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 چکیدي

درخت چزيش يا ًين
1
است. ايي  Meliaceaeدرختی ُوشَ سبش هتعلق بَ خاًْادٍ  

ستفادٍ  شِای ا يادی دارد. رّ يی س يی ّ غيزدارّ خْاص دارّ ياٍ دارای  گ

شدٍ بزای ريش اسديادی چزيش استفادٍ اسريشًوًَْ گياُاى بالغ ّ ًِال 

ضدعفًْی  ُای   ًَ ستقزار ريشًوْ شاهل ا قات  شد. تذقي هی با جْاى  بذری 

يی ّ  شَ سا باالخزٍ ري شَ،  شزايط درّى شي شد در  يی ّ ر شاخَ سا شدٍ، 

استقزار در خاک بْد. در ايي تذقيق جْاًَ جاًبی ّ يا جْاًَ اًتِايی 

اس شاخَ ُای جْاى هْرد استفادٍ قزار گزفت. درضدعفًْی قطعات گياُی 

دقيقدَ بِتدزيي  55درصد بَ هددت  51/0استفادٍ اس کلزيد جيٍْ بَ غلظت 

داصل شد. هذيط کشت استفادٍ شدٍ بزای شاخَ سايي يا ريشَ سايی  ًتيجَ

 بْد.  BAP ،IBA  ّNAA   بَ اضافَ ُْرهْى ُای   MSهذيط کشت 

درصدد ّ 3ُوزاٍ با سداکارس  MSدر ايي تذقيق در اثز کاربزد هذيط کشت 

درصد ًتايج بسيار هطلْبی داصل شد ّ گياُچَ ُدای داصدلَ در  51/0آگار 

بدَ  BAPْبی رشد ًوْدًد. در ايي هذيط بزای رشد طْلی اس ايي هذيط بَ خ

هيلی گزم در ليتز استفادٍ شدد. شدزايط اتداش رشدد در ايدي  5/0هقدار 

سداعت تداري،ی،  8لْکس ًْر(،  3000تا 0100ساعت رّشٌايي) 51هزدلَ شاهل 

درصدد  21درجَ سداًتي گدزاد ّ رطْبدت ُدْا  01تا  02درجَ دزارت اتاش 

ُفتَ گياُچَ ُا بَ هذيط شاخَ سايدی اًتقدال دادٍ  2تٌظين شد. بعد اس 

رّس يک بار ّاکشت اًجام شد. در هزدلَ شاخَ سايی ًيش اس  08شدًد ّ ُز 

 استفادٍ شد. MSهذيط 

هيلی گدزم در  9/0ّ  1/0، 5/0در سَ تيوار  BAPتيوارُای ُْرهًْی شاهل  

هيلدی گدزم در  5با غلظت  NAAهيلی گزم در ليتز ّ  IBA 1/0  ّ5ليتز ّ 

ت،زار تجشيدَ ّاريداًس  8ليتز بْد کَ در قالب يک طزح کاهالً تصادفی با 

% هقايسَ گزديدد. 1اًجام شد ّ سپس با آسهْى داً،ي هياًگيي ُا در سطخ 

بدا  BAPًتايج بَ دست آهدٍ ًشاى داد بِتزيي شاخَ سايی با استفادٍ اس 

يد.در ايي تيوار هياًگيي شاخَ هيلی گزم در ليتز بَ دست هی آ 9/0غلظت 

 % هعٌی دار شد. 1بْدٍ کَ در سطخ  523/9سايی 

هيلی گدزم در  5/0با غلظت  NAAدر هزدلَ ريشَ سايی بِتزيي تيوار شاهل 

 5هيلی گزم در ليتز ُودزاٍ بدا تداري،ی بدَ هددت  1/5ليتز، ّ تياهيي 

 رّسبْد 
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