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چکیده
Sorbus)بارانک ایرانی  persica Hedl.) حفاظت خاك، تلطیف آب و هوا، از نظرانقراض بوده و ست گیاهان در آستانهفهردر

پژوهش با این زیادي برخوردار است. از ارزشمقاومت باال در برابر سرماومأمن حیات وحشاهمیت رویشگاهی، ، خواص دارویی
شده و تهیهایرانیبارانک هاي بذري از نهالاي هاي گرهقطعهروش مناسب ریزازدیادي گونه بارانک ایرانی اجرا شد.بههدف دستیابی

، حاصلهاي سپس شاخسارهکاشته شدند.IBAو BAP ،TDZترکیب هورمونی 27با WPMاي حاوي محیط کشتشیشهدر ظروف
منتقل شدند. از شیشهنهایت به محیط خارجدروواکشتNAAیا IBAزایی در محیط کشت حاوي سطوح مختلف القاء ریشهبراي

+μM4/4(BAP+)μM1/0(IBAعدد) در تیمار (13درصد بود. بیشترین تعداد شاخساره (98-100یی کلیه تیمارها درصد باززا
)μM23/0 (TDZ بیشترین طول ،) شاخسارهcm5/2(هاي) در اثر متقابل هورمونμM4/4 (BAP+)μM0/0(IBA+)μM0/0 (

TDZ) (تیمار هورمونیعدد) در8و بیشترین تعداد گرهμM2/2 وμM4/4(BAP)+μM0/0 وμM1/0(IBA)+μM23/0 (TDZ

زایی و حداکثر ریشهشدزایی مالحظهریشهدر تیمارهاي مختلف از نظر درصد IBAداري بین غلظت حاصل شد. اختالف معنی
گلخانه مستقر در شرایطموفقیتبااي،شرایط درون شیشهدار شده درریشههاينهال.حاصل شدمیکروموالر5در تیمار ) 7/14%(

محیط نی که بهگیاهااز درصدپانزده. فتداري کاهش یاطور معنیهاي تولید شده بهتعداد شاخسارهBAPشدند. در غیاب هورمون 
دند. کرزایی منتقل شدند، یک تا سه ریشه در هر ریزنمونه تولید ریشه

ایرانی، سیتوکینین، کشت بافتبارانکزایی،انداماکسین،کلیدي: هايواژه

مقدمه
Sorbus(بارانـک ایرانـی    persica Hedl.( یکــی از

,IUCNدر معـرض خطـر انقـراض (   هـاي گونه و )2013
هاي استان اصفهان (زاگرس جنگلاز ارزشمنداي درختچه

مرکزي) است. عوامل متعددي ازجمله مشکالت مربوط به 
هاي مختلـف  زنی بذر و استقرار نهال زادآوري گونهجوانه

این هد. در دقرار میتأثیر هاي جنگلی تحت را در عرصه
گونه بارانک ایرانی بررسی ییازکشت بافت و اندامتحقیق 
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BAPهورمـون  مطالعات مختلف نشان داده است که شد.

ــونی ــرآوري شاخهورم ــد در پ ــهکارآم ــايســاره گون ه
S. domestica L.)Arrillaga et al., .S) و 1992

aucuparia L.)2ــون) و ــی IBAهورم ــؤثر اتیلن در م
.Sزایـی گونـه   ریشه torminalis L.  اسـت)Chalupa,

TDZمبنی بر اثرات مفیـد هایی گزارش). همچنین 2002

.Sها در گونه سارهبر پرآوري شاخ aucuparia L.)Lall

et al., تـرین محـیط کشـت    مناسـب . داردوجـود ) 2006
.S)زایی و تکثیر شاخه گونه درختی کندرشد تیسشاخه

aucuparia)محیط کشتDKW هـاي با هورمـونBA ،
TDZوIBAــههــايدر غلظــت ــبب و5/0،05/0ترتی

Emamعنوان شـده اسـت (  گرم در لیتر میلی01/0 and

Ghamarizare, ) اثــر 2006(Mátéدر تحقیقــی.)2013
ــیم ــدتنظ ــاي   هکنن ــر کولتیواره ــر تکثی ــد را ب ــاي رش ه

S. redlianaبررسی کرده و نشـان داد کـه   در مجارستان
هـا بـراي   ها و اکسینبا انواع کینتینMSدر محیط کشت 

: BAه رشد بهینه، ترکیـب  کنندتعیین غلظت بهینه و تنظیم
گـرم در لیتـر   میلیIBA :05/0گرم در لیتر+میلی75/0

منجر به تولید بیشترین تعداد شاخه شد.
ــب محــیط کشــت، غلظــت   ــه، ترکی انتخــاب ریزنمون

هـاي ریزازدیـادي   و روش) PGRe(هاي گیاهی ونهورم
دهی و کیفیت داري بر میزان تکثیر ساقه، ریشهاثرات معنی

ــدي دارد ــان تولی ,Us-Camas(درخت et al., 2014( .
هـا آزمـایش کـه در  MSشـده  اصـالح هاي کشت محیط

درکنند.خوبی تأمین میبهشوند رشد ساقه رااستفاده می
TDZوBAPاثربررسی) باChalupa)1987تحقیقاتی

و لیتردرگرممیلی2/0- 1در غلظت BAPکهشدمتوجه
TDZلیتـر بهتـرین  درگرممیلی005/0- 5/0غلظت در
Chalupaهمچنـین  دارند.بارانکزاییشاخهدررانتیجه

دار منبــع ریزنمونــه و ژنوتیــپ را بــر ) اثــر معنــی2002(
ــه ــادي گونـ S. aucupariaریزازدیـ L. .ــان داد نشـ

تر گیاهان بالغ هاي پائینهاي تهیه شده از قسمتریزنمونه
BAPاصالح شده حاوي سیتوکینین (MSدر محیط کشت 

در ترین تیمارهـا بودنـد.  ) موفقIBA) و اکسین (TDZو 

هـاي  ) با استفاده از ریزنمونـه Calpe)2002همین رابطه
.Sگره و رأس ساقه  aucuparia L. ریع تکثیر سموفق به

بـراي اولـین بـار    شـد.  جـانبی  يهـا جوانـه و هـا  شاخه
Kadolsky)2007  ـ ی) روش کشت و انجماد گونـه درخت

.Sارزشمند و در معرض خطر  torminalisمنظـور  بـه را
سـازي  ارزیابی و بهینـه ،ريبرداتسهیل در حفاظت و بهره

هـاي در حـال خـواب    هـا شـامل جوانـه   ریزنمونـه نمود.
ــود کــه  ــهزمســتانه ب از درختــان منتخــب هعمــدطــور ب

هـاي  هاي حاوي جوانـه نتاج تهیه شد. شاخههايآزمایش
نوامبر، دسـامبر،  هاي میالديماهزمستانه طی دو سال در

ژانویه، فوریه و مارس برداشت شده و بالفاصـله پـس از   
گراد بررسـی  درجه سانتی5ي در دماي سازدو ماه ذخیره

Inشدند. نتـایج کشـت   vitro  ي آزمـایش هـا بـین سـال
هاي بارانـک برداشـت   متفاوت بود. نتایج نگهداري جوانه

هاي دسامبر و ژانویـه (آذر و دي) در شـرایط   شده در ماه
وJorgensenدر تحقیق دیگريآمیز بود.فراسرد موفق

Binding)1984ــالوس تولیـــدهـــاي ) پروتکـــل از کـ
. کردنـد را ارائه S. aucupariaگونه پروتوپالست سلولی 

اي در مـورد ریزازدیـادي گونـه   اما تاکنون هـیچ مطالعـه  
S. persica ریزازدیاديپژوهشانجام نشده است. در این

.S)ایرانی بارانک persica)زایـی مسـتقیم   انـدام روشبه
شود.شرح داده می

هاروشومواد
هاي جـوان  جانبی نهالهايجوانهاي ازهاي گرهقطعه

- 1طول بهجنسی (بذري) بارانک ایرانیحاصل از تکثیر 
حاصـل در  هـاي تهیـه شـدند. ریزنمونـه   متـر  سانتی5/0

هاي (واحد آزمایشی) حاوي محـیط کشـت سـترون    ویال
WPM)20آگار) در لیترگرم8/5و ساکارزلیتردرگرم

همراه با تیمارهاي هورمونی در سه تکرار، در هر تکـرار  
مقدماتی هاي آزمایشدر اي کشت گردیدند.پنج قطعه گره

میکرومـوالر  4/4هـاي بـیش از   مشخص شد که غلظـت 
BAP ،1/0 میکروموالرIBA میکروموالر 45/0وTDZ

شـود.  ها مـی موجب عدم موفقیت در رشد و نمو ریزنمونه
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هـاي  در محیط کشت بـا فرمـول  ها آزمایشبنابراین کلیه 
+ TDZمیکرومــوالر) 45/0و 23/0هورمــونی (صــفر، 

و 2/2+ (صـفر،  IBAمیکروموالر) 1/0و 05/0(صفر، 
. کلیــه )1(جــدول انجــام شــدBAPمیکرومــوالر)4/4

پالستیکی بسته شده و با فویلباال هاي دو آزمایش ویال
8ساعت روشنایی، 16نوري دورهبه اطاقک رشد بابعد 

لوکس منتقل 1000- 12000نور شدتوتاریکیساعت
شدند. 

ان باززایی شده دو بار دیگـر و هـر بـار   واکشت گیاه
هاي کشت، مشابه کشت اولیه، مدت پنج هفته در محیطبه

بار در هر ویال یک ریزنمونه انجـام شـد. پـس از    ایناما 
گیـاه از سـه ویـال خـارج و     3واکشت دوم از هر تیمـار  

هـا ارزیـابی   صفات مورفولوژیک، تعداد و طول شاخساره
2- 3ه طول هر گیاهچه بـه  شد. در هر واکشت هنگامی ک

5هاي متعدد به رسید، گیاهان حاوي شاخسارهمتر سانتی
بـراي قسمت تقسیم شده و در محیط کشت جدیـد  10تا 

پرآوري منتقل گردیدند.فرایند ادامه 

سازي گیاهان باززایی شدهزایی و مقاومریشه
3- 4در واکشت چهارم، گیاهان باززایی شده حـاوي  

فاقد هورمون واکشت شـده و  WPMط شاخساره در محی
، صفراز هفته پنجم در محیط کشت حاوي سطوح مختلف (

یا IBAهاي یکی از هورمونمیکروموالر)5/7و 5، 5/2
NAAزایی واکشت گردیدند. بعد از آنکه القاء ریشهبراي

متر رسید، تعـداد  طول ریشه گیاهان به بیش از پنج سانتی
بـه محـیط   بعـد  زایی گیاهـان یادداشـت و   و درصد ریشه

شـد. بـه ایـن منظـور گیاهـان بـه       منتقل اي خارج شیشه

اتوکالو شـده  )1:3ماس + پرلیت (هاي حاوي پیتگلدان
در دو منتقل شدند.C2±20°دمایی در گلخانه با شرایط 

گیاهـان بـا   ممانعـت از دهیدراسـیون،  برايهفته نخست 
هاي پالسـتیکی پوشـش داده شـده و پـس از آن     درپوش
هاي پالستیکی برداشته شد.درپوش

نتایج 
درصـد بـود.   98- 100درصد باززایی کلیـه تیمارهـا   

، هشت μM4/4BAPشاخساره در غلظت تعداد بیشترین 
) در تیمـار  cm2د، اما بیشترین طول شاخسـاره ( عدد بو

μM2/2 2حاصل شد (جدول.(
ترتیب بیشترین تعداد و طول شاخساره و تعداد گره به

). مراحل 3عدد بود (جدول 8متر و سانتی5/2عدد، 13
نشـان داده  1مختلف کشت بافت بارانک ایرانی در شکل 

در محیط ها شده است. پنج هفته پس از واکشت ریزنمونه
ــون ــین (کشــت حــاوي هورم ــاي اکس )، IBAو NAAه

3حداکثر تعداد ریشه (ها ارزیابی شد.زایی گیاهچهریشه
با غلظـت  IBAعدد) هر ریزنمونه در محیط کشت حاوي 

μM5 هـا در  ). هیچیک از ریزنمونه4حاصل شد (جدول
زایی نداشتند. بیشترین طول ریشه محیط فاقد اکسین ریشه

IBAهورمـون  μM5متـر) نیـز در غلظـت    سانتی3/8(

داري با سایر تیمارهـا نشـان   حاصل شد که اختالف معنی
ظرفیـت  NAAنسـبت بـه   IBA). در ضمن 2داد (شکل 
هاي بلندتر را در ایـن  زایی بیشتر و تولید ریشهالقاء ریشه

خـوبی بـا   دار شده بههاي ریشهگونه داشت. کلیه گیاهچه
گلخانه سازگار شـدند (شـکل   شرایط گلخانه و خارج از 

3.(
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میکروموالر) در ریزازدیادي بارانک ایرانیبر حسب مورد استفاده (تیمارهاي هورمونی -1جدول 
BAPTDZIBAشماره تیمار

1000
20023/0
30045/0
4005/00
5005/023/0
6005/045/0
701/00
801/023/0
901/045/0
102/200
112/2023/0
122/2045/0
132/205/00
142/205/023/0
152/205/045/0
162/21/00
172/21/023/0
182/21/045/0
194/400
204/4023/0
214/4045/0
224/405/00
234/405/023/0
244/405/045/0
254/41/00
264/41/023/0
274/41/045/0

هاي بارانک ایرانی(میکروموالر) بر ریزنمونهBAمیانگین اثر غلظت همقایس-2جدول
μM (BAغلظت ()cmشاخساره (طولشاخسارهتعداد میانگرهتعداد

b1/4c8/1c1/10/0
a3/6b3/7a0/22/2
a2/6a1/8b3/14/4

است.دانکنآزمونازاستفاده% با5در سطح احتمال اختالفات نبودنداردر هر ستون مبین معنیمشابهحروف
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) BA ،IBA ،TDZهاي رشد (هکنندمیانگین اثر متقابل غلظت تنظیممقایسه -3جدول 
شاخسارهتعداد)cmشاخساره (طولگرهتعداد)μMهاي رشد (هکنندغلظت تنظیم

BAIBATDZ

000a-e0/5cde6/1h3/1
0023/0d-e0/4e-h2/1h7/1
0045/0b-e7/4i6/0h7/2
005/00a-e0/5def5/1h0/1
005/023/0cde3/4e- i1/1h3/1
005/045/0de0/4hi8/0h3/2
01/00e7/3d-g4/1h7/1
01/023/0e3/3f- i0/1h7/1
01/045/0e3/3hi8/0h7/2
2/200a-e3/6ab2/2ghi0/6
2/2023/0a0/8abc1/2hij3/5
2/2045/0a-e3/6a4/2hij0/5
2/205/00a-e0/6bcd8/1b0/11
2/205/023/0a-e0/6ab3/2b-e3/9
2/205/045/0b-e7/4bcd8/1b-e3/9
2/21/00a-d0/7ab2/2efg3/8
2/21/023/0a-e0/5bcd8/1f-i3/6
2/21/045/0a-d0/7e-h2/1hi3/5
4/400a-d0/7a5/2h-l7/4
4/4023/0a-d0/7ab2/2h-l7/4
4/4045/0a-c3/7d-h3/1h-l7/4
4/405/00de0/4f- i0/1b-e3/9
4/405/023/0ab7/7f- i0/1bcd3/10
4/405/045/0a-e7/5f- i0/1bc7/10
4/41/00a-e3/5ghi9/0b-e7/9
4/41/023/0a0/8d-h3/1a3/13
4/41/045/0de0/4hi8/0fgh7/6
است.دانکنآزمونازاستفاده% با5اختالفات در سطح احتمال نبودنداردر هر ستون مبین معنیمشابهحروف
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هاي حاصل از نهال بارانک ایرانی هفته پس از کاشت ریزنمونه12زایی بر ریشهIBA/NAAهاي میانگین اثر غلظتهمقایس-4جدول 
زاییدر محیط ریشه

نوع هورمون )μMغلظت ( طول ریشه
(cm)

تعداد ریشه در ریزنمونه زاییدرصد ریشه

IBA

0 0c 0b 0d

5/2 3/5b 7/0b 3/5c

5 3/8a 3a 7/14a

5/7 3/5b 3/1b 7/10b

NAA

0 0c 0b 0d

5/2 0/3b 7/0b 7/2cd

5 0/5b 7/0b 0/4cd

5/7 0c 0b 0d

است.دانکنآزمونازاستفاده% با5اختالفات در سطح احتمال نبودنداردر هر ستون مبین معنیمشابهحروف

Sorbusمراحل مختلف کشت بافت -1شکل  persica Hedl. :Aاي (شیشهزده در شرایط درونهاي جوانه) نهالIn vitro بر روي محیط (
WPMهاي جانبی بر روي محیط کشت ) پرآوري شاخسارهCها، ) استقرار ریزنمونهBعاري از هورمون، MSکشت 

هاو تعداد ریشهگیري طول: اندازهEزایی، : ریشهPGRe ،Dحاوي 

A B C D E
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ها) ریزنمونهcmهاي اکسین بر طول ریشه (نوع هورمونواثرات غلظت-2شکل 
است.دانکنآزمونازاستفاده% با5اختالفات در سطح احتمال نبودندارمبین معنیمشابهحروف

شدهباززایی اهانیگيسازمقاوم-3شکل

بحث
هاي حاصل از نهال در این تحقیق استفاده از ریزنمونه

درصد شد. 98- 100یی کلیه تیمارها در حد اموجب بازز
حاصل از نهال توسط سایر هايی مناسب ریزنمونهایبازز

,Hosseini-Nasr & Rashid(محققان  2002; Shahina

& Anwar, ,Chalupa؛ 2010 ) نیز تأئید شده 1992
کشت بافت نشان داد که امکان هاي آزمایشاست. نتایج 

تکثیر و ریزازدیادي گونه بارانک ایرانی در حضور 

c

b

a

b

c

b

b

c0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

٠٫٠ ٢٫۵ ۵٫٠ ٧٫۵

شه
ل ری

طو
)

cm(

)μM(غلظت هورمون

IBA

NAA
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هاي رشد وجود دارد. هکنندهاي مناسبی از تنظیمغلظت
برايعنوان یک روش موفق امروزه روش کشت بافت به

Arrillagaهاي مختلف بارانک (تکثیر انبوه گونه et

al., ,Chalupa؛ 1992 Malá؛ 1992 et al., 2009 (
شود. توصیه می

توفیق در ریزازدیادي در صورت وقوع یک سلسله 
هاي داخلی یا خارجی پیچیده وابسته به محركفرایندهاي 

in vitroاست که خود مراحل رشدي گیاه را در شرایط 

ها و اثرات ها، سیتوکینینکنند. نقش اکسینتنظیم می
طی تمایز مورفوژنز درفرایندهاي متقابل بین آنها در 

Arrillagaخوبی اثبات شده است (بههااندام et

al., ,Hosseini-Nasr & Rashid؛ 1992 ). در این 2002
که از دسته TDZو BAهاي تحقیق نیز کاربرد هورمون

ها که ازجمله اکسینIBAها هستند و هورمون سیتوکینین
است موجب توفیق در ریزازدیادي بارانک ایرانی گردید. 

و Emamدست آمده در این آزمایش با نتایج هنتایج ب
Ghamarizare)2013هاي ) که کاربرد هورمونBAP ،

TDZوIBAو 23/0، 2/2ترتیب هاي بهدر غلظت
.S)زایی و تکثیر تیسمیکروموالر را براي شاخه05/0

aucuparia)در مطابقت دارد.،معرفی نمودند
زایی ترین تیمار شاخه) نیز مناسبNasiri)2001ضمن

BAPرا با استفاده از هورمون (S. torminalis)بارانک 

میکروموالر (البته بدون استفاده از 2/2در غلظت 
در پژوهشی) بدست آورد.IBAوTDZهايهورمون

Taimori) غلظت) نیز با استفاده از 2017و همکاران
همراه با غلظت یک BAPگرم در لیترمیلیچهار 

ریزازدیادي گونه موفق بهNAAگرم در لیترمیلی
Crataegus meyeriنطوریهم. ندشدOrdogh و همکاران

BAP) با ترکیب هورمونی 2006( 3.3 μM+IBA 0.25

μMو بدون استفاده از هورمون)TDZ( بیشترین تعداد
.تولید نمودندS. redlianaشاخساره را در کولتیوارهاي 

ترین تیمارها موفق)Chalupa)2002در همین زمینه
را در محیط کشت S. aucupariaبراي ریزازدیادي تیس 

MS بعدوWPM) تغییر یافته حاوي سیتوکینینBA و

TDZ) و اکسین (IBA(.کهدر حالیبدست آورد
Marques) وجود هورمون 2012و همکاران (BA را

الزامی (S. torminalis)براي ریزازدیادي بارانک 
دهد که در غیاب آزمایش نیز نشان میاین دانند. نتایج می

هاي تولید شده براي گونه تعداد شاخسارهBAهورمون 
یابد. داري کاهش میطور معنیبارانک ایرانی به

عدد) تحت تأثیر 11ساره (بیشترین تعداد شاخکه طوريبه
μM4/4(BA)+μM1/0 (IBAهاي (متقابل هورمون

) 2006و همکاران (,Ordoghکهحاصل شد. در حالی
را موجب μM3/3(BA)+μM25/0 (IBAتیمار (

. ندعدد شاخساره) معرفی نمود93/8حداکثر پرآوري (
گیري نمود که حضور گونه نتیجهتوان اینطور کلی میبه

) در محیط IBAو BA،TDZهاي استفاده شده (هورمون
هاي جدید از منظور تشکیل و پرآوري شاخسارهبهکشت

اي در گونه مورد بررسی همانند سایر قطعات گره
ضروري و الزامی است و با Sorbusهاي جنس گونه

) تعداد TDZو BAPها (افزایش غلظت سیتوکینین
د.یابشاخساره تولید شده افزایش می

μM2/2تا BAطول شاخساره با افزایش غلظت 
این نتیجه تاحدودي با نتایج ،کاهش یافتبعد افزایش و 
Marques) و 2012و همکاران (Chalupa)2002(

) طول 2012و همکاران (Marquesمطابقت دارد. 
متر در سانتی24/2تا 08/2ترین شاخساره را طویل

همراه با غلظت μM2/2یا μM4/4محیط کشت حاوي 
μM9/4 هورمونIBA تحقیق این گزارش نمودند. در

متر در سانتی4/2و 5/2طول بهترین شاخسارهنیز طویل
در غیاب اما μM2/2و μM4/4محیط کشت حاوي 

با توجه به نتایج حاصلحاصل شد.IBAهورمون 
عدد) تحت تأثیر متقابل 9بیشترین تعداد شاخساره (

و μM4/4(BA+)μM23/0 (TDZهاي (هورمون
) در اثر متقابل cm7/0ترین طول شاخساره (کوتاه

μM0/0(BA+)μM45/0 (TDZهاي (هورمون

نیز افزایش )Chalupa)2002در پژوهشی . دست آمدبه
را از عوامل کاهش TDZویژه بههاغلظت سیتوکینین
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دانسته و در in vitroها در شرایط طول شاخساره
98/0تا 25/0یا BAمیکروموالر 4/4- 8/8هاي غلظت

ها را ترین شاخسارهبیشترین و کوتاهTDZمیکروموالر 
در گونه تیس گزارش نموده است.

زایی نشان داد که نتایج حاصل از تیمارهاي ریشه
زایی درصد گیاهانی که به محیط ریشه15تا 3تقریباً 

منتقل شدند، یک تا سه ریشه در هر ریزنمونه تولید 
بنابراین در شرایطی که تکثیر رویشی از طریق نمودند. 

تواند موفق به تولید گیاهان مشابه گیاه مادري قلمه نمی
Esmaeili Sharifشود ( روش به)، ریزازدیادي2015

برايتشریح شده توانسته است توفیق ارائه روشی نوین 
از گونه بارانک را هاي مورد نظر تولید و تکثیر ژنوتیپ

ایرانی معرفی نماید.

سپاسگزاري
علومدانشگاهاز اعتباراتپژوهشهاي اینهزینهکلیه

است. ساري تأمین شدهطبیعیمنابعوکشاورزي
وسیله نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را بدین

ویژه اعضاي هیئت بهاز مدیریت دانشکده منابع طبیعی و
داري آن دانشگاه اعالم علمی و کارکنان گروه جنگل
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Abstract
Iranian mountain ash (Sorbus persica Hedl.) is one of the endangered species with great

values in terms of soil conservation, climate stratification, medicinal properties, high resistance
to frost, and importance of habitat for wildlife. Present research was conducted with the aim of
achieving to an appropriate method of micropropagation of the species. Nodal segments were
taken from stem axis of in vitro elongated plants. The segments were cultured on WPM
medium, supplemented with 27 hormonal composition of BAP, IBA and TDZ. Then the
resulting shoots were transferred to a media supplemented with various concentrations of IBA
or NAA for rooting induction, and finally they were moved to a greenhouse. Percentages of
regeneration of the explants were 98 -100%. The highest number of shoots was obtained by
TDZ (0.23 μM) + IBA (0.1 μM) and BA (4.4 μM), the highest shoot length (5.2 cm) was
obtained by TDZ (0.0 μM) + IBA (0.0 μM) and BA (4.4 μM) and the highest number of nodes
(8) was achieved by TDZ (0.23 μM) + IBA (0.0 and 0.1 μM) and BA (2.2 and 4.4 μM). There
was a significant difference between IBA concentrations in different treatments for rooting
percentage. Maximum rooting percentage was 14.7% in IBA concentration of 5 μm. The rooted
segments were successfully acclimated to greenhouse conditions. Results of the experiment
showed that in the absence of BAP hormone, umber of shoots produced by the segments
significantly were decreased for all of the tested treatments. Fifteen percent of the transferred
explants to the rooting media produced one to three roots per explant.

Keywords: Auxin, cytokinin, organogenesis, Sorbus persica Hedl., tissue culture


