) were observed in media
supplemented with 1 mg.l-1 BA. Rooting percentage, number of root and root length of all media
containing IBA were not significantly different but showed significant increase compared to control.
Adaptation results showed that 87.2% of plantlets survived in the bed of clay: peat: perlite (1:1:1).
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