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 چکیدٌ

. ديطَ تیي آًْا اًَاػی تا ساقِ تاالرًٍذُ ًیش يافت م در. تاضٌذ تِ ًذرت ػلفی هی ّای غالثاً خاردار ٍ گیاّاى تیزُ ػٌاب تِ صَرت درخت يا درختچِ

ػٌاب تِ ػٌَاى يک گیاُ دارٍيی ٍ تا خَاظ غذايی تاال تهِ  . رٍيٌذ اًذ کِ تیطتز در ارٍپا ٍ ًَاحی استَايی هی گًَِ 600جٌس ٍ  50هجوَػاً ضاهل 

ػٌاب تِ ػٌَاى دارٍی آرام کٌٌذُ اػصاب ٍ هقَهی ػوَهی، هقَی هؼذُ، آرام تخص، هلهیي، ضهذ سهزفِ ٍ    . ضَد صَرت تاسُ ٍ خطک هصزف هی

اس . آٍری ضذُ در فصل پايیش  ارسياتی گزديذ ّای جوغ ای گیاُ دارٍيی ػٌاب در ريشًوًَِ سايی درٍى ضیطِ در ايي هطالؼِ ضاخِ. رٍد تِ کار هی هذر

حهی   اس ه. ٍ ّیپَ کلزيت سذين اسهتفادُ ضهذ  % 70تزای ستزٍى کزدى  اس هحلَل کلزٍر جیَُ، اتاًَل . جَاًِ جاًثی تِ ػٌَاى ريشًوًَِ استفادُ ضذ

داری را تهیي   ًتايج تجشيِ ٍارياًس هیشاى ضاخِ سايی، اختالف هؼٌی .استفادُ گزديذ IBA ، BA   ٍBAPّای هختلف  حاٍی غلظت MSکطت 

 . تیطتزيي هیشاى ضاخِ سايی را ًطاى دادmg/l BAP3+mg/l IBA 01 /0حاٍی  MSهحی  . ّای َّرهًَی هختلف ًطاى دادًذ تزکیة

 ، ضاخِ سايی، ػٌاب، فصل پايیشايي ٍيتزٍ :کلمات کلیدی

 مقدمٍ

ٍجَد دارد کِ ّوگی ديپلَئیذ  Zizyphusًَع اس جٌس  40حذٍد . هی تاضذ Rhamnaceaeػٌاب گیاّی دارٍيی اس خاًَادُ 

ػٌاب تِ ػٌَاى دارٍی آرام کٌٌذُ اػصاب ٍ هقَهی ػوَهی، هقَی هؼذُ آرام . کزٍهَسٍم هی تاضٌذ 24تَدُ ٍ دارای 

اس . تزای ضؼف ػوَهی ٍ تِ طَر کلی احساس خستگی ٍ ضؼف ضذيذ تسیار ًافغ است. ٍهذرتِ کارهی رٍد تخص،هلیي،ضذسزفِ

. تزگ، ريطِ ٍ پَست درخت ػٌاب تزای قطغ تؼضی اس اًَاع تة، تسزيغ رضذ هَی سز ٍ تْیِ هايغ ضستطَی چطن استفادُ هی ضَد

کطت ايي  (.1372ٍ1371سرگزی، ) ّای خَى ساس هی تاضذ ػٌاب خَى را تصفیِ هی کٌذ ٍ هَلذ خَى صالح است يؼٌی اس دارٍ
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اس يک اًذام، تافت، ٍ يا حتی پزٍتَپالست، گیاّی  1ٍيتزٍ ضاهل هجوَػِ رٍش ّای آسهايطگاّی است کِ تا تکیِ تز خاصیت پزتَاًی

کارتزدّای کطت تافت ػثارتست اس هْن تزيي  (.1380پیزی ٍ ًظزياى فیزٍسآتادی، )کاهل ٍ هٌطثق تز ّذف هَرد ًظز را تَلیذ هی کٌذ 

ُ هْن تزيي هشيت تکثیز رٍيطی، ايجاد ّشاراى گیاّچِ اس يک صًَتیپ هٌفزد کتکثیز سزيغ گیاّاى تِ طزيقِ رٍيطی يا ريشاسديادی  اس

 استفادُ کزد... ّوچٌیي اس ايي رٍش هی تَاى تزای تکثیز گیاّاى خَدًاساسگار، تکثیز گیاّاى ػاری اس ٍيزٍس ٍ . هی تاضذ

(Shrivastava and Banerjee, 2008.) در ايي هطالؼِ ضاخِ سايی درٍى ضیطِ ای گیاُ دارٍيی ػٌاب در ريشًوًَِ ّای جوغ

 .  آٍری ضذُ در فصل پايیش  ارسياتی گزديذ

 مًاد ي ريشُا 

ٍ ّیپَ کلزيهت سهذين   % 70اًَل تزای ستزٍى کزدى ًوًَِ ّا اس هحلَل کلزٍر جیَُ ، ات. اس جَاًِ جاًثی تِ ػٌَاى ريشًوًَِ استفادُ ضذ

لَلِ ّای آسهايص ٍ يا ظهزٍف ضیطهِ ای   . هقذاری اس ريش ًوًَِ را تزيذُ، در سيز َّد الهیٌار تِ هحی  کطت اضافِ کزدين. استفادُ ضذ

حاٍی هحی  کطت تايستی افتی ًگِ داضتِ ضَد ٍ اس قزار دادى ظزٍف هحی  کطت تز رٍی ضهؼلِ در حهیي اًتقهال ًوًَهِ جلهَگیزی      

قالة طزح کاهالً  آسهايص در(. 1جذٍل )استفادُ گزديذ IBA ، BA   ٍBAPحاٍی غلظت ّای هختلف  MSاس هحی  کطت  .ضَد

هقايسِ هیهاًگیي ّها، تها اسهتفادُ اس     . صَرت گزفت SAS  ٍExcellتجشيِ آهاری طزح تا استفادُ اس ًزم افشار . تصادفی اًجام گزفت

 .اًجام ضذ% 5آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي تا احتوال 

 تیوار َّرهًَی رديف

1 1/0mg/l IBAmm + 4mg/l BA 

2 01/0mg/l IBA + 3mg/l BAP 

3 01/0mg/l IBA + 3/1mg/l BAP 

4 01/0mg/l IBA + 2mg/l BA 

5 5/0mg/l IAA1 +mg/l BA  

 تیمارَای ًَرمًوی بٍ کار رفتٍ در شاخٍ زایی عىاب -1 جديل

 

 وتایج ي بحث

 
1

-Totipotency 
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حهاٍی   MSهحهی   . ًتايج تجشيِ ٍارياًس هیشاى ضاخِ سايی، اختالف هؼٌی داری را تیي تزکیة ّای َّرهًَی هختلهف ًطهاى دادًهذ   

mg/l BAP3+mg/l IBA 01/0قزار گزفتٌذ کِ اس ًظز ضاخِ سايهی   4ٍ3تؼذ اس آى هحیطْای . تیطتزيي هیشاى ضاخِ سايی را ًطاى داد

جهذٍل  . )ّیچ گًَهِ تهاسسايی هطهاّذُ ًطهذ     1ٍ5در هحیطْای . ٍ در يک گزٍُ داًکي جای گزفتٌذ. تفاٍت هؼٌی داری تا ّن ًذاضتٌذ

2ٍ3.) Assareh  ًطاى دادًذ کِ هحی  ( 2005)ٍ ّوکاراىDKW   تزای ضاخِ سايی هٌاسثتز اس هحیMS    هی تاضذ کِ ًتهايج هها را

 .ايیذ ًوی کٌذت

 

 

 

 

 

 وتایج تجسیٍ ياریاوس طرح کامالً تصادفی برای تیمارَای شاخٍ زایی -2جديل 

 هیاًگیي گزٍّثٌذی داًکي هحی 

1 0 c 

2 90/37 a 

3 842/13 b 

4 380/15 b 

5 0 c 

 

 مقایسٍ میاوگیه تیمارَای شاخٍ زایی با آزمًن داوکه -3جديل 

 

 

 

 وتیجٍ گیری 

 .در ضاخِ سايی گیاُ ػٌاب اثز هثثت دارد BAPتا تَجِ تِ ًتايج غلظت ّای تاالی َّرهَى 

 Fهقذار  هیاًگیي هزتؼات هجوَع هزتؼات درجِ آسادی هٌثغ تغییزات

model 4 69/4629 42/1157 87/61 

  70/18 41/355 19 خطا

   10/4985 23 جوغ
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In Vitro shoot multiplication Of  Jujube Tree  

Abstract 

Plants of Rhamnaceae family are trees and consist of 50 genus and 600 species that grow in 

Europian and tropical area. Jujuba is a valuable medicinal plant that is used as fresh and dry fruit.  

.In this research, in vitro shooting of  jujube tree were studied in fall..In this study buds were used 

as explants. For sterilization mercuric chloride, 70% ethanole and  sodium hyperchlorite  were used. 

The explantes were transferred to MS medium  supplemented with different concentrations of IBA، 

BA and BAP. The results indicated that  MS basal medium supplemented with 0/01 mg/l  IBA + 3 

mg/l  BAP were proposed for shootingfrom axillary bud in fall. 
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