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 چکیده

افزونگری موثر شاخساره . یک پروتوکل ریزازدیادی سیب بشدت به نحوه و سرعت افزونگری بستگی دارد سازیموفقیت در تجاری 

برای . دارد ای و غیره بستگی تحت تاثیر فاکتورهای مختلف از جمله ژنوتیپ، ترکیبات محیط کشت، فاکتورهای محیطی درون شیشه

در این آزمایش از طرح آماری .  صورت گرفت M9سیب آزایش اصفهان، مربایی مشهد و  ی بر روی سه پایه این منظور پرآوری

سه  دو نوع محیط کشت و سیب، ی نوع پایه سهشامل  هافاکتور .سه تکرار استفاده شد باکامال تصادفی  های فاکتوریل در قالب پایه

ها تحلیل آماری داده برای تجزیه و. های جانبی تولید شده یادداشت برداری شدند تعداد شاخسارهها بر اساس  دهدا. بود BAPاز  غلظت

%  5و % 1 وحدر سط (DMRT)ای دانکنها از روش آزمون چند دامنهمقایسه میانگینبرای  و Excelو  Mstat-C هایبرنامه  از

اثر نوع محیط کشت، نوع پایه، ، BAزایی اغلب فاکتورها از جمله، غلظت که برای شاخهتجزیه واریانس نشان داد نتایج  .استفاده شد

بطورکلی بدون توجه به نوع محیط  .داری داشتند اختالف معنی% 1در سطح  پایه در محیط کشتو اثر متقابل  BAدر پایه متقابل 

( عدد 98/2)کمترین تعداد mg/l BA   5/0و غلظت ( عدد 55/5)، بیشترین تعداد شاخه mg/l BA   5/1کشت و نوع پایه، غلظت

. زایی را داشت عدد، کمترین شاخه 869/2مربایی با  ی عدد شاخه بیشترین و پایه 111/5با تولید میانگین آزایش  ی پایه. را تولید کرد

 . زایی نتیجه بهتری داشت در شاخه، WPMنسبت به محیط کشت  MSمحیط کشت همچنین 

  BA  پرآوری، ، پایه، (.Malus domestica Borkh) بسی :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

به فاکتورهای مختلف، از جمله گونه گیاهی، نوع رقم، نوع ژنوتیپ، ترکیبات آلی و  (Multiplication) در مرحله افزونگریموفقیت 

ا، رطوبت نسبی و غیره بستگی مواد تنظیم کننده رشد یا ترکیب محیط کشت، و شرایط فیزیکی کشت شامل؛ نور، دم غلظتمعدنی، 

ی ها افزونگری شاخساره .(2) باشد می زایی برای مرحله ریشه ای های درون شیشه تولید ریزشاخسارهافزایش هدف این مرحله . دارد

 ازو های ژنوتیپی در واکنش به رشد و نم تفاوت (.8و  1) شده است بررسیژنوتیپ توسط محقیقن مختلف  رقم و باط با نوعتسیب در ار

های سیب  شاخساره( Proliferation)و پرآوری  که بر روی افزونگری تحقیقاتیدر بسیاری از (. 5) شد گزارش 1891 دهه سالهای

واکنش  (.8و  5، 3، 1) استفاده شده است mg/l 2-5/1 نین در غلظت هایی بینیبه عنوان منبع اصلی سیتوک BAانجام گرفته است، 
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 molµ 11-1از  BAدر غلظت های متفاوت  (’M27’, ‘M9’, ‘M26’, ‘Macspur‘)ختلف سیب های ارقام م شاخساره تولید

 BA (molµغلظت های بیش از بهینه  ودر همه ارقام  BA  (molµ1)پایین های که غلظت.قرار گرفت و مشاهده شد مقایسهمورد 

و  M26برای  BA (molµ 5بهینه غلظت . کاهش دادMacspur’ (11/3 )’و درM26 (92/2 )تعداد شاخه ها را در ( 11

Macspur و molµ 11  برایM27  وM9  ) در  55/9) برای تولید حداکثر شاخه ها در ارقام مختلفM27  ،81/3  درM9  ،

در رقم اثرات مشابهی BA (molµ 5/15-1/1 )همچنین با افزایش غلظت  (.2)د متفاوت بو(  Macspurدر  56/5و  M26در  51/3

‘Akero’  غلظت ثابت  (.9) شدمشاهدهBA ( mg/l1)  و تعادل بینGA3  وIBA دهد ها را تحت تاثیر قرار می طویل شدن شاخه، 

تحریک GA3’ (mg/l5/1 )‘افزایش یابد، طویل شدن شاخه ها فقط در حضور اسید جیبرلیک  mg/l1 تا 11/1 از IBAوقتی میزان 

 Tydeman's‘در کشت رقم . ها بررسی کردند بر روی پرآوری شاخسارهرا  تایی سیتوکینین اثرات دو محققین برخی (.8) شوند می

Early Worcester’ در محیط حاوی molµ2/2  ازBA  به همراهmolµ 5/9  تشخیص داده شد  5-11کینتین، نسبت افزونگری

 ،مواد تنظیم کننده رشد عالوه بر نوع رقم و (.6) بود 3-6به تنهای، نسبت افزونگری  BAاز  molµ 5/5 در حالیکه در محیط حاوی

ی ریزازدیادی برا MS محیط کشت معموال از. نوع محیط کشت نیز در در پرآوری شاخساره های درون شیشه ای نقش زیادی دارد

 (. 2) گزارش شده است توسط محققین های کشت نیز محیط گرچه کاربرد سایر، سیب استفاده می شود

 

 مواد و روشها 

 تهیه وها  ها از پایه شاخه. انجام گرفت M9ارجی پایه خآزایش اصفهان و مربایی مشهد و یک  سیب ایرانی ی پایه دو بر روی آزمایش

پرآوری انتقال  یها و بر روی محیط هگرفته شدها  ریزنمونه از آنها ،ای درون شیشهتقرار آنها در محیط های پس از ضدعفونی و اس

، BAP (mg/l 5/1 ،1 ،5/1)سه غلظت  دارای کدامهر  که ،WPMو  MS شتمحیط کدو از ها  پرآوری شاخسارهبرای . یافتند

ضدعفونی  C 121°در دمایو تنظیم  6/5محیط بر روی  pH .استفاده شد بودند( g/l9) آگار  و( g/l31)ساکارز  ،MSویتامین های

 C ° 2در دما( μmol/m²/s31  )روشنایی  h 16در شرایط طول روز ها کشت ،پرآوری محیط بهها  ریزنمونهپس از انتقال  .گردیدند

براساس تعداد  روز  51داده برداری پس از . ریزنمونه بود 5تا  2هر تیمار دارای سه تکرار و هر تکرار بین  .قرار داده شدند 25 ±

 .سه تکرار استفاده شد بادر آزمایش از طرح آماری فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی . های رشد کرده انجام گرفت شاخهنو

 برنامه ازداده ها  و تحلیلتجزیه  برای. بود BAP سیتوکینین سه غلظت دو نوع محیط کشت و نوع پایه سیب، سهشامل  هافاکتور

و % 1مقایسه میانگین ها و گروه بندی آنها با استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح . استفاده شد  Mstat-C آماری

  .پیش از تجزیه آماری، آزمون توزیع نرمال بر روی داده ها انجام گرفت .ورت گرفتص%  5

 و بحثنتایج 

و اثر  BAدر پایه اثر متقابل نوع محیط کشت، نوع پایه، ، BAد که فاکتورهای غلظت دانشان ها  پرآوری شاخه نتایج تجزیه واریانس

اختالف   %5در سطح فقط  BAپایه در محیط کشت در و اثر متقابل  دارنددار  اختالف معنی% 1در سطح  پایه در محیط کشتمتقابل 
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نشان  BAغلظت های مختلف برد رکا. دادندار از خود نشان  اختالف معنی BA نوع محیط کشت در دار داشته ولی اثر متقابل  معنی

کمترین  BAاز  mg/l 5/1 غلظت. کرد یبیشتر یها شاخهنو ، تولیدmg/l1و  5/1های در مقایسه با غلظت mg/l 5/1 غلظتداد که 

عدد شاخه در هر ریزنمونه  55/5های جدید را با میانگین  بیشترین تعداد شاخه mg/l  5/1و غلظت( عدد شاخه 98/2با میانگین )

غلظت  بدون توجه به نوع محیط کشت و .بود عدد در هر ریزنمونه 95/3نیز  mg/l 1غلظتمیانگین تعداد نوشاخه ها در  .تولید کرد

BA ،های  ی آزایش اصفهان نسبت به پایه پایهM9 آزایش ی  پایه. تولید کردبا اختالف آماری بیشتری را  شاخه های و مربایی مشهد

ی مربایی  عدد شاخه، و پایه 11/5با میانگین   M9ی عدد شاخساره در هر ریزنمونه در مقایسه با پایه 11/5با تولید میانگین اصفهان 

محیط ، BAو غلظت  ی بدون توجه به نوع پایههمچنین . های بیشتری تولید کرد عدد شاخه، تعداد شاخساره 869/2گین مشهد با میان

عدد  563/5با تولید میانگین  MSمحیط کشت  .بیشتری را تولید کرد شاخه های، WPMنسبت به محیط کشت  MSکشت 

تشکیل به  ها شاخهپرآوری  .تولید کرد بیشترین تعداد شاخساره را عدد شاخه 663/3با میانگین  WPMشاخساره در مقایسه با محیط 

عنوان منبع  به BA اغلب از (.9) شود سیتوکینین ها کنترل میتوسط های جانبی بستگی دارد، که اساسا  و فعالیت مریستم

ان داد که نقش اساسی در در این آزمایش نش BAغلظت باالی  (.8و  5، 3، 1) استفاده شده استبرای پرآوری سیب سیتوکینین 

نسبت رفتار نوع ژنوتیپ ها نیز  .پرآوری داشته هر چند انجام پژوهش های بیشتر برای تعیین مناسبترین غلظت برای هر رقم الزم است

 ممکن است در ارتباط با تفاوت در میزانبه پرآوری متفاوت بوده بطوریکه پایه ی آزایش در کل بیشترین پرآوری را داشت و این 

 (. 5) باشد  BAمتابولیسم  و یا بعلت اختالف در جذب سیتوکینین  و سیتوکینین ها یا سایر تنظیم کننده رشد
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