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 در بهبود ر وثّؤار ميکی بسيتنوع ژنتمر ياد ذخاي در ازد)ونيموتاس(جهش جاد يا. استکی از عوامل ضروری اصالح نباتات ينوع ژنتت :يدهكچ

 بيايزد ادی ويزازديدی را برای ريهای جد  روششناسي فن زير در يهای اخ شرفتي پ.د استيمفديگر اهی يمحصوالت گ وه ويارقام درختان م

مناسب که  ن به عنوان رقمينارنگی رقم کلمانت ،در اين كار پژوهشي .جهش و دگرگوني ايجاد كرده استاهان با صفت برتر حاصل از يگ

در . وه را نام بردي در مدانهاد يتوان تعداد ز ي م،ن رقمياز صفات نامناسب ا. شده است انتخاب داردط جوی شمال کشور يری خوبی با شرايپذ تطابق

يد و تولانتهايي  هبخشيناز کشت  های جانبی بعد  روی جوانه٤٥، ٤٠ ،٣٥ Gyزهای کی با ديزي گاما به عنوان موتاژن فكار پژوهشي پرتوهاين يا

سه نسل در مرا ين بردن کايبرای از ب .(M1V1)  شدندوند زدهيه نارنج پيده بر روی پايهای پرتو د جوانه. روس بکار برده شدياهان عاری از وگي

 انتخاب ،دهی بر اساس صفات موردنظر وهيدن به سن مي پس از رس.شدندبه زمين اصلي منتقل  M1V3اهان يت گي و در نهاگرفتهرس انجام 
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Abstract: Genetic variation is an essential factor for the crop breeding. Induced mutations are highly 
effective to enhance the natural genetic resources, and have assisted in developing the improved cultivars 
of fruits and other crops. The recent advances in biotechnological techniques have the potential to 
provide efficient methods of vegetative propagation, screening techniques and genetic improvement 
through the mutation. On this basis, we selected tangerine (Celemantin cv) as a well-adapted, and highly 
consumed citrus fruit which has a disadvantage of containing too many seeds in it's flash. We applied 
physical mutagen (γ-ray) with dose rates of (35,40 and 45 Gy) for lateral bud after shoot tip grafting (stg) 
and production of contaminated-free plants. The irradiated buds were grafted to sour orange as root 
stocks (M1V1) and chimera dissolved by further vegetative propagation. Finally, the M1V3 plants were 
transferred to the field and after the production of the fruits, selection has been made. The results have 
showed that radiation was able to produce seedless, early and late ripening and cold resistance samples. 
Tangerine (Clemantine Cv) has also shown that it possesses a high yield of production. 
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٣٠

   مقدمه ‐١
ــات ــانواده  )۱(مركبـــ ــر و Rutaceaeاز خـــ ــانوادهزيـــ   خـــ

Aurantioideae ــ ــ يم ــن  ؛دنباش ــردر اي ــانوادزي ــنس٣٣ه  خ   ج

 زيـ نرا   پرتقـال و نـارنگي       اوتارقـام متفـ   كـه   مختلف وجـود دارد     

 و  زيـ رهـاي     كـه داراي ميـوه     Poncirusرقـم   . ]۱[ شـود   شامل مي 

 نيز از همين    گيرد  عنوان پايه مورد استفاده قرار مي     ه  ب  بوده و  پربذر

  ). درخت نارنگی١شکل (زير خانواده است 

ــان  ــرض  درخت ــات در مع ــتمركب ــدد   آف ــاي متع ــارچيه  ،ق

از جملـه   هاي مختلف گيـاه       اندام .باكتريايي و ويروسي قرار دارند    

مبـتال  ها    آفتها ممكن است به اين        يا ميوه  گ، شاخه، تنه، ريشه   بر

 ةاهانی که وارد چرخ   ها بايد گي    اين آفت ری از   يبرای جلوگ . شوند

هـاي   بيمـاري  .باشـند زا   مـاری ي عـاری از عوامـل ب      شوند  ياصالح م 

 در ؛دنشــو نمــي  مــشاهدهخيــز  نــواحي مركبــاتهمــةمركبــات در 

زا ديـده     بيمـاري  ايران فقـط برخـي از عوامـل       آب و هواي    شرايط  

گيـاهي آلـوده از       كـه از طريـق مـواد       هاسياري از ويروس  ب. شود  يم

 دنـ دار يوع شـ  نهمچنـا نـد   ا چندين دهه گذشته وارد كشور ما شده      

ارت ه عبـ  كـ  )۲((STG)  اسـتفاده از تكنيـك ميكـرو پيونـد         اب .]٢[

هـاي جـوان بـه        انتهـايي شـاخه    )٣(بخشينه  است از پيوند زدن بافت      

توان گياه عـاري      مي،  متر بر روي پايه     ميلي ٢/٠ تا   ١/٠طول تقريبي   

زيـر ممكـن    بنابر داليـل  بخشينهناحيه   .]٣[پرورش داد   از ويروس   

  :عاري از ويروس باشداست 

 رشد سريع اين ناحيه -

 د آوندعدم وجو -

 .]٤[ رشد ويروسبراي  نامناسب وجود مواد شيميايي -

  

  
  . درخت نارنگي‐۱شكل 

 وقتـي  اما   ، است )٤(»ناسازگارخود«طور طبيعي   ه  كلمانتين ب رتم  

 اريـ اخت در هايي از درختـان ديگـر       گرده کهدر شرايطي قرار گيرد     

  در صــورت ايجــاد.كــردخواهــد توليــد دار  وه هــستهيــ مشــدباآن 

ميوه ، ه بدون نياز به گرده صفت توليد ميويتغييرات ژنتيكي و القا   

معـضل   سازي اين  براي بر طرف  . ]٣[ بدون هسته توليد خواهد شد    

 و  ايجـاد تنـوع ژنتيكـي      بـراي  گامـا    ةبـا اشـع    تـوان از پرتوتـابي      مي

  .كرد ژنوم استفاده  بدون برهمزدن كلّ،صفات مطلوب

وارد چرخـه   زا   عوامـل بيمـاري     از شدن  پس از عاری   ها گياهچه

  در ،گيرنـد  ي مورد پرتوتابي قرار مـ     ها ابتدا جوانه . دنشو ياصالح م 

 هـای  ات سـلول  ي ح ادامهبراي  كه جهش ايجاد شده مانعي       صورتي

را  هاي بافت  سلولر  يساها قابليت رقابت با      نباشد و اين سلول    بافت

د و توليـد  نـ تقسيمات سلولي را انجام دهمكن است   م ،داشته باشند 

هـاي    در تمـام اليـه     جهـش كـه   با توجـه بـه اين     . دن نماي مرا کاي بافت

 جنيني جوانه پرتوتابي شده امكان وقوع مساوي دارد و با توجه بـه            

هـاي   هاي جنيني امكان وجود بخـش    اليه ها در  تفاوت تعداد سلول  

هـاي   جوانه در بعضي از  های متفاوت     با اندازه  يجهشريو غ  يجهش

ات يـ عمل) Donini )۱۹۹۸ ،ن اسـاس يبر هم. وجود داردنسل بعد 

مرا را   ير کـا   غيـ  هـای  د نهـال  يـ  تا سه نـسل جهـت امکـان تول         رسه

ادامـه تكثيـر بـه      كـايمرا   ي از وضـعيت     ي براي رهـا   راداد زي شنهاد  يپ

  .]٥[  ضروری استغيرجنسيصورت 

Donini  در  )موتانـت  (يجهش رقم   ۹ق به معرفی    ا موفّ يتالي در ا 

رقمهـاي جهـشي    ن  يـ  ا .نی شـده اسـت    يزم بيتون و س  يمرکبات، ز 

بـرای مقاومـت    (دهـی    ر گل ي د ،وهيرسی م  زود مانندی  صفات دارای

 در  يراتـ يي، کوتاه بودن ارتفاع درخـت و تغ       )در برابر سرمای بهاره   

وی در مقالــه خــود تحــت عنــوان . دنباشــ ينــی مــيزم بيرنــگ ســ

ق ياهانی که از طرينگ برای اصالح گ  يدـيرـون ب يموتاس های برنامه

ــسیيغ ــتکث رجنــ ــيــ ــد ي ير مــ ــتاليدر او ابنــ ــ يــ ــت کــ   دا تحــ

IAEA–SM-311/25  نگ بـرای   يديـ ون بر يوم موتاس يدر سمپوز

 اصـالح از    :دارد مـي اظهـار   اسـت   ده  ياصالح نباتات به چـاپ رسـ      

عنـوان ابـزاری معتبـر بـرای اصـالح           نگ بـه  يديون بر يق موتاس يطر

های اصـالحی سـنتی      در کنار برنامه   تواند ينباتات مطرح است و م    

است  توانسته Spiegel-Roy فلسطين اشغاليدر . د باشديلی مفيخ

بـه  مـو، پرتغـال     يفـروت، ل   پيدر گر را  درختان مرکبات فاقد بذر     

 فقـدان بـذر   ،ن محقـق يـ  به اعتقاد ا.ون به دست آورد   يروش موتاس 

  .شود يها کنترل م از ژناندكي  تعداد طستويوه در م
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٣١

  ها مواد و روش ‐٢
 و هـم از بـذرهايي     شد   هم از بذر كامل استفاده       ،تهيه پايه براي  

 . شـدند  هاي گياه بصورت نـارس از درخـت چيـده            درون ميوه  كه

و  %٧٠مدت يك دقيقه در الكل      ه  برا   بذرها   ،ييداز  براي آلودگي 

قـرار داده و    م  و سـدي  هيپوكلريد% ٢٠ دقيقه در محلول     ٢٠به مدت   

 پوسـته روي آن جـدا       سـپس  ،آب مقطر استريل شستـشو    با  سه بار   

را  هـا   ابتدا ميـوه ،ندتداشميوه قرار  در مورد بذرهايي كه درون . شد

ــول  ــ% ١٠در محل ــرار دادمو ســديدهيپوكلري  و پــس از خــارج ه ق

 ، در شـرايط اسـتريل     هـا آن  بذرها و جداسـازي پوسـت روي       كردن

ــاره ــا محلــول دوب ــهمو ســديهيپوكلريــد% ٢٠ ب   دقيقــه١٠مــدت   ب

ــيط   ــدعفوني و در مح ــاوي MSض ــآ %٧ ح ــرار داده و درگ  ار ق

گــراد   درجـه ســانتي ٢٧محيطــي  مــايشـرايط تــاريكي مطلــق بـا د  

 بذرها شـروع بـه رشـد        ،چند روز   پس از گذشت   .نددنگهداري ش 

 در كوتيـل آنهـا   اپيهـايي كـه   گياهچه  هفته از  ٣ يا   ٢ه و بعد از     كرد

متـر قطـر داشـت       ميلـي  ٦/١-٨/١ متر طول و    سانتي ٣-٥محل پيوند   

و متري لپـه قطـع         سانتي ٦ تا   ٤ ريشه از    يياهقسمت انت  شد؛استفاده  

  .ها حذف شدند هاي فرعي هم از گياهچه ها و جوانه پهل

هاي اوليه و بخـش انتخـابي اپيكوتيـل نيـز بريـده شـد بـه                  برگ

براي ايجاد   .متر رسيد   سانتي ٢ تا   ٥/١نحوي كه ارتفاع اپيكوتيل به      

  شــکافدو افقــي ســپسشــکاف  ابتــدا يــك ┴ شــكاف بــصورت

 نـارنگي ي  اهـ    از جوانـه   ك،براي تهيه پيوند  . عمودي ايجاد گرديد  

 بـه گيـاه     د بايـ  ،ه تـازه  ـوانـ ـاد ج ـراي ايجـ  ـب. )٢شکل  ( شداستفاده  

ل از ـ روز قبــ٥٠ي ـ الــ٤٥ ،ورـن منظـــراي ايـــ بــ.ودـشــتــنش وارد 

 عــي قط ـگـارنـهاي ن   هچاهـاي گي ـرگهـه ب ـ كلي ،هـايـ پ ندـاده ش ـآم

 يـف  و ظر  ردتُـ  تازه كـه داراي سـاقه و بـرگ           هاي  جوانه .شوند يم

  درون ، تيمار برايها    همراه با پايه   ، كردن از ضدعفوني  پس   ،بودند

 دقيقــه ١٠ مـدت  ،L/BAP5mgو  D10µg/L-2.4 هـاي  محلـول 

از  پـس    ،پوسـپس بـه كمـك استريوميكروسـك        .قرار داده شدند  

گچـه   بر ٣هاي اضافي در حـالي كـه مريـستم حـاوي             برگ حذف

 قـبالً  كه   اي  بر روي پايه  ،  بودمتر   ميلي ٢/٠ و ١/٠ هاي  ابتدايي بطول 

و شـد    ر داده قرابود   افقي و عمودي ايجاد شده       های افشكتوسط  

 MS محـيط  بـه ) بدون تيمـار هورمـوني  (هاي شاهد     نمونه به همراه 

وايـت   هـاي محـيط   ويتـامين   و گرم در ليتر ساكارز  ٧٠حاوي   مايع

دمـايي   در تاريكي با شرايط ساعت ٤٨ تا ٢٤مدت  منتقل شدند، و 

 با رژيم  يگر د محيط سپس به شده  ي  نگهدار گراد درجه سانتي  ٢٩

  .يافتندگراد انتقال  درجه سانتي ٢٩ لوكس و دماي ١٠٠٠وري ن

 ،داز رشـ   ق به گلدان انتقـال داده شـدند تـا پـس           فّموهاي    نمونه

 ونـدک يپ . مورد استفاده قرار گيرنـد     وندکيبه عنوان پ    تكثير براي

 اپتـان و با محلـول ک    تهيه  ن از درختان مادری سالم      ينارنگی کلمانت 

 وندک بـا چـسب باغبـانی      يهای حامل پ    و سر شاخه   شدضدعفونی  

را نــشان  ونــديق پهــای موفّــ  نمونــه۴ و ۳ هايکلند شــده شــديپوشــ

 گری  ۴۵ و   ۴۰ ،   ۳۵زهای  وندک با د  يهای حاوی پ   شاخه .دهند  مي

قـات  يتحق سـسه ؤده و بالفاصـله بـه م      شـ تـابی    پرتو ، گامـا  پرتوهاي

هـای   گلـدان  ه نارنج موجود در   يمنتقل و بر روی پا     مرکبات رامسر 

ــه تفکيپالســت ــه ب  از (M1V1) ونــد زده شــدهيک پيــکی در گلخان

ی ـافـ ـ و پـس از رشـد ک       شـد  موفق سـر بـرداری       ياهونديگرفتن پ 

)M1V1(  ـ نسبت ب جوانـه  کـه دو  يد بطور يـ ا اقدام گرد  ـرس آنه ه ه 

هـر نهـال     جوانه از۵ه که حدود يو بقشد در هر نهال باقی گذاشته  

ونـد زده   يپ کیيسه پالسـت  يهای نارنج موجود در ک     هيی پا بود بر رو  

  .)(M1V2ند شد

  

  
  

  . پيوند بر پايه پونسيروس‐٢شكل 

  

  
  .موفقنا پيوند ‐۳شكل 
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  .پيوند موفق ‐۴شكل 

  

 رس آنهـا  ، بار ديگـر بـه هـ       M1V2های   پس از رشد کافی نهال    

 ۵ حـدود    ،هيـ و در هر نهال دو جوانـه بـاقی گذاشـته و بق            شد  اقدام  

ــه از  ــر روی پاهــر جوان ــنهــال ب ــارنج موجــود در ک هي ــهــای ن  سهي

 ونـد مـستمر از    يز انجام پ  هدف ا .  M1V3 وند زده شد  يکی پ يپالست

M1V1   تاM1V3 پـس   .هاست جهشيدن به خلوص کامل در      يرس

 ۷۹ در زمـستان     ند،اصله بود  ۱۸۷۶ها که بالغ بر      ز رشد کافی نهال   ا

 آبـاد  قـات مرکبـات خـرم     يستگاه تحق يـ نی در ا  ي قطعه زم   ۸۰و بهار   

 ردن،ا كـ  يـ تراش، گون (سازی آن    تنکابن مشخص و نسبت به آماده     

 ها ضمن   و نهال  شداقدام  ) ب خاکی مناسب  يه ترک يکنی، ته  ودالگ

 ف ويــرد ،پرتــودهيز د گــذاری و نــصب پــالک بــر اســاس دكــ

ه  متـر کاشـت    ۵/۱*۵/۱ف بـا فاصـله      يـ ردهر  شماره درخت بر روی     

 ه، سمپاشـی  يـ تغذ (نسبت به داشتِ   ۱۳۸۴ تا   ۱۳۸۰ هاي  سال. شدند

 ...)م بـستن و     يهـای هـرز، قـ      اری، مبارزه با علف   ينوز، آب يه م يبر عل 

 کـه   ،بـا توجـه بـه هـدف طـرح         . شـد رس شـده اقـدام      هـ های   نهال

فـی برتـر بـوده اسـت پـس از           يی با صـفات ک    يها جهشابی به   يدست

 وه آنهـا از   يـ مطالعه بـر روی م     ،۱۳۸۳  و ۱۳۸۲ هاي  باردهی در سال  

 وه در يـ بذری پربذری، مقاومـت م     ررسی، کم يدگاه زودرسی، د  يد

 وه بـا اسـتفاده از     يـ ن وزن م  يانگيمقابل سرمای اتفاقی در مزرعه و م      

 نيـي وه و تع  يـ ن بـذر در م    يانگيـ ترازو، حداقل بذر، حداکثر بذر و م      

 در  )رفراکتـومتر (سـنج     سارانكـ له  يزان مـواد جامـد محلـول بوسـ        يم

  .رفتی انجام گي تا۲۵های  نمونه

  

  نتايج ‐۳
  مـاه  ٢زنـي بـذرهاي پونـسيروس پـس از گذشـت             جوانـه توان  

 بـذرها درون ظـروف دربـسته در يخچـال         چنانچه   ؛ابدي  يکاهش م 

 زنـي بـذرهايي    جوانـه تـوان تداوم . يابد يد افزايش م  ننگهداري شو 

  دوبـار اسـتريل    .اسـت  بيـشتر باشـند     مـي هاي نـارس      كه درون ميوه  

. ثر بود ؤ بسيار م   آنها هاي قارچي   در كاهش آلودگي   ، بذرها كردن

 هـا زني آن كندن پوستة خارجي اين بذرها سبب كاهش زمان جوانه    

  .شود مي

 قبل از اينكه پيوندك شروع به رشد كند تعـداد زيـادي جوانـة             

 آنهـا قطـع     همـة بايـست    مـي کـه   كرد    نابجا در محل برش رشد مي     

  .داشته باشد تا پيوندك امكان رشد بيشتري ،دونش 

 دنـ  تيمار شـده بود    D-2.4ي كه با هورمون     يها ز نمونه ا  %۴۰در

  تيمـار شـدند پيونـد بـا        BAPه بـاهورمون    ها كـ    از نمونه  %۱۶و در   

 پيونـد  هاي شـاهد ميـزان موفقيـت       اما در نمونه  ،   همراه بود  موفقيت

  ).۲ و ۱جداول  (بود ۶%

  :ای طی بررسی دو ساله مزرعهدر مشاهدات 

 نـوع  ۱۰ تعـداد    هـا،   هويـ ری م يـ گ رنـگ با توجه به زودرسي و       -

 .شد ييموتانت زودرس شناسا
ــا در نظــر گــرفتن  - ــ  وهيــررســی ميدب ــر حــسب ت  در أخيرهــا ب

 ييررس شناسـا  يـ موتانـت د  نـوع    ۱۳ تعـداد    آنها،ری  يگ رنگ

 وه،يــهــا از نظــر شــکل ظــاهری م در بعــضی از موتانــت .دشــ

 .شود يده مين ديرات فاحشی نسبت به کلمانتييتغ

  

يه واريانس تأثير پيش تيمار و ساكارز بر درصد          خالصه نتايج تجز   ‐۱جدول  

  .بودن پيوند آميز موفقيت

  ميانگين مربعات درصد موفقيت پيوند  درجه آزادي  منابع تغيير

  ۰۴/۴۷۷**  ۱  پيش تيمار

 ۷۹/۲۵۶۲**  ۳  ساكارز

 ۴۶/۶۱۰**  ۳  پيش تيمار*ساكارز

 ۳۶/۷۳  ۱۶  خطا

cv -  ۳۲/۱۷  

  %۱دار در سطح احتمال  اختالف معني: **

  

بـودن   آميـز  موفقيـت هاي ساكارز بر درصد   مقايسه ميانگين غلظت‐۲جدول  

  .پيوند

  درصد موفقيت پيوند  (g.1-1)غلظت ساكارز 

۷۰  a ۳۳/۲۸  

۸۵  b ۶۷/۱۴ 

۱۰۰  c  ۸۳/۳ 

۱۱۵  c ۶/۲ 



  ١٣٨٥، ٣٧اي، شماره  مجله علوم و فنون هسته

  

٣٣

 بذری که هدف اجرای طـرح بـوده        بذری و کم   دگاه بی ياز د  -

 انــت موت نــوع۲۲۶ای تعــداد  هــای مزرعــه ي در بررســاســت،

 هـای مختلـف   وه از قـسمت يـ  عدد م ۲۵انتخاب و از هر کدام      

 نيانگيـ دگاه ميـ شگاه از ديـ و در آزما  شـده   درخت برداشـت    

ن تعـداد بـذر و      يانگيـ تعداد بذر، حداکثر م   حداقل  وه،  يوزن م 

 .مورد بررسی قرار گرفتند) مواد جامد محلول(کس يدرجه بر

ــه بررســی آزما  - ــا توجــه ب ــب ــتي ــا از د شگاهی موتان ــه ه دگاي

 ونـد   بـذر بود    بـی   کـامالً  نـوع  ۶ عـداد ت ،بذری ا بی يبذری   کم

 .شدندانتخاب  بذر  به عنوان کمنوع ۲۱ تعداد

ز داشـته   يت تما يرات قابل توجهی که قابل    يي تغ ،شیيرو نظر از -

  .د وجود نداشتنباش

- ۴۵، ۴۰، ۳۵( مــورد اســتفادهپرتــودهي زهــای بــا توجــه بــه د 

بـاال   اپرتوهز  چه د  هرشد كه   مشاهده   m1v1 ، در نسل  )گري

افتـه اسـت بـه طـوری کـه          يوند کـاهش    ي پ ييرايزان گ يرفته م 

، ۳۵ زهـای در دm1v3  های بدست آمـده در نـسل     تعداد نهال 

ونـدی بـوده    ينهـال پ   ۲۲۸،  ۷۵۲،  ۸۹۶ب  ي به ترت   گري ۴۵،  ۴۰

 .است

 شد کـه بـا توجـه        يينهال مقاوم به سرما شناسا     ۲۰ها   ن نهال يب -

 اريمنطقـه بـس   ايـن   اد در   يـ برای ازد مازندران  به سرمای منطقه    

 .استمناسب 

 آنها   که شد ييخوب شناسا بسيار  ررس با بار    يتعدادی نهال د   -

نهـال    تعـدادی  .نداد در مناطق جنوب کشور مناسـب      يبرای ازد 

نهـال   ۳ن  ي همچنـ  ،وهيـ  عـدد در هـر م      ۷با مقدار بذر کمتر از      

 ۴نهـال حـداقل      از هـر   (يي شـد  وه بدون هسته شناسا   يدارای م 

بررسی قـرار   وه مورد مي۲۵ش از يه و از نهال بدون هسته ب ويم

وجـود  هـم    ک بـذر  يـ هـا حتـی      ن نهـال  يوه ا يگرفت که در م   

 .)تشندا

 
  بحث ‐۴

  در ،ها تيمار شده بودنـد       با هورمون   که يياه   و پايه  ها  همة جوانه 

دنـد و پـس از گذشـت چنـد          كر )٥(محل پيوند ابتدا توليد كـالوس     

زايـي در    گاهي ميزان كـالوس   . نمودند  ها شروع به رشد       جوانه روز

 ايـي از كـالوس   صورتي كه جوانـه در زيـر تـوده     ه  بااليي بود ب   حد

گرديد كه بايستي در رابطـه بـا ميـزان هورمـون و مـدت                 مي پنهان

  . صورت گيرد مجدد بررسي،تيمار آن

 براي توليد گياهان عاري از ويـروس      نتهايياستفاده از مريستم ا   

بوده كه گياه ايجاد شده بـرخالف درختـان         يكي از بهترين روشي     

مانند پرتيغ   فاقد خصوصيات جواني  )رجنسیيهای غ  نيجن( نوسالر

ه اسـتفاد  ک بـا  يتکن نيا کنار در. باشد   به ميوه رفتن مي    يربودن و د  

البتـه  . حذف نمود  ها را   از ويروس  يتوان بسيار    گرما درماني مي   از

 رماني به همراه كـشت     توجه داشت با استفاده از روش گرما د        يدبا

تـوان حـذف    هـا را مـي       از ويـروس   يابي تعداد زيـادتر   همريستم انت 

 پيوندک و   تيمار شپيه   بعضي از محققين گزارش کردند ک      .نمود

 موجــب BAP  و يــاD ،Kin-2,4محلــول  يــا پيونــدک و پايــه بــا

 .]٦[ )۱۹۸۴ سيـ ادر( شـود  ي مـي  پيوندريزموفقيت  افزايش ميزان   

کـه بـا فـرو بـردن پايـه و            دريافتنـد  ،)١٩٨٨( استارانتينو و کاروسو  

، BAP »٥/٠ mg.l-1« محلــول در  دقيقــه١٠بــه مــدت پيونــدکها 

 يابـد  يفزايش م  ا %٩١ به% ٧٣زني و رشد پيوندکها از       درصد جوانه 

 پـيش   ،گـزارش کردنـد     نيز ،)١٩٩٧(پارتاساراتي و همکاران    . ]٧[

ــار ــارنگيتيم ــدکهاي ن ــ م پيون ــم (دارينن ــا )Khasi رق ــ ب   ولمحل

2,4-D µg.l-1موجــب افــزايش قابــل توجــه گيرايــي پيونــدها  ١٠ 

   .]٨[ گردد مي

ثيري کـه در  أتـوان بـه تـ      ها را مـي   پيش تيمار مزيت کاربرد اين    

تحريک توليد کالوس و جوش خوردن محل پيوند دارنـد نـسبت            

چـون شـرايط     قند جزء بسيار مهمي از محيط كـشت اسـت و          . داد

ايـن  في نيست، اضـافه كـردن آن بـه          رشد معموالً براي فتوسنتز كا    

 قند، رشـد     غلظت افزايش با   ،به طور معمول  . محيط ضروري است  

 غلظـت سـپس در  ، برسـد ي   تا به حـد مطلـوب      يابد  ميافزايش  و نمو   

 بـراي   ،اکثر محققـين  . ]٩[ )۱۹۸۶ وسيبوکس (يابد  اهش مي باال، ک 

 ۵ و   ۳هـاي     با غلظت  ساكارز مرکبات از    »اي کشت درون شيشه  «

مقـادير بيـشتري   ، يپيونـد ريزانـد، امـا جهـت     ستفاده کرده درصد ا 

در  )١٩٩٢(  نـاوارو و همکـاران     .اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت        مورد

  مرکبـات، بـاالترين ميـزان موفقيـت        يپيونـد ريزحقيقي بـر روي     ت

 جونارد .]٣[  ساکارز به دست آوردند   g.l-1۷۵ پيوندها را با غلظت   

  بـه   g.l-1۵۰-۳۰از   غلظـت سـاكارز   افت کـه افـزايش      يدر )۱۹۸۶(

g.l-1۸۵ ۹۵بــه % ۴۰ها از موفقيــت پيونــد موجــب بهبــود درصــد %

ــ ــه گزارشــ . ]١٠[ گــردد يم ــا توجــه ب ــان ياهب  کــشورهای محقق

 ج کـاربرد پرتـو در     يا در مورد نتـا    يتالين و ا  يفلسط ،يجنوب قایيآفر

بـذر و    بیهاي جهشابی به ين و دست  يبذر در نارنگی کلمانت    کاهش

 ،مـو و پرتغـال    يپ فروت، ل  ي از جمله گر   ،کباتر مر يبذر در سا   کم

۳۳ ۳۳ 



   . . .   ژنتيكيالقاء موتاسيون در نارنگي به منظور ايجاد تنوع

  

٣٤

 ج بدسـت آمـده از     يد نتـا  يؤررس م يهای زودرس و د    جهشجاد  يا

مرای حاصل از پرتوتـابی و      ي کا ۵شکل  . باشد ين طرح م  ياجرای ا 

ــ م۶شــکل  ــسته ناشــی ا  هــای هــسته وهي ــدون ه ــابی تو پرزدار و ب ت

  . دهد نارنگی را نشان می های نهال

يـزان بـذر بـا      ن م يهمبـستگی مثبـت بـ     ه  يـ با در نظـر گـرفتن نظر      

 بـذر،  هـای بـی    وه در گروه  ين وزن م  يانگي با توجه به م    ،وهدرشتی مي 

اسـت   گرم ۰۴/۸۷  و۶۵/۵۷ ،۴۷/۴۶ب ي که به ترت   ،بذر و پربذر   کم

ز صـادق   يـ ن طـرح ن   يـ ا جهيه در نت  ين نظر ي که ا  كردتوان اذعان    يم

  .است

  

  
  . نمونه كايمرا‐۵شكل 

  

  

  

  
  

  .دار شاهد  هسته-بدون هسته مونانتهاي  نمونه ‐۶شكل 

  
  

  :ها نوشت پي
١- Citrus 

٢- STG: Shoot Tip Grafting 

٣- Meristem Tip 

٤- Self in Compatibility 

٥- Callue  
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