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 چکیده
مؤثرتر سازگاری پایه  ، بررسی(Rejuvenation)زی سا، بازجوانبیماریمنظور تولید گیاهان بدون  روش ریزپیوندی در گیاهان چوبی به

پس مناسب محیط کشت با هدف بررسی و انتخاب هایی  آزمایشها استفاده شده است. (کلونهمسانه )و پیوندك و افزایش غیرجنسی 

روش در موفقیت ریزپیوندی و همچنین مقایسة  زمان پس از واکشت )پیوندك( مدتنوع پایه و پیوندك،  تأثیراز انجام ریزپیوندی، 

ها در شرایط درون شیشهم آزمایشبرای انجا انجام شد. (in vivo) ای برون شیشه و (in vitro)شرایط درون شیشه  درریزپیوندی پسته 

شد. برای انجام ( اقدام ییاحمد آقا و های اوحدی، اکبری زرند و رقم یبادام ةها )پایها و پیوندكنسبت به افزایش پایه در آغازای، 

های باززاشده  صد ریزشاخهدراستفاده شد.  پایه عنوان به زرند یاز بذرهای بادام تنها، (in vivo)های ریزپیوندی در شرایط آزاد آزمایش

نوع پایه  صفات بررسی شده بودند. نتایج نشان داد که ینتر در محل پیوند و شمار برگ مهم (کالوسپینه )تولید  (،درصد گرفتن پیوند)

گرم میلی 2همراه با  MSها، محیط کشت پایه و پیوندك بر میزان موفقیت ریزپیوندی مؤثر است. محیط کشت مناسب برای استقرار پایه

 در محل پیوند و کاهش رشد پینهها پس از ریزپیوندی است و باعث کاهش میزان بهترین محیط برای استقرار پایه ،نفتالن استیك اسید

اشت. داری نددر میزان گیرایی پیوند اثر معنی (ها )پیوندك زمان پس از واکشت شود. مدتهای جانبی پایه میجوانه (مریستم) مریستم

 های بذری استفاده کرد.های کشت بافتی برای پیوند روی پایهتوان از پیوندكو کشت بافتی تفاوتی نداشتند و می آزادهای پیوندك

 

 .ای، ریزپیوندی پایه، پسته، پیوندك، درون شیشه های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 
Micrografting technique has been used on woody species to produce viruses-free plants, rejuvenation, reinvigoration, 
analysis of grafting compatibility and incompatibility and clone's propagation. Several experiments have been carried 
out in order to investigate the most suitable culture media after micrografting, effect of types of rootstocks and scions, 
effect of time after subculture of scions, and comparison of in vitro and in vivo micrografting techniques for some 
Iranian pistachio (Pistacia vera L.) varieties. For in vitro micrografting, rootstocks and scions (Badami-Zarand, 
Owhadi, Akbari, and Ahmadaghaii) were propagated using micropropagtion. For in vivo micrografting experiments, 
dry nuts of Pistacia vera L. var. Badami-Zarand were used. Percentages of regenerated micro-shoots (Micrografting 
success percentage), callus production on grafted area and leaf numbers were evaluated after one month. Results 
showed that types of rootstocks and scions had significant effect on micrografting success percentage. The best 
culture medium for rootstocks was MS supplemented with 2 mg.L-1 after micrografting in which decreased callus 
production in grafted area and growth of nodal meristems of rootstocks. The time after subculture of scions had no 
significant effect on microgftaing success rate. In vitro and in vivo scions had no considerable differences; therefore it 
is possible to use the in vitro scions on the in vivo rootstocks. 
 
Keywords: In vitro, micrografting, Pistachio, rootstock, scion. 
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 مقدمه

كننده از  دو پایه و خزان گیاهی هايپسته یكی از گونه

كه در ایران و شمار دیگري از  بودهآناكاردیاسه  ةخانواد

بر بنا اي دارد. اهمیت اقتصادي ویژه جهانكشورهاي 

سازمان خواربار و  شده توسط آخرین آمار ارائه

كشورهاي  ینتر ، مهم2014در سال  1(فائو) كشاورزي

 ،آمریكا ةپسته شامل ایران، ایاالت متحد ةتولیدكنند

(. FAO databank, 2014هستند ) و چین تركیه

هكتار باغ پسته در  1ایران از  ةتولید پست یانگینم

بسیار  و تركیه آمریكا مانندمقایسه با كشورهاي رقیب 

در مقایسه افزایش پسته با روش سنتی . است تر پایین

سیار مشكل، بدار دیگر،  با شمار زیادي از درختان میوه

استفاده از افزون بر این، بر و پرهزینه است. زمان

هاي  ، استفاده از رقمیریكنواختناسب و غنام هاي یهپا

، روش افزایش بذري، تنوع ژنتیكی باردهنامناسب و كم 

ها،  آوري، ریزش جوانه سال ژنتیكی زیاد، پذیريو تغییر

 نبودو پوكی، ناخندانی و زودخندانی،  ینجن سقط

نسبت  نكردن مناسب و رعایت ةكنند هاي تلقیح رقم

هاي  عامل، شماري از ... و درختان نر به ماده در باغ

نتایج هستند.  در كشور كاري ة پستهمحدودكنند

مورد  ةنوع پای ةتحقیقات نشان داده است كه در پست

تواند بر رشد پیوندك، عملكرد، استفاده و تنوع آن می

آوري، تحمل به خندانی، پوكی، عادت سال ةدرج

ها و حتی بر جذب مت به بیماريوشوري و مقا

 یراي پیوندك تأثیی و وضعیت تغذیهعنصرهاي غذا

 ,Crane & Forde, 1977; Parsa & Wallace) بگذارد

1980; Crane & Iwakiri, 1986; Brown et al., .

مناسب یكی از  ةپای. بنابراین انتخاب و افزایش(1992

تر پسته اولیه و ضروري براي تولید موفق هاي اقدام

 پیوند ه ازبه همین دلیل، افزایش با استفاد است.

ناخالص هاي هاي برتر روي پایه(كلون) همسانه

رویش مستقیم بذري با استفاده از یا  (زیگوتوهتر)

(. پیوند سنتی Canon et al., 2006شود )انجام می

هاي برتر به معنی داشتن همسانهبراي دستیابی به 

اما، به  .ها استمحصول بیشتر و مقاوم شدن به بیماري

هاي پسته،  هاي رقم زایی قلمه علت مشكل در ریشه

                                                                               
1. Food & Agriculture Organization (F.A.O) 

ترین روش  هاي پسته، معمول هاي پایه نهال رويپیوند 

 & Al Barazi) در حین افزایش غیرجنسی است

Schwaba, 1982.) هاي نر یا ماده كه پیوندك ةمشاهد

اند، به دلیل دو پایه بودن پسته، بر یك پایه پیوند شده

(. Canon et al., 2006) آید شمار میبه امري عادي 

هاي پیوندشده در  ریزپیوندي روشی براي تهیة نهال

ها به بلوغ گیاهچه نداشتن به دلیل نیاززمانی كوتاه 

است. در شرایطی كه ریزپیوندي در شرایط درون 

اي و در حین ریزازدیادي انجام شود، زمان  شیشه

 . (Canon et al., 2006)تر نیز خواهد شد  كوتاه

 ویژه ریزپیوندي شامل بریدن نوك شاخه بهروش 

تا  1/0انتهایی ) ةجوان (مریستمیمریستمی )قسمت 

متر( و پیوند آن روي پایه، كه هم در شرایط میلی 8/0

پذیر است. این درون شیشه و هم در شرایط آزاد امكان

 ,Burger) شداستفاده  80 ةبار در ده نخستینروش 

1984; Jonard, 1986 .)پیوندك روي پایه كه یدرصورت

شایان اي جوان و در گلخانه با در نظر گرفتن روش ه

براي پیوند گیاه موردنظر انجام شود،  پذیرش

 (in vivo Micrografting)ریزپیوندي در شرایط آزاد 

جوان  ةانجام شده است. در شرایطی كه پایه، گیاهچ

باشد یا  (استریلسترون )رشد یافته در شرایط 

اي گرفته شده باشد، پیوندك از افزایش درون شیشه

 in vitro) اي استریزپیوندي از نوع درون شیشه

Micrografting). هاي ژنتیكی و  به دلیل حفظ ویژگی

در  (سوماكلونیهمسانة بدنی )ایجاد نشدن تنوع 

اي،  گیاهان، روش ریزپیوندي در شرایط درون شیشه

انبوه گیاهان در مقیاس روشی مناسب براي تولید 

. (Onay et al., 2007) آید شمار می به گسترده

هاي بالغ  سازي نمونه نخستین گزارش درزمینة جوان

اي، با استفاده از  پسته با روش ریزپیوندي درون شیشه

هاي جوان پستة  هاي بالغ بر پایه پیوند راس شاخه

 شد ارائه 1986در سال  Pistacia veraاهلی 

(Barghchi, 1986) اگرچه رشد بسیار كند پیوندك و .

طولی در مراحل بعدي بازدارندة اجراي نداشتن رشد 

اهمیت و كاربرد روش ریزپیوندي ریزپیوندي شد. 

سازي و عاري كردن گیاهان از بیشتر در سالم

سازي مواد ویروس، بازجوان یژهو ا بهزهاي بیماری عامل

و نیز در بررسی دقیق  پیراز درختان  ناشیگیاهی 
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پذیري بین پایه و پیوندك واكنش سازگاري و تركیب

 ,Abousalim & Mantellكوتاه است ) یزمان در مدت

1992; Bajaj, 1986; Jonard, 1986.)  همچنین

هاي ریزپیوندي براي دادن نیروي تازه استفاده از روش

(Reinvigorationبه درختان گونه ) مانند هاي دیگر

 Huang et) و سكویا (Revilla et al., 1996) زیتون

al., 1992)  ها هاي مختلفی از كاكتوس گونهو 

(Estrada-Luna, 2002)  نیز استفاده شده است. با

گیاهان بدون ویروس مركبات  ،استفاده از این روش

(Paiva et al., 1983 Singh et al., 2008; Duran-

Vila et al., 1989;)، موز (Hwang & Su, 1998)، 

هاي مختلف  سیب و گونه، (Juárez et al., 1992بادام )

 ,.Navarro et alو هلو ) (Rafail & Mosleh, 2010) به

در ایران نیز تحقیقاتی درزمینة تهیه شده است.  (1982

 ;Shahsavar, 2004ریز پیوندي در مركبات )

Khoshkam, 2011 تلخ ) یتونز( وNasiri et al., 

شده است. روش ریزپیوندي راس شاخه  ( انجام2004

روشی  عنوان بهتواند  اي، می در شرایط درون شیشه

زایی رویشی در پسته  زایی و جنین جایگزین براي اندام

یژه براي مواد گیاهی كه از درختان بالغ منتخب و بهو 

 ,.Onay et al) آوري شده است، استفاده شود گرد

با هدف بررسی و  هایی . در این نوشتار، آزمایش(2007

محیط كشت پس از انجام ترین انتخاب مناسب

زمان پس  مدتنوع پایه و پیوندك و  تأثیرریزپیوندي، 

روش و همچنین مقایسة  از واكشت )پیوندك(

 و (in vitro)شرایط درون شیشه  درریزپیوندي پسته 

 انجام شد. (in vivo) اي برون شیشه

 

 ها مواد و روش

 مواد گياهی ةتهي

 هاي و رقم زرند یبادام ةپستپایة هاي بذري شاخساره

كه از مؤسسة تحقیقات  ییاحمد آقا و اوحدي، اكبري

در پژوهشكدة پستة كشور دریافت شده بودند، 

به این افزایش شدند. بیوتكنولوژي كشاورزي ایران 

درون فرابر میوه كردن  بذرها پس از جدامنظور، 

 سیدرصد به مدت 70، با استفاده از الكل (پریكارپ)

درصد )هیپوكلریت سدیم 50ثانیه و وایتكس تجارتی 

دقیقه و سه بار شستشو با  پانزدهدرصد( به مدت 5/2

، ضدعفونی سطحی شدند و سپس سترونآب مقطر 

درصد آگار، 7همراه با  MS ةمحیط كشت پای وندر

نج پ يهاهاي آزمایش، كشت شدند. گیاهچهلوله وندر

 ند. شدعنوان پایه استفاده  ، بهیالی شش برگ

محیط كشت مورد استفاده براي ریزازدیادي 

 & DKW (Driverهاي باال شامل محیط پایه  رقم

Kuniyuki, 1984هاي  ( همراه با ویتامینGamborg’s 

B5 (Gamborg et al., 1968 )با غلظت Fe- NaEDTA 

 گرم در لیترمیلی 2دو برابر محیط پایه و  به میزان

 pH. بود درصد 3و ساكارز  (BAP) آمینوپورین ینزیل

. در همة تنظیم شد 8/5محیط پیش از اتوكالو روي 

استفاده شد. همة  ها، از پیوند شكافی آزمایش

هاي راس شاخه  اي از ریزنمونه هاي درون شیشه پیوندك

هاي آزاد، از  هفته از واكشت و پیوندك 8الی  3پس از 

روزه تهیه شدند. همچنین،  45هاي  راس شاخة نهال

متر ارتفاع و  سانتی 1اي و آراد،  هاي درون شیشه پیوندك

ازي و كم دو برگ و دو جوانه داشتند. پس از جداس دست

یجادشده اها با شكاف  براي مناسب كردن اندازة پیوندك

در پایه، بخش بسیار كوچكی از ساقه در قاعدة پیوندك 

اي، با  متري انتهاي منطقة قاعده میلی 3الی  2در فاصلة 

برش داد شد.  Vاستفاده از تیغ اسكالپل به شكل 

 انجام شد. ها به شرح زیر آزمایش

 

د استفاده براي رشد پایه بررسی نوع محيط كشت مور

(MS  وDKW در ميزان موفقيت ریزپيوندي در )

 شرایط درون شيشه

در  (كالوس) پینه براي كاهش یا از بین بردن تولید

هاي جوانه مریستماز رویش  جلوگیريمحل اتصال و 

جانبی، آزمونی براي بررسی نوع محیط كشتی كه 

گیرند، انجام ها پس از پیوند در آن قرار میریزنمونه

 شد. دو نوع محیط كشت براي این منظور استفاده شد: 

+ DKWمحیط كشت پایه  :1تركيب شمارة 

 2آمینوپورین  + بنزیلGamborge’s B5هاي  ویتامین

 .گرم در لیتر میلی

-MS +Feمحیط كشت پایه  :2تركيب شمارة 

NaEDTA  هاي  یتامینو درصد غلظت محیط پایه+ 50با

Gamborge’s B5 + گرم  میلی 2نفتالن استیك اسید

 .در لیتر
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ریزازدیادي  راهزرند كه از  یبادام ةهاي پایشاخساره

عنوان منابع گیاهی )پایه و  افزایش شده بودند به

برگ  دو كم دستها پیوندك( استفاده شدند. پیوندك

كامل تصادفی با  آزمایش در قالب طرح. این نداشتد

انجام تكرار و پنج ریزنمونه در هر تكرار  كم سه دست

ها پس از نگهداري پایهاز نتایج این آزمایش، براي شد. 

 استفاده شد. ریزپیوندي

 

ریزپيوندي در  يتنوع پایه و پيوندك در موفق تأثير

 شرایط درون شيشه

نوع پایه و پیوندك در میزان  تأثیردر این آزمایش، 

هاي اخسارهموفقیت ریزپیوندي بررسی شد. از ش

 راهكه از  ییهاي اوحدي، اكبري و احمد آقا رقم

عنوان منابع گیاهی  ریزازدیادي افزایش شده بودند به

تیمارها شامل موارد زیر  )پایه و پیوندك( استفاده شد.

 است:

 ییپیوندك: احمد آقا: پایه: اوحدي، 1تیمار 

 اوحديپیوندك: یی، احمد آقا: پایه: 2تیمار 

 اكبريپیوندك: اوحدي،  : پایه:3تیمار 

 اوحديپیوندك: : پایه: اكبري، 4تیمار 

در قالب طرح كتوریل فا به صورتمایش این آز

تكرار و هر تكرار شامل  كم سه دستكامل تصادفی با 

 انجام شد.  كم پنج ریزنمونه دست

 

و  )پيوندك( زمان پس از واكشت مدت تأثيربررسی 

رشد در محل پيوند در ميزان  ةكنندنوع تنظيم

 موفقيت ریزپيوندي در شرایط درون شيشه 

و  7، 6هاي پس از واكشت )هفته تأثیردر این آزمایش، 

 تأثیرو ها  درزمینة پیوندكهفته پس از واكشت(  8

 2iPآمینوپورین، زآتین و هاي رشد بنزیلكنندهتنظیم

اهد گرم در لیتر به همراه یك تیمار شمیلی 1با غلظت 

رشد، در میزان موفقیت ریزپیوندي  ةكنندتنظیم بدون

 در مایشاین آزدر شرایط درون شیشه بررسی شد. 

 كم سه دستكتوریل كامل تصادفی با فاطرح قالب 

انجام كم پنج ریزنمونه  تكرار و هر تكرار شامل دست

هفته از  8و  7، 6زرند پس از  یبادامي هاشد. ریزنمونه

كنندهتنظیم. ندشدندك استفاده عنوان پیو واكشت به

شدن با استفاده از  سترونشده، پس از یادهاي رشد 

، با استفاده از یك (m μ 2/0)واتمن، پورمیلی پاالیشگر

از  ، در محل پیوند استفاده شدند.سترونپیپت پاستور 

دارشدة پایة بادامی زرند در شرایط  هاي ریشه گیاهچه

پایه استفاده شد. محیط  عنوان بهاي،  درون شیشه

 50حاوي  DKWزایی شامل محیط كشت پایه  ریشه

 هاي یتامینو ،(ماكرو) اصلی غلظت عنصرهاي درصد

Gamborge's B5  گرم در لیتر میلی 2به همراه 

 و آگار درصد 3ساكارز  ،NAA اسید استیك نفتالن

بود. پس از این مراحل، براي القاي كامل درصد 7

در تاریكی ها  اي، نمونه هاي ریشه(پریموردیاسرآغازه )

قرار  سلسیوس ةدرج 25دماي روز در  7تا  6به مدت 

دارشده در فاصلة حدود  هاي ریشه گرفتند. ساقة نمونه

دار برش داده  متري باالي منطقة ریشه میلی 15-10

شدند و با استفاده از تیغ اسكالپل و ایجاد شكاف 

پایه استفاده  عنوان بهمتر،  میلی 5كوچكی به اندازة 

ها به  انجام عملیات ریزپیوندي، ریزنمونهز پس اشدند. 

، اصلیغلظت عنصرهاي  درصد 50با  MS ةپایمحیط 

، نفتالن استیك اسید Gamborge's B5هاي ویتامین

 و آگار درصد 3ساكارز گرم در لیتر، میلی 2با غلظت 

 . منتقل شدند درصد7

 

 شرایط نگهداري

پس از ریزپیوندي در  هانمونههاي اول تا سوم،  در آزمایش

در شرایط اتاق رشد )فیتوترون( با  ايشیشهشرایط درون

 16دورة نوري )فتوپریود(  سلسیوس، ةدرج 126 يدما

μmol mساعت روشنایی با شدت نور 
-2

s
و  100-80 1-

 شدند.درصد نگهداري 50-60 یرطوبت نسب

 

 و (in vitro)كشت بافتی  هايبين پيوندك ةمقایس

در ميزان موفقيت ریزپيوندي در  (in vivo) آزاد

 ايشرایط برون شيشه

عنوان  زرند به یبادامپایة هاي  از شاخساره ،در این آزمایش

نسبت  در آغازمنابع گیاهی )پایه و پیوندك( استفاده شد. 

شد. افزایش بذري اقدام  روشبه افزایش پایه با استفاده از 

در محیط  ریزازدیادي ها با استفاده از هر دو روش پیوندك

بذرهاي افزایش شدند.  كشت یادشده و روش بذري

هاي حاوي رس و ماسه شسته گلدان ونزرند در یبادام

 25±3اي با دماي  در شرایط گلخانه 1:1شده به نسبت 
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 45كشت شدند. پس از درجة سلسیوس در اسفندماه 

ة داراي هاي یك اندازي، نهالروز از كشت و رویش بذرها

هاي جدا و پس از سربرداري، پیوندك برگی 6الی  5

 راهبرگ از  یك متري دارايسانتی 1 آزادكشت بافتی و 

پیوند شكافی پیوند زده شدند و محل پیوند با استفاده از 

هاي ها با لیوانبسته و روي گلدان یكل بهپارافیلم 

نهال  بیستده شد. شفاف پالستیكی پوشان بارمصرف یك

دو نوع پیوند هریك از عنوان پایه براي  زرند به یبادام

ند. شداستفاده نهال(  40 درمجموعآزاد )كشت بافتی و 

كامل تصادفی انجام شد. رشد  آزمایش در قالب طرحاین 

از  پس از یك ماه ،هاي جدیدها و ایجاد برگ پیوندك

روز پس از  45اي ) هاي درون شیشه سازگاري پیوندك

روز پس از ریزپیوندي در مورد  45ریزپیوندي( و 

 .شد، بررسی هاي آزاد پیوندك

 

 آماري ةآوري نتایج و تجزیگرد

 شامل گیرایی پیوند اطالعات صفات مورد بررسی

در  پینه)برقراري اتصال بین پایه و پیوندك(، تولید 

آوري و با گرد ،هاي سالمار برگمحل پیوند و شم

 وتحلیل تجزیه SASافزار نرم GLMرویة استفاده از 

ها پیش از تجزیه یا  در صورت نیاز، داده. انجام شد

ها با  روش لگاریتمی نرمال شدند و مقایسة میانگین

اي دانكن در سطح  استفاده از آزمون چند دامنه

 درصد انجام شد.5درصد و 1داري  معنی

 

 و بحث نتایج
براي  (DKWو  MSنوع محيط كشت مورد استفاده )

رشد پایه در ميزان موفقيت ریزپيوندي در شرایط 

 درون شيشه

برگ در هر  66/2نشان داد، ها میانگین مقایسةنتایج 

به ازاي ( 1)تركیب شمارة  DKWریزنمونه در محیط 

)تركیب  MSبرگ در هر ریزنمونه در محیط  73/1

تركیب شمارة با استفاده از ( تولید شده است. 2شمارة 

اما میزان گیرایی پیوند در  كاهش یافت،زایی پینه 1

نداشت.  داري معنی تغییر 2تركیب شمارة مقایسه با 

كاهش  ها، كاهش شمار برگعلت رسد،  به نظر می

 Fe-Naو نصف شدن غلظت  اصلیغلظت عنصرهاي 

EDTA افزایی است. استفاده شاخه در مقایسه با محیط

)تركیب شمارة  DKWحیط در مآمینوپورین از بنزیل

كه  یها شده است. درحالباعث افزایش شمار برگ( 1

تركیب ) MSمحیط  استفاده از نفتالن استیك اسید در

هاي جوانه مریستمطوركامل رویش  به(، 2شمارة 

 جانبی را متوقف كرد. 

پایه و پیوندك، یكی از  تولید پینه در محل اتصال

 كه يطور مشكالت براي انجام ریزپیوندي بود، به ینتر مهم

مورد بررسی در این آزمون،  ةهاي پیوندشد همة ریزنمونه

)تركیب  DKWدر محیط  در محل اتصال پایه و پیوندك

(. ایجاد a-1 ةشمار شكلپینه تولید كردند )( 1شمارة 

كلسیم توسط  یژهو جذب مواد غذایی به بازدارندةپینه 

 تغییر رنگشود كه در نهایت منجر به  میپیوندك 

مسئله خواهد شد. این  پس از مدت كوتاهی پیوندك

و ریزنمونه شود میدر ریزپیوندي  نداشتن باعث موفقیت

(. به b-1شماره  شكل)خواهند رفت از بین در نهایت ها 

 ونرسد علت این مسئله، قرار گرفتن پایه درنظر می

 یرآمینوپورین بود كه باوجود تأثشت حاوي بنزیلمحیط ك

در  اي یاختهمثبت در گیرایی پیوند، باعث افزایش تقسیم 

و با ارزیابی نتایج این آزمایش  .شداین ناحیه و ایجاد پینه 

توان نتیجه گرفت كه میها،  بررسی كیفی ریزنمونه

براي ریزپیوندي  (2)تركیب شمارة  MSاستفاده از محیط 

است. لذا ( 1)تركیب شمارة  DKWمحیط تر از مناسب

عنوان محیط  هاي بعدي از این محیط بهدر آزمایش

یج این تحقیق با نتا ریزپیوندي استفاده شد. ویژةكشت 

نتایج محققان دیگر مبنی بر استفاده از محیط كشت پایة 

MS  و افزایش درصد موفقیت ریزپیوندي در پسته

(Onay et al., 2004b)گالبی ، (Rehman & Gill, 2014) 

همخوانی دارد. اما نوع  (Grewal et al., 1994)و مركبات 

شده بر پایة نوع گیاه  كنندة رشد گیاهی استفاده تنظیم

 متفاوت است.

 
 در موفقیت ریزپیوندي در محیط كشتتأثیر نوع . 1جدول 

 شرایط درون شیشه
Table 1. Effect of culture media on the in vitro 

micrografting success rate 
Callus initiation in  

the grafted area (%) 
Leaf  

numbers 
Micrografting  
success (%) 

Media 

80 a 2.66 a 71 a  DKW 
75 b 1.73 b 83 a MS 

در  دار اختالف معنی، نداشتن دهندة نشانهاي همسان در هر ستون  حرف
 با استفاده از آزمون دانكن است. درصد 5سطح 

Different letters in each column indicate significant differences at the 
5% by Duncan’s multiple-range test. 
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(a)                (b)     
ها به علت ایجاد از رشد پیوندك و تغییر رنگ برگ جلوگیري(، Aیك ماه پس از پیوند ریزپیوندي ایجاد پینه در محل  .1 شكل

 اي رنگ و با پیكان مشخص شده است. هاي قهوه ها در محل پیوند به صورت توده (، پینهBپینه 
Figure 1. Callus initiation in the grafted area one month after micrografting A) Callus prohibited of scion growth and 

induced changing color of leaves B) Brown callus in grafted area. 

 

ریزپيوندي در  يتنوع پایه و پيوندك در موفق تأثير

 اي شرایط درون شيشه

، نوع پایه و 2با توجه به نتایج مندرج در جدول 

هاي تولیدشده پیوند و شمار برگپیوندك در گیرایی 

درصد 1درصد و 5به ترتیب در سطح روي پیوندك 

پایه،  كه یعنوان نمونه، درصورت بهدار دارد.  یر معنیتأث

 (، میزان2و پیوندك اوحدي باشد )تیمار  ییاحمد آقا

 

 33/5درصد و 86گیرایی پیوند و شمار برگ به ترتیب 

رقم  ةوندك )پایبا جابجایی پایه و پی كه یبود، درحال

 (، 1( )تیمار ییاوحدي و پیوندك رقم احمد آقا

، در شرایطی كه 3در تیمار شمار برگ كاهش یافت. 

 ترین  پایة اوحدي و پیوندك اكبري باشد، پایین

ها  ( و كمترین شمار برگ26میزان گیرایی پیوند )

 تولید شد. 

 اي ریزپیوندي در شرایط درون شیشه یتپایه و پیوندك در موفقاثر نوع . 2جدول 
Table 2. Effect of rootstock and scion on the in vitro micrografting success rate 

Micrografting success (%) Leaf number Treatment 

73 a 3.46 b Treatment 1: Rootstock: Owhadi; Scion:  Ahmadahgaii 

86 a 5.33 a Treatment 2: Rootstock: Ahmadahgaii; Scion:  Owhadi 

26 b 1.33 c  Treatment 3: Rootstock: Owhadi; Scion:  Akbarii 
53 ab 2.23 bc  Treatment 4: Rootstock:Akbarii; Scion:  Owhadi 

درصد 1درصد و  5در سطح دار  اختالف معنی به ترتیبشمار برگ و گیرایی پیوند براي صفت  هاي انگلیسی متفاوت با حرف هاي موجود در هر ستون میانگین

 ند.دار با همدیگر با استفاده از آزمون دانكن
Different letters in each column indicate significant differences at the 5% and 1% level respectively by Duncan’s multiple-range test. 

 

ناسازگاري بین پایه و پیوندك طورمعمول در پسته،  به

 Onay etدهد )رخ می يا گونه غلب در حین پیوند درونا

al., 2003) نتایج این آزمایش نشان داد كه تغییر پایه . اما

، بر موفقیت ریزپیوندي دو جانبه نیز صورت بهو پیوندك 

هاي دیگر محققان نیز نشان داده  نتایج بررسیاست.  مؤثر

طوركامل  هاي انگور، به است، موفقیت ریزپیوندي در رقم

 عنوان بهاز منبعی كه رأس شاخه  متأثروابسته به رقم و 

گیرد. اگرچه هیچ  شود، قرار می پیوندك از آن تهیه می

اي در رشد گیاهان پیوندشده در مراحل بعد  یر برجستهتأث

. همچنین (Baydar & Celik, 1999)ده است مشاهده نش

در گزارشی دیگر، ارتباط بین طول نوع پایه و طول 

هاي بادام، بر میزان موفقیت ریزپیوندي  رقم پیوندك

در گیاهان . (Yıldırım et al., 2012) اثبات شده است

اي  پیوند شده، ترمیم و باززایی آوندها، فرآیند پیچیده

ت پارانشیمی از هر دو جهت است كه شامل باززایی باف

)پایه و پیوندك( و تشكیل بافت جدید آوندهاي چوبی 

و آبكش است. با توجه به اینكه استقرار دوبارة آوندها 

تر  ویژه آوند چوبی در محل پیوند، فرآیند بسیار مهم به

آید،  در جهت ادامة حیات پیوندك به شمار می

دهاي سازگاري بین پایه و پیوندك براي تشكیل واح

جدید آوندي در محل پیوند، اهمیت زیادي براي 

اطمینان از جریان شیرة خام دارد. این امر حتی در 

شوند نیز  جا می شرایطی كه پیوندك و پایه جابه

 . (Yıldırım et al., 2012) شود مشاهده می
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زمان پس از واكشت )پيوندك( و نوع  مدت تأثير

رشد در محل پيوند در ميزان موفقيت  ةكنندتنظيم

 ریزپيوندي در شرایط درون شيشه

هاي رشد در محل پیوند بر صفات كنندهتأثیر تنظیم

اما  اشت،دار دتشكیل پینه و گیرایی پیوند اثر معنی

داري در اثر معنی پیوندك، زمان پس از واكشت مدت

میزان گیرایی پیوند با  .صفات مورد بررسی نداشت

طور  گرم در لیتر بهمیلی 1ده از زآتین با غلظت استفا

ها و تیمار شاهد بود كنندهتنظیم دیگرداري بیش از  معنی

تولیدشده در محل  ة(. میزان پین2، شكل 3)جدول 

پیوند، با استفاده از زآتین كمتر از تیمارهاي دیگر بود. 

گرفت كه استفاده از  توان نتیجهطور كل می به

شد گیاهی زآتین در گیرایی پیوند و ركنندة  یمتنظ

در  . لذاكاهش میزان پینه در محل پیوند مؤثر است

هاي بعدي از این روش براي افزایش گیرایی آزمایش

 پیوند استفاده شد.

نتایج تحقیقات دیگر محققان نشان داده است، سن 

هاي استفاده شده براي پیوندك در شرایط درون و  نمونه

یر قرار تأثت ریزپیوندي را تحت اي، موفقی برون شیشه

دهد. باالترین میزان موفقیت در ریزپیوندي با استفاده  می

 به دستساله  آمده از درختان یك دست هاي به از پیوندك

تلخ نیز، در  یتونزدر  .(Onay et al., 2003; 2004aآمد )

 3تا  2تر حاوي  هاي جوان شرایطی كه ریزپیوندي بر پایه

هاي  در مقایسه با ریزپیوندي بر پایهبرگ انجام گیرد، 

برگ، افزایش موفقیت ریزپیوندي در شرایط  5تا  4داراي 

 ,.Nasiri et al) اي را در پی داشته است درون شیشه

2004) . 

 
زمان پس از واكشت )پیوندك( در  تأثیر مدت. 3جدول 

 اي ریزپیوندي در شرایط درون شیشه یتموفق

Table 3. Effect of time after subculture of scions in 

the in vitro micrografting micrografting success rate 
Callus production  

on grafted area 

Micrografting  

success (%) 

Kind of Plant 

Growth Regulator 
in the grafted area 

87 a 12.1 d 
No Plant Growth 

Regulator 
47 b 59.1c BAP 

57 b 80.3 b 2iP 

40 ab 90.3 a Zeatin 

هاي انگلیسی متفاوت اختالف  هاي موجود در هر ستون با حرف میانگین

 ند.داربا همدیگر درصد 1در سطح داري  معنی
Different letters in each column indicate significant differences at the 

1% level by Duncan’s multiple-range test. 

 

 
و گرم در لیتر میلی 1با غلظت استفاده از زآتین  .2 شكل

 پیوند پس از یك ماه از ریزپیونديكاهش تولید پینه در محل 
Figure 2. Application of one mg.L-1 of zeatin that 

decreased callus initiation in the grafted area one 

month after micrografting 

 

 فرآیندهاي رشد گیاهی در  كننده یمتنظاستفاده از 

هاي معمول براي افزایش  رشد پیوندك، یكی از روش

با  .(Rehman & Gill, 2015) موفقیت ریزپیوندي است

 عنوان بهوجود تنوع در گیاهان مختلف استفاده شده 

 عمده شامل مركبات طور بهمنابع پایه و پیوندك كه 

(Edriss & Burger, 1984; Parthasarathy et al., 

 Okpani) تلخ یتونز، (Wu et al., 2007)، گالبی (1997

& Ezeukwa, 1981; Nasiri et al., 2004) بادام ،

(Işıkalan et al., 2011) يهند بادام و (Ramanayake & 

Kovoor, 1997) هاي رشد گیاهی متفاوت  كننده و تنظیم

در هر گیاه و مراحل مختلف ریزپیوندي، نتیجة همسانی 

دار درصد موفقیت ریزپیوندي در  مبنی بر افزایش معنی

 ,Rehman & Gill) است آمده دست بههمة تحقیقات 

2015). 

 

و معمولی در ميزان  آزادهاي بين پيوندك ةمقایس

 ايموفقيت ریزپيوندي در شرایط برون شيشه

هاي درصد گیرایی پیوند براي پیوندك ،نتایج نشان داد

مساوي و به ترتیب  يتا حدود آزادكشت بافتی و 

ها كه . در شماري از نمونهددرصد( بو60درصد و 52)

ها و آمیز نبود، به دلیل قطع كامل برگپیوند موفقیت

طوركامل از بین  به ها نهالي جانبی پایه، هاجوانه

با وجود پایین بودن درصد گیرایی پیوند، ند. رفت

و كشت بافتی تفاوتی نداشتند و با  آزادهاي پیوندك

هاي كشت توان از پیوندكبهینه كردن شرایط، می

 هاي بذري استفاده كرد. بافتی براي پیوند روي پایه

ز ریزپیوندي در آمیزي با استفاده ا نتایج موفقیت
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هاي سه رقم بادام  اي پیوندك شرایط درون شیشه

“Ferratar” ،“Texas”  و“Nonpareil” هاي  بر پایه

آمده  به دست ”Ferraduel“و  ”Ferragnes“بذري 

درصد بر  100تا  83است. موفقیت ریزپیوندي بین 

هاي پیوندك متغیر بود  پایة نوع رقم و شمار جوانه

(Yildrim et al., 2013). 

 

 گيري كلی نتيجه

هاي چندي مانند  یر عاملتأثموفقیت ریزپیوندي تحت 

 منشأنوع پایه، شرایط فیزیولوژیك پایه، نوع پیوند، 

پیوندك، سن و طول پیوندك و سازگاري پایه و 

هاي انجام شده،  پیوندك بستگی دارد. در آزمایش

پس از  ها محیط كشت مناسب براي استقرار پایه

در  ة تولیدشدهكاهش میزان پینبه دلیل  ریزپیوندي

هاي جانبی محل پیوند و كاهش رشد مریستم جوانه

گرم نفتالن میلی 2همراه با  MSپایه، محیط كشت 

نوع پایه و پیوندك بر با وجود اثر استیك اسید است. 

براي پس از واكشت  زمان ،میزان موفقیت ریزپیوندي

. نبودند مؤثر در میزان گیرایی پیوها  برداشت پیوندك

براي انجام ریزپیوندي، انتخاب پایه و پیوندك و 

داري بر موفقیت ریزپیوندي  اثر معنی ها آنسازگاري 

دارد، لذا نوع پایه و پیوندك باید بررسی شود. 

 تفاوتینیز و كشت بافتی  آزادهاي پیوندكهمچنین، 

  .نداشتند
 

 سپاسگزاری

مؤسسة تحقیقات پستة كشور  مسئوالن ومحققان از

ها و آقاي دكتر علی  براي در اختیار قرار دادن نمونه

هاي ارزندة ایشان،  مشاوره جهتپور ازغندي به  وطن

 گردد. تشكر و قدردانی می
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