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 چکیذٌ

اوثًٌ ي تداری ارقاا  خذیاذ ي تزتاز    ای راَکار مفیذ ي مًثزی را تزای تکثیز يتًسیغ امزيسٌ استفادٌ اس تکىیک ریشاسدیادی درين ضیطٍ

دساتیاتی تاٍ   تٍ مىظًر . تاضذاس ػًامل اصلی محذيد کىىذٌ مًفقیت در ریشاسدیادی درختان تالغ میآلًدگی میکزيتی،.کىذذق ارائٍ میفى

َاای   سذیم ي کلزیذ خیاًٌ در ماذز سماان    َای مختلف َیپًکلزیت تاثیز غلظت ی فىذق،َاومًوٍریشمىاسة تزیه ريش ستزين ساسی 

اوثی ارقا  تداری فىاذق  خاوتُایی ي  َایخًاوٍ ای استقزار ي ضزيع رضذ درين ضیطٍ ،یرچی ي تاکتزیایَای قا متفايز تز حذف آلًدگی

غ َای تاال َای پایٍاس سزضاخٍ تزگیَای خًاوٍتذیه مىظًر . مًرد تزرسی قزار گزفت (ارقا  گزد،فزتیل،ريوذ، وقزز، سگزب ي دايیاوا)

محیط کطات   َای آسمایص حايی لًلٍدر ،تا تیمارَای مختلف فًق ي پس اس استزیلٌ َای طثیؼی گیاٌ تزداضت ضذمًخًد در ريیطگاٌ

MS ًَرمًوُای دارای  BA يIBA  وطاان داد کاٍ تازای تذسات آيردن      .گز  تز لیتز کطت ضاذوذ  میلی 01/0ي  5تٍ تزتیة تٍ میشان

ٍ  قزار مطلًب ریشومًوٍماوی ي پتاوسیل رضذ ي در وتیدٍ استَایی تا حذاقل آلًدگی، حذاکثز سوذٌریشومًوٍ ای، َا در ضازایط درين ضیطا

ساسی تز ػلیاٍ آلاًدگی تاکتزیاایی ي    تطًری کٍ، تُتزیه تیمار ستزين. ساسی متفايتی تایذ استفادٌ کزدتستٍ تٍ رقم اس تیمارَای ستزين

َاای  دقیقٍ تزای رقم 2تٍ مذز  درصذ 1/0درصذ تٍ یک مذز دقیقٍ ي تؼذ استفادٌ اس محلًل کلزیذ خیًٌ  70 قارچی در محلًل اتاوًل

درصاذ در رقام دايیاواا تاا      66/24دَی تاا  تیطتزیه ضاخٍ. تًد( دايیاوا ي گزد)َای دقیقٍ تزای رقم 3ي ( فزتیل، ريوذ، وقزز، سگزب)

 .دقیقٍ دیذٌ ضذ 3درصذ تٍ مذز  1/0محلًل کلزیذ خیًٌ 

 عاسی، فٌذق ىای،عتزٍ آلَدگی هیکزٍتی، ریشاسدیادی درٍى ؽیؾِ : کلیذی کلماز

 مقذمٍ

ِ   غذایی صٌایغ در تاال غذایی ارسػ دلیلِ ت تاس اسدیز کِ اعت گیاّی corylusAvellana ػلوی ًام تا فٌذق  توَدُ  هوَرد تَهو

ن ایزاى، هذیتزاًوِ ٍ تزکیوِ   کِ فٌذق داری عِ هزکش تٌَع هذا اس ّ یمات عیتَصًتیکی هؾخص گزدیذُتزاعاط آخزیي تحم .اعت

ِ  هوایی  توا  ،اعوت  ؽذُ ًظزگزفتِ در آى تزای ٍپشؽکی درصٌؼت ایٍیضُ کارتزدّای گیاُ ایي اس تْتز ختؽٌا تا اهزٍسُ. اعت  کو

 درصوذ  60درصوذ پوزٍتنیي،  19 دارای فٌوذق  ّوای داًِ .گزددهی اعتفادُ عزطاى درهاىٍ در تیَپالعتیك تیَدیشل، تزای تْیِ اسآى
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 ٍ ّوا توز   اس تاکغوَيیذّا  ٍهذاعاسی تا ؽٌاعایی .اعت فغفز اًٌذه هؼذًی ٍػٌاصز E  ٍBّای ٍیتاهیي اس تاالیی درصذ رٍغي،

 تَلیوذ  در هذیذی افك ّاعزطاى ػوَهی درهاى در ّاایي هتاتَلیت تاالی التصادی ٍ دارٍيی ارسػ ٍ فٌذق تذر اطزاف ّایپَعتِ

 (. 1988ٍّوکاراى  َّفوي)اعت  ؽذُ گؾَدُ ارسػ تا هادُ ایي التصادی

ّای اصالحی تیؼ اس افشایؼ تزای فٌذق، تکثیز ٍ تَسیغ عزیغ ارلام اعتاًذارد ٍ هذیذ حاصل اس تزًاهِ تا تَهِ تماضای در حال

توز توَدُ ٍ اس کوارآیی پواییٌی در     سهواى  تکثیز فٌذق توا اعوتفادُ اس توذر، للووِ ٍ خَاتاًیوذى      رٍؽْای عٌتی .پیؼ ضزٍری اعت

یك راّکار هٌاعثی را توزای تکثیوز اًثوَُ ٍ تَسیوغ عوزیغ       تافت کؾتتکٌیك ریشاسدیادی . ریشاسدیادی تجاری تزخَردار ّغتٌذ

ّوای  اًثوَُ ًْوال   ػالٍُ تز ایي تا اعتفادُ اس ایي تکٌیك اهکاى تکثیز .آٍردّا یا ارلام تزتز ٍ هذیذ در عطح تجاری فزاّن هیالیي

تزیي فاکتَر هحوذٍد  هْن (.2004اط، ؛ ًَری 1991ًؽارها، ) ٍهَد داردتیي کؾاٍرساى ٍ تَسیغ آى یکٌَاخت ٍ ػاری اس تیواری 

ِ درکؾت درٍى آلَدگی لارچی ٍ تاکتزیایی ،هَفمیت در ریشاسدیادی درختاى تالغ  کٌٌذُ ِ  تطوَری . اعوت ای ؽیؾو ایجواد یوك    کو

 اى چوَتی چالؼ تزاًگیشتزیي هزحلوِ کؾوت تافوت گیاّو     ّای تْیِ ؽذُ اس هشرػِ،تَیضُ هَلغ اعتفادُ اس ریشًوًَِاعتزیل، کؾت 

اعتزیل کٌٌوذُ در  ایي تحمیك تِ هٌظَر تزرعی کارآیی هَاد هختلف (.2009رعتوی ٍ ؽْغَار ؛ 1994دیاسعاال ٍ ّوکاراى، ).اعت

 .گزُ فٌذق اًجام گزفتِ اعتّای تكای ریشًوًَِّای تاکتزیایی ٍ لارچی ٍ اعتمزار درٍى ؽیؾِحذف آلَدگی

 َامًاد ي ريش
ّای رٍدعوز  هٌگلفٌذق اس  یّاًوًَِ .ؽذ یَتکٌَلَصی داًؾگاُ هحمك اردتیلی اًجامت گزٍُ تافت کؾت درآسهایؾگاُ تحمیك ایي

ٍ  (داٍیاًوا ٍ  ًمزت، عگزب ّایرلن) آتاد اعتاى اردتیلٍ پارط( رًٍذٍ  فزتیل ّای گزد،رلن)اعتاى گیالى  ِ  تْیوِ  ی ّوا عزؽواخ

توِ هوذت   ؽوَیی  هایغ ظزفّا تا اتتذا عزؽاخِ .ؽذًذتویش تِ آسهایؾگاُ هٌتمل  ّایتٌذی تغتِ ٍاهذ هَاًِ در لطؼات کَچك ٍ

عوتفادُ اس  اّوای اًتْوایی ٍ هواًثی توا     عپظ، هَاًِ .آتکؾی ؽذًذآب هاری  تاعاػت  دٍٍ عپظ تِ هذت ِ ؽذُ ؽغتدلیمِ  30

ٍ  20 دلیمِ تِ ّوزاُ دٍ لطوزُ توَيیي   25 ٍ 20در دٍ سهاى هختلف ( درصذ 5/3،  3، 5/2)عذین  یپَکلزیتّای هختلف ّغلظت

دلیموِ   5تار تا آب همطز اعتزیل توِ هوذت    عِدر اًتْا  .دلیمِ اعتزیل ؽذًذ عٍِ  دٍّای در سهاىدرصذ کلزیذهیَُ  1/0هحلَل 

 .ّای تذٍى اعتزیل تِ ػٌَاى ؽاّذ در ًظز گزفتِ ؽذًذریشًوًَِ. آتکؾی ؽذًذ

 BA  ٍIBAَّرهًَْوای  حواٍی  MS هحیطکؾت ّای اعتزیل ؽذُ، پظ اس آتگیزی تا کاغذ صافی اعتزیل رٍی هحیط ریشًوًَِ

عواػت   8عواػت رٍؽوٌایی ٍ    16کؾت تا فتَپزیوَد   كاتال در ّاکؾت. هٌتمل ؽذًذ گزم در لیتزهیلی01/0ٍ  5هیشاى  تزتیة تِ تِ

ِ      .فلَرعٌت ًگْوذاری ؽوذًذ  ّای الهپًَردرهِ ٍ  25تاریکی ٍ در حزارت  ّوا ٍ  هیوشاى آلوَدگی تاکتزیوایی ٍ لوارچی ریشًوًَو

 .ّفتِ تؼذ اس کؾت ثثت ؽذ 5-4ّای رؽذ کزدُ حذٍد وچٌیي ریشًوًَِّ

 ي تحث وتایح

در رلون ًموزت   تطَریکوِ   .عذین ٍ کلزیذ هیَُ ًؾاى دادًذ هتفاٍتی تِ عطَح هختلف ّیپَکلزیت ارلام هختلف فٌذق ٍاکٌؼ

 (الوف 1ؽکل)ّا ؽذتافت هَاًِ  ای ؽذى ٍ هزدلیمِ تاػث لَُْ 25تِ هذت درصذ ّیپَکلزیت عذین  5/3اعتفادُ اس هحلَل 

درصوذ توِ تزتیوة آلوَدگی لوارچی ٍ       53ٍ  40رغون داؽوتي    دلیمِ ػلی 20صذ ّیپَکلزیت عذین تِ هذت در عِ تیوارٍلی 

ِ طَریکوِ   ِتو  .(ب ٍ ج 2ؽکل)داؽت ی ایي رلنّاریشًوًَِ رؽذٍ هاًی ًمؼ هَثزی در سًذُ تاکتزیایی، پوظ اس  ّوا  ریشًوًَو
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ِ   تزای رفغ آلَدگی .ؽذ کزدًذرِ ؽزٍع تّفتِ  2-1حذٍد  ٍ ین عفَتاکغو ّوای  تیَتیوك اس آًتوی  ی آلوَدُ ّوا تاکتزیوایی گیاّچو

 درصذی رؽوذ  50ّا عثة کاّؼ تیَتیكآًتی. یتز اعتفادُ ؽذگزم در لهیلی 350ٍ  250ّای اعتزپتَهایغیي تِ تزتیة تا غلظت

در رلون   .ًذگزدیذّا ًیشآىتغییز رًگ  ّوچٌیي ٍ ّاگیاّچِّا ٍ ریشًوًَِاس طزفی هَهة هحذٍد ؽذى رؽذ  اها ُّا ؽذتاکتزی

ّای فزتیول ٍ  در رلن .ّای طَالًی تاثیزی در رفغ آلَدگی ًذاؽتّای تاال ٍ سهاىدر غلظتحتی ّیپَکلزیت عذین  تیوارگزد 

درصذ ٍ آلَدگی تاکتزیایی  37ٍ  50 آلَدگی لارچی را تِ تزتیةدلیمِ  20درصذ در سهاى  5/2 هحلَل ّیپَکلزیت عذینرًٍذ 

 (.1هذٍل )درصذ کاّؼ داد 100ٍ 72تِ تزتیة  را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-هوی  ّوای کَتواُ  کارتزد آى در سهاىهحلَل کلزیذهیَُ تا ٍهَد عوی تَدى ؽذیذ آى،خاصیت اعتزیل کٌٌذُ تغیار لَی داؽتِ ٍ 

ّای داٍیاًوا ٍ گوزد توا اعوتفادُ اس هحلوَل      رلنگی تاکتزیایی آلَد. ذداؽتِ تاؽهَثزی هیکزٍتی ًمؼ ّای حذف آلَدگیتَاًذ در 

ّوای  رلون .(د1ؽوکل )تحت تاثیز چٌذاًی لزار ًگزفتّا ریشًوًَِسًذُ هاًی ٍ رؽذ کاهال رفغ ؽذُ ٍ  دلیمِ 3صذ تِ هذت در1/0

 1/0تیواردر  یکِ ایي ارلامدرحال. ٌذای ؽذُ ٍ اس تیي رفتلَُْ کلزیذ هیَُدرصذ 1/0ای دلیمِ عًِمزت، عگزب، رًٍذ، فزتیل در 

ػالٍُ توز  . فالذ ّزگًَِ آلَدگی تاکتزیایی ٍ دارای آلَدگی لارچی تِ ؽذُ کاّؼ یافتِ تَدًذ دلیمِ 2تِ هذت  کلزیذ هیَُ درصذ

 .( 1ًوَدار) ّا ًیش تحت تاثیز لزار ًگزفتِ ٍ پظ اس هذتی رؽذ کزدُ ٍ ؽاخِ تَلیذ کزدًذایي، سًذُ هاًی ریشًوًَِ
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 ّای ارلام فٌذقتاثیز کلزیذ هیَُ تز حذف آلَدگی ریشًوًَِ -1ًوَدار  

  

 

 

 

 

درصذ ّیپَکلزیت عذین  5/3ّا در اثز غلظت اس تیي رفتي ریشًوًَِ -ّای فٌذق الفعتزٍى عاسی ٍ اعتمزار ریشًوًَِ: 1ؽکل

 -دلیمِ، د  20ا در تیوار عِ درصذ ّیپَکلزیت عذین ٍ هذت سهاى ّدّی ریشًوًَِؽاخِ –دلیمِ، ب ٍ ج  25در هذت سهاى 

 درصذ کلزیذهیَُ ٍ هذت سهاى عِ دلیمِ 1/0ّا در تیوار دّی ریشًوًَِؽاخِ

 

 گیزی کلیوتیدٍ
ِ  ایي اهز ًؾاى هی. ٍاکٌؼ ّوِ ارلام تِ تیوارّای اعتزیل یکغاى ًثَد ِ    دّوذ کو توا حوذالل   ّوایی  توزای تذعوت آٍردى ریشًوًَو

ِ  ریشًوًَِ هاًی ٍ پتاًغیل رؽذ ٍ در ًتیجِ اعتمزار هطلَبحذاکثز سًذُدگی، آلَ تغوتِ توِ رلون اس     ای،ّا در ؽوزایط درٍى ؽیؾو

 تٌواتزایي در ارلواهی  . کلزیذ هیَُ اس خاصیت اعتزیل کٌٌذگی لَی تزخوَردار اعوت  . تیوارّای اعتزیل هتفاٍتی تایذ اعتفادُ کزد

رٍد، اعتفادُ اس کلزیوذ  ّای تاالی  ّیپَکلزیذ عذین اس تیي ًویآًْا تَعط حتی غلظتآلَدگی  کِ (هاًٌذ رلن گزد در ایي هطالؼِ)

 (.1ًوَدار ٍ ؽکل )تَاًذ هَثز تاؽذ هیَُ هی
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Abstract 

 

In vitro micropropagation techniques provide an efficient approach for rapid propagation and 

distribution of hazelnut new and elite cultivars. Microbial contamination is a major limiting 

factor in the woody plants micropropagation.In order toachievethe most appropriatemethod 

forsterilizationofleaf bud explants of hazelnut cultivars (including; Fertile, Rond, Negret, Segrob, 

Davyana and Gard), the effect of different concentrations of Sodiumhypochloride and mercuric 

chloride at different times on elimination of microbial contamination and explant growth were 

investigated. The sterilized apical and auxiliary buds were cultured on MS medium 

supplemented with 0.01 mg/lit IBA and 5 mg/lit BA, and microbial contamination and explants 

growth were recorded.The results showed that depending on cultivars,explants with minimum 

contamination, maximum viability and growth and consequently desirable establishment in 

invitro condition were obtained in different sterilization treatments.The best sterilization 
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treatment in Fertile, Rond, Negret and Segrob cultivars was mercuric chloride (0.1%) for 2 

minutes. While, in Davyana and Gard cultivars the best results was obtained with mercuric 

chloride (0.1%) for 3 minutes. The most percentage of shoot growth (24/69%) was achieved in 

Davyana cultivar with mercuric chloride (0.1%) for 3 minutes treatment. 
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