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Abstract
Background and Objectives
Red flesh apple belongs to Malus niedzwetzkyana of Rosaceae family. It has high levels of
important phytochemicals like antioxidants, flavonoids and anthocyanins in its cortex, which, in
addition to attractiveness, is a source of benefit compound. The aim of the present investigation
was to optimize efficient protocols for micro propagation of red flesh apple in order to use the
results in future breeding strategies.

Materials and Methods
During the early spring, stem cuttings of growing red flesh apple trees were surface-sterilized in
70% ethanol and 50% sodium hypochlorite. Then, sterilized samples were placed in the test tubes
containing MS medium supplemented with 2 µM BAP. At the proliferation stage, interactive
effects of BAP (0, 2, 4, 6 M) and GA3 (0, 3, 6 M) on various aspects of proliferation
(multiplication rate and vegetative growth characteristics such as number of produced shoots per
explant, shoots length, leaf numbers, and the fresh and dry weight of explants) were investigated.
At rooting stage, the effect of different concentrations of IBA or NAA (0, 1, 2, 3,4 µM) on the
percentage of rooting, number of roots per explant and length of roots were compared. At
acclimatization stage, the plantlets were transferred into pots with a volume of 200 ml containing
sterile compound at the greenhouse condition.

Results
The results showed that there was a significant difference between the effects of various
concentrations of BAP and GA3 on micro propagation of red flesh apple. The best result in
proliferation (7.9 of axillary shoots after 8 months) was obtained from explants that were cultured
in the medium containing 4 M BAP and 3 M GA3. At rooting stage, the maximum rooting
percentage (85.2%) was obtained in the medium containing 3 M IBA. In addition, rooted
explants from IBA treatments were successfully acclimatized (100%) in the greenhouse, but
rooted explants in NAA treatments were weak in acclimatized stage (40%).

Discussion
Measuring the growth rate is the major economic parameter for successful plant
production at in vitro conditions, which is usually characterized by the number of axillary
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shoots, number of regenerated leaves and increase in the length of shoots and fresh and
dry weight. We obtained the highest growth rate of red flesh apple in the culture medium
containing 4 μM of BAP. The efficiency of BAP as an important cytokinin in apple
proliferation has been reported in other studies as well. The results of the present
investigation showed that highest rooting percentage was obtained from culture medium
containing 3 μM of IBA. In addition, morphology of roots varied in callus formation and
longitudinal growth and the samples rooted in IBA treatments had stronger roots than the
rooted samples in NAA treatments. It seems that exposure to NAA instead of IBA
stimulates indirect organogenesis and produced undesirable side effects on roots, such as
callus formation, which can cause plantlets weakness during the period of acclimatization.
Keywords: Compatibility, Multiplication, Plant growth regulator, Rooting
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چکیده
این پژوهش در سال  1931در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه زنجان و با هدف بهینهسازی ری زازدی ادی یک از
ژنوتیپهای ارزشمند و بوم سیب گوش ت س رخ انج ا ش د .آزم ایشه ا ش امب بررس ات ر ترکیم اا م اوا
تنظیمکنندههای رشد ( GA3در سه سطح ص ر 9 ،و  6میکروموالر) و ( BAPدر چهار سطح ص ر 4 ،2 ،و  6میکروموالر) بر
جنمههای مخ لف پرآوری شامب تعداد برگ و ریزشاخه تولیدشده در هر ریزنمونه ،میزان رشد طول ریزش اخهه ا و
وزن تر و خشک ریزنمونهها بود .آزمایشها بهصورا فاک وریب در قالب طرح کامالً تص ادف ب ا س ه تک رار ص ورا
گرف ند .همچنین ،تأتیر غلظتهای مخ لف تنظیمکنندههای رشدی ( IBAدر پنج سطح ص ر 9 ،2 ،1 ،و  4میکروموالر)
و ( NAAدر پنج سطح ص ر 9 ،2 ،1 ،و  4میکروموالر) بر ریشهزای ریزنمونهها بررس شد .به رین ن یجه برای پ رآوری
( 7/3تعداد ریزشاخه /ریزنمونه 8 /ه ه) در مح یط کش ت و اوی چه ار میکروم والر  BAPو س ه میکروم والر GA3
بهدستآمد .بهعالوه ،گیاهان تکثیرشده در این تیمار نسمت به تیمارهای دیگر پژوهش ،ن ایج مطل و ت ری در کلی ه
ص اا مورد بررس شامب تعداد برگ ،میزان رشد طول ریزشاخهها و وزن تر و خشک ریزنمونهها نشان دادند .ن ایج
نشان داد ،محیط کشت  1/2 MSواوی سه میکروموالر  IBAبا  88/2درصد ریشهزای ط هشت ه ه به رین ترکی ب
برای ریشهزای بود .ن ایج سازگاری نشان داد گیاهان ریشهدارشده در تیمارهای و اوی  IBAبس یار موف ت ر (111
درصد) از گیاهچههای ریشهدارشده در تیمارهای واوی  41( NAAدرص د) بودن د ،ل ا مح یط کش ت و اوی س ه
میکروموالر  IBAکاراترین ترکیب جهت ریشهدار شدن و بقای سیب گوشت سرخ در مروله سازگاری بود.
کلیدواژهها :پرآوری ،ریشهزای  ،سازگاری تنظیمکنندههای رشد گیاه

مقدمه

روزافزون سطح زیرکشت ،در اقوی نقاط جهان شده اسـت

درخـت ســیب ( )Maulsاز مهـمتـرین گیاهـان دانـ دار

( .)Brown, 2012سیب گوشت سرخ گیاهی منحوـرب فـرد

خــانواده  Rosaceaeدر منــا س سردس ـیری و معتدل ـ جهــان

از جنس  Malusو گون  pumilaاسـت کـ بـ دلیـل میـزان

است ( .)Cornille et al., 2012گسـترش کشـت و تجـارت

باالی آنتیاکسیدان و آنتوسـیانین در کـورتکس ،عـووه بـر

جهانی سیب باعث توجـ ویـژه بـ ایـن محوـوف و افـزای

ایجاد جذابیت ظـاهری ،خـوا

درمـانی ویـژهای نیـز یافتـ
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است (.)Mazza and Velioglu, 1992; Etherton, 2002

رقم ،تنظیمکننده های رشدی و سایر عوامل بسـتگی دارد

ریزازدیادی موفس سیب ب عوامـل زیـادی ماننـد نـو

( .)Xu et al., 2008; Ballester et al., 2009اکسـینهـا

ریزنمون  ،سطح هورمون های داخلی ،نو محیط کشت و

در القاء ریش زایی در ریزقلم های اغلب ارقام سیب تأثیر

ترکیبات تنظـیم کننـده رشـدی آن ،شـرایط محیطـی و ...

دارنـد (.)Ballester et al. 2009; Hunt et al., 2011

Tang et al., 2008; George et al.,

پرکاربردترین اکسینها در ریش زایی ریزنمون های سیب،

وابسـت اسـت (

2008; Dobranszki and Da Silva, 2010; Jamshidi
 .)et al., 2016کمیت و کیفـت پـرآوری ریزشـاخ هـای

سیب تحت تأثیر فعالیت مریستمهای جـانبی اسـت و ایـن
امر نیز بـ نوبـ خـود از غلظـت و تناسـب هورمـونهـای
سایتوکنین ،اکسین و جیبرلین تأثیر میپذیرد ( Jafarkhani

.)Kermani et al., 2008; Soni et al., 2011
استفاده از محیط کشت پایـ

Murashige and ( MS

 )Skoog, 1962بــرای ریزازدیــادی اغلــب ژنوتیـپهــای
ســیب مناســب بــوده اســت (

;Soni et al., 2011

.)Mohamadzadeh Moghadam and Hamidi, 2017

شامل ایندوف  4بوتریـا اسـتیا اسـید ( ،)IBAاینـدوف
اســتیا اســید ( )IAAو نفتــالین اســتیا اســید ()NAA
هستند ک ب صورت ترکیبی و یا ب تنهایی و با غلظتهای
متنو از  7/9تـا  4میلـیگـرم در لیتـر ،در محـیط کشـت
استفاده شدهاند (;Magyar-Tabori et De Klerk, 2002
;.)al., 2002; Modgil et al., 2009

این پژوه

با هدف بهین سـازی ریزازدیـادی سـیب

گوشـت سـرخ انجـام شـد تـا فـمن حفـن ایـن ژنوتیــپ
ارزشــمند ب ـ عنــوان ژرم پوســم بــومی ،امکــان مطالع ـ و

سایتوکنین ها مهم ترین ترکیبات تنظیمکننـده رشـدی

بررسی راحـتتـر ،دقیـستـر و کـم هزینـ تـر در کارهـای

در ریزازدیادی سیب هستند ک ب همراه غلظتهـای کـم

اصــوحی و آزمــای هــای آتــی در خوــو

مطالعــات

اکسینهـا و در برخـی مـوارد نیـز جیبـرلینهـا در محـیط

فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی فراهم شود.

کشــت ریــزازدیــادی اســتفاده شــدهانــد (

مواد و روشها

Jafarkhani

 .)Kermani et al., 2008; Soni et al., 2011در تحقیقـات
آمــده اســت کـ اســتفاده از بنزیــل آمینــو پــورین ( )BAPبــا

تهیه مواد گیاه

و اس قرار

مواد گیاهی مورد استفاده در این پژوه

از سرشاخ هـای

غلظتهـای  7/1تـا  2میلـیگـرم در لیتـر ،نتـایم مطلـوبی در

جوان و در حاف رشد درختان بالغ سیب ژنوتیپ گوشت سرخ

ریزازدیادی یف وسیعی از ارقـام و پایـ هـای سـیب داشـت

شهرستان شاهرود تهی شدند .نمون ها پس از فدعفونی شـامل

است ،برای مثاف ب کار بـردن  2میکرومـوالر  BAPبیشـترین

شستشو با الکـل اتیلیـا  07درصـد و هیووکلریـت سـدیم 17

) را در MM111

درصد و حدود  27میکرولیتر  Tween20و درنهایـت شستشـو

ایجاد کرد ،و تیمار  3میکروموالر این تنظـیمکننـده رشـدی،

با آبمقطر استریل ،در محیط کشت پایـ  ،MSبـا افـزودن دو

محـــری بیشـــترین پـــرآوری ( 6ریزشـــاخ /ریزنمونـ ـ ) در

میکروموالر  BAPب همراه  47گرم در لیتر ساکاروز بـ عنـوان

تعــداد ریزشــاخ ( 3/8ریزشــاخ /ریزنمون ـ

 MM106بــود (

;Jafarkhani kermani et al., 2008

منبع کربوهیدرات و  6/8گرم در لیتـر آگـار مسـتقر و بـ اتـا

 .)Ciccoti et al., 2009حضـور جیبرلیـا اسـید ( )GA3در

رشــد بــا دمــای  23±9درج ـ ســانتیگــراد و دوره نــوری 96

ترکیب محیط کشت یکی از مهمترین فاکتورهـای مـرثر بـر

ســاعت روشــنایی بــا شــدت  2777لــوکس و هشــت ســاعت

رشد ولی ریزشاخ ها است و برقـراری نسـبت مناسـب بـین
غلظت  BAPو  GA3نق
ریزنمون

مرثری در پرآوری و رشد ولی

ها نشان داده است ( Jafarkhani Kermani et al.,

.)2008; Soni et al., 2011
موفقیت ریش زایی نیز ب مـواردی ماننـد ژنوتیـپ هـر

تاریکی منتقل گردیدنـد .پـس از شـ

هفتـ ریزنمونـ هـا بـ

محیط کشت جدیدی بـا همـان ترکیـب جهـت تکثیـر منتقـل
گردیدند.
آزمای های بخ

بهینـ سـازی پـرآوری بـر اسـاس

آزمون فاکتوریل در قالب رح کاموً توادفی انجام شد،
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فاکتورها شامل بررسـی اثـر غلظـت و ترکیبـات متفـاوت

اندازهگیری شد .جهت انـدازهگیـری وزن خشـا ،ابتـدا

مواد تنظیمکننده رشد شامل  GA3در س سطح (صـفر4 ،

ریزنمون های بست بندیشده در پاکـتهـای کاغـذی ،بـ

و 6میکروموالر) و  BAPدر چهار سطح (صـفر 3 ،2 ،و 6

مدت  38ساعت در آون با دمـای  61درجـ سـانتیگـراد

میکروموالر) در ترکیب بـا یکـدیگر بـود .در هـر ظـرف

قرار گرفتند و سوس توزین شدند.

آزمای

پنم ریزنمون کشت شده بود و هـر تیمـار دارای

س تکرار بود .آزمای های بخـ

ریشـ زایـی در قالـب

بهینهسازی مروله ریشهزای
شـامل بررسـی اثـر دو نـو

آزمای های ایـن بخـ

ــرح کــاموً توــادفی ب ـ صــورت بررســی مســتقل تــأثیر

اکســین (ب ـ صــورت مســتقل) در محــیط کشــت حــاوی

غلظتهای مختلف  IBAدر پنم سطح (صـفر 4 ،2 ،9 ،و

نمــاهــای  9/2 MSو فاقــد ویتــامین بــر ریشــ زایــی

 3میکروموالر) و  NAAدر پنم سطح (صفر 4 ،2 ،9 ،و 3

ریزنمون ها بود .تنظـیمکننـدههـای رشـدی شـامل  IBAو

میکروموالر) بود .در هر ظرف آزمـای  ،پـنم ریزنمونـ

 NAAهر یا در پنم سطح :صفر ،یا ،دو ،س و چهار
پـنم ریزنمونـ

کشت شد و اثر هر یا از تیمارهـا در سـ تکـرار مـورد

میکروموالر بودند .در هر ظرف آزمـای

بررسی قرار گرفت.

قرار گرفت و ظروف کشت حاوی ریزنمون ها بـ مـدت

بهینهسازی مروله پرآوری

یا هفت در تاریکی قرار گرفتند .سوس ریزنمونـ هـا بـ

پس از تکثیر اولی  ،پرآوری ریزنمون ها در  92تیمـار

محیط کشت  MSفاقد هورمون در اتـا رشـدی بـا دوره

از تنظیمکنندههای رشدی با غلظتهای مختلـف  BAPو

نوری  96ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی منتقـل

اسید جیبرلیا ( )GA3در محیط کشـت پایـ  MSمـورد

شدند .هفت هفت بعد ،درصد ریش زایی ریزنمون های هر

بررسی و مقایس قرار گرفت (جدوف .)9

تیمار ،تعداد و میانگین وف ریش های تولیـدشـده در هـر

در هــر ظــرف کشــت (شیش ـ هــای مربــا ب ـ ارتفــا ده
سانتیمتر و قطر داخلی هفت سانتیمتـر) پـنم ریزنمونـ قـرار

ریزنمون مورد بررسی قرار گرفت.
مروله سازگاری

داده شد .ظروف حاوی ریزنمون هـا بـ اتـا رشـد بـا دمـای

ریزنمون های ریش دارشده ب گلدانهایی با ارتفا 92

 23±9درج سانتیگراد و دوره نـوری  96سـاعت روشـنایی

سانتی متر و قطر داخلی هفت سانتیمتر ،حاوی پرالیـت و

بــا شــدت  2777لــوکس و هشــت ســاعت تــاریکی منتقــل

ماس و پیت ماس استریلشده ب نسبت  9:9:9منتقل شدند

گردیدنــد .صــفات مــورد بررســی شــامل تعــداد ریزشــاخ

و ب مدت چهار تا پنم روز در ر وبـت نسـبی حـدود 17

تشکیلشـده در هـر ریزنمونـ  ،میـانگین ـوف ریزنمونـ هـا،

درصد در گلخان با دمای بین  22تا  26درج سانتیگراد

میانگین تعـداد بـرد در هـر ریزنمونـ و وزن تـر و خشـا

قرار گرفتند ،سـوس سـطح ر وبـت نسـبی بـ حـدود 67

ریزنمون ها در انتهای هفت هشتم از شرو آزمای

بود .

هشت هفت پس از کشت ،وزن بردهـا و سـاق هـای
هـــر ریزنمونـ ـ در تمـــام تیمارهـــا بــ صـــورت مســـتقل

درصد کاه

داده شد و گیاهان برای حدود چهار هفتـ

در ایــن شــرایط قــرار گرفتنــد ،ســوس ب ـ گلــدانهــای
بزردتر جهت خروج از گلخان منتقل شدند.

Table 1. The plant growth regulators treatments of proliferation stage
)GA3 (µm

)BAP (µm

0
3
6
0
3
6

4
4
4
6
6
6

Treatments

T7
T8
T9
T10
T11
T12

)GA3 (µm

)BAP (µm

0
3
6
0
3
6

0
0
0
2
2
2

Treatments

T1
T2
T3
T4
T5
T6
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تجزیه و تحلیب آماری

ولی و غلب بـر ممانعـت از تـأثیر  BAPدر ویـل شـدن

محاســبات آمــاری دادههــای ب ـ دســتآمــده توســط

شاخسارهها ،در محیط کشت پـرآوری ،از  GA3اسـتفاده

نرمافزار  SPSSنسخ  27انجام شد و نمودارهای مربو ـ

شد .نتایم نشان داد وف ریزشاخ های تولیدشده در پایان

توســط نــرمافــزار  Excelرســم گردیــد .در مــورد تمــامی

آزمای  ،ب صورت معنیداری ( ،)P > 7/79تحـت تـأثیر

شاخصهای رشـد در همـ مراحـل ،میـانگین تیمارهـا بـ

ســطوح مختلــف  BAPو اثــر متقابــل  BAPو  GA3قــرار

روش آزمون چنددامن ای دانکـن و افاسدی ( )LSDدر

گرفت است .سطوح مختلف غلظت  GA3نیز دارای تـأثیر

سطح احتماف پنم درصد و یا درصد مورد مقایس قرار

معنیداری ( )P > 7/71بر رشد ـولی ریزشـاخ هـا بـود.

گرفتند.

مقایس میانگین سطوح مختلف تنظیمکننـدههـای رشـدی

ن ایج و بحث

مورد مطالع نشان داد ،بیشترین میـانگین ـوف ریزشـاخ

بهینهسازی مروله پرآوری

( )16/44mmدر تیمـار )BAP 6µm, GA3 6µm( T12

نتــایم نشــان داد ،تعــداد ریزشــاخ تولیــدشــده در

ب دستآمده است (جدوف  .)2در راستای نتایم حاصل از

ریزنمون هـای سـیب گوشـت سـرخ ،بـ ـور معنـیداری

ایــن پــژوه  ،محققــین دیگــر نیــز گــزارش دادهانــد کـ

( )P > 7/79تحـــت تـــأثیر ســـطوح مختلـــف غلظـــت

برقراری نسبت مناسـب بـین غلظـت  BAPو  GA3نقـ

تنظیمکنندههای رشد  GA3 ،BAPو اثر متقابل آنها قرار

مــرثری در پــرآوری و رشــد ــولی ریزنمونــ هــا دارد

داشت .مقایس میانگین سطوح مختلف تنظـیمکننـدههـای

(.)Jafarkhani Kermani et al., 2008; Soni et al., 2011

رشدی موردمطالع نشـان داد ،بیشـترین تعـداد ریزشـاخ

افزای

وزن تر ریزنمون هـای سـیب گوشـت سـرخ،

( 0/110ریزشـاخ  /ریزنمونـ  8 /هفتـ ) از ریزنمونـ هـای

ب ور معنیداری ( )P >7/79تحت تأثیر سطوح مختلـف

تیمار  )BAP 4µm, GA3 0µm( T8و کمترین تعداد نیـز

غلظت  BAPقرار گرفـت .حـداکثر وزن تـر ریزنمونـ هـا

در ریزنمونـ هـای تیمارهـای فاقـد )T1, T2, T3( BAP

( 9338میلـیگـرم) ،در تیمـار ( T11

ب دستآمد (جدوف  .)2بر اساس پژوه های گذشت نیز

 )3µmمشاهده شد (جدوف  .)2الزم ب ذکر است ،سطوح

 BAPب عنـوان مـرثرترین سـایتوکنین در پـرآوری سـیب

مختلــف  GA3و اثــر متقابــل  BAPو  GA3فاقــد تــأثیر

شناخت شده است و عنوانشده کـ رابطـ مسـتقیمی بـین

معنــیدار بــر وزن تــر ریزنمون ـ هــا بودنــد .وزن خشــا

غلظت این سایتوکنین در محیط کشت و تعـداد و انـدازه

ریزنمون های گیاه سیب گوشت سرخ نیز ب ور معنیدار

ریزشاخ های تولیدشده از ریزنمون ها مشاهده شده اسـت

( )P >7/79تحـت تـأثیر سـطوح مختلـف غلظـت BAP

( .)Soni et al., 2011ب عووه در گزارشات آمـده اسـت

قـــرار گرفـــت ،حـــداکثر وزن خشـــا ریزنمونــ (921

ک غلظت مرثر و بهین  BAPبر پرآوری سیب ،بـا توجـ

میل ـیگــرم) ،از تیمــار )BAP 6µm, GA3 6µm( T11

ب رقم و ژنوتیپ متفاوت است اما محدوده دو تـا هشـت

ب ـ دســتآمــد (جــدوف  .)2ســطوح مختلــف  GA3و اثــر

میکروموالر  BAPنتیج مطلوبی در پرآوری اغلب ارقـام

متقابل  BAPو  ،GA3مانند وزن تر ،تـأثیر معنـیداری بـر

داشـت اسـت ( .)Dobranszki and da Silva, 2010بـا

وزن خشا ریزنمونـ هـا نداشـتند .بـ ـورکلی افـزای

توج ب نتایم حاصل از این پـژوه

چهـار میکرومـوالر

 BAPمرثرترین غلظت این ساینوکنین در پـرآوری بهینـ
سیب گوشت سرخ بود.
در این پژوه

جهت تشـویس شاخسـارههـا بـ رشـد

BAP 6µm, GA3

غلظت  BAPدر محیط کشت پرآوری ،با افزای

تقسـیم

ســلولی و تولیــد و بــاززایی ریزشــاخ هــای جدیــد در
ریزنمون هـای تحـت تیمـار ،باعـث افـزای
گیاهی و وزن تر و خشا ریزنمون ها شد.

حجـم تـوده
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Table 2. The effect of plant growth regulators treatments on proliferation of shoots and growth
factors of red flesh apple after the eighth weeks
Shoots number Length of explants Leaves number
/explant
)(mm
/explant

3.55d
7.44cd
6.11cd
9.88c
9.33c
12.22c
13.33c
41.11a
37.77a
13.33c
27.22b
18.88bc
1.82

21.33d
41bc
36.33bc
42.66b
32c
34c
35c
38bc
40.33bc
46b
28.33cd
56.33a
2.22

1.41c
1.85c
2.30 c
1.21c
5.55b
5.88bc
4.55bc
7.99a
7.88a
2.88c
5.66b
4.11bc
0.45

Dry weight
)(mg

31.06e
23.30ef
22.17ef
85.43c
66.63 d
88.63c
107.53b
113.20ab
117.33ab
119.33a
125a
76.33c
18.86

Fresh weight
)(mg

142d
172d
116d
651c
436cd
662c
872b
844b
1145ab
996b
1448a
561cd
214

PGRs Treatments

T1: BAP 0 µM, GA30 µM
T2: BAP0 µm, GA33 µM
T3: BAP0 µm, GA36 µM
T4: BAP2 µm, GA3 0µM
T5: BAP2 µm, GA3 3µM
T6: BAP2 µm, GA36 µM
T7: BAP4 µm, GA3 0µM
T8: BAP4 µm, GA33 µM
T9: BAP4 µm, GA36 µM
T10: BAP6 µm, GA30 µM
T11: BAP6 µm, GA3 3µM
T12: BAP6 µm, GA36 µM
LSD

* Different letters show significant differences.

ارزیابی صفات اندازه گیریشـده در مرحلـ پـرآوری،

رشدی قرارگرفت است .عووه بر این غلظتهـای مختلـف

نشان داد بیشـترین میـزان پـرآوری در محـیط کشـتهـای

 NAAدر محیط کشت ریش زایـی بـ صـورت معنـیداری

حــاوی  3میکرومــوالر  BAPبــوده اســت .ایــن نتــایم در

( )P >7/71وف ریش هـای تولیدشـده در هـر ریزنمونـ را

Saito and

تحت تأثیر قرار داده بود .در تیمارهای حاوی غلظـتهـای

.)Suzuki, 1999; Dobranszki and Da Silva, 2010

مختلف  IBAنیز درصد ریش زایی ،تعداد و وف ریش های

همچنین ریزنمون های تکثیرشده در ایـن تیمـار ،عـووه بـر

تولیدشـــده در هـــر ریزنمونـ ـ  ،بـ ـ صـــورت معنـ ـیداری

دارا بودن بیشترین میانگین تولید ریزشاخ  ،دارای میـانگین

( )P >7/79تحت تأثیر تیمارهای  IBAقرار داشت .مقایس

بــاالیی از نظــر تعــداد بــرد و وزن تــر و وزن خشــا نیــز

میانگین فاکتورهای مورد بررسی نشان داد بیشترین درصـد

بودند .این امر نشان میدهد ،تیمارهایی ک توانایی بیشـتری

ریش زایی ( 81/2درصد) در ریزنمون های تیمارهای حاوی

در تولیــد ریزشــاخ جدیــد دارنــد ،در کــل دارای رشــد

س میکرو موالر  IBAمشاهده شـدهاسـت .بیشـترین تعـداد

رویشی بیشتری نسبت ب تیمارهایی هستند ک امکان ویل

ریشــ تشــکیلشــده در هــر ریزنمونــ  ،از تیمارهــای دو

شدن بیشتر را برای گیاهچ ها فراهم میکنند.

میکرومـــوالر  3/1( NAAتعـــداد ریشـــ  /ریـــزنمونـــ )

پژوه های دیگری نیز ب دسـتآمـده اسـت (

درنهایــت بــا درنظــر گــرفتن نتــایم حاصــل از  92تیمــار

ب دستآمد و درنهایت بیشترین وف ریش هـا ()41/0 mm

در زمین صـفات مهـم رشـد

در تیمارهای حاوی یا میکـرو مـوالر  IBAحاصـل شـد

رویشی و پرآوری ریزنمون ها ،محیط کشـت  MSحـاوی 3

(شکل  .)9در بـین دو نـو اکسـین مـورد آزمـای

IBA ،

میکرومــوالر  BAPو  4میکرومــوالر  )T8( GA3بهتــرین

برای القای ریش مناسبتر از  NAAبود و در غلظـتهـای

ترکیــب بــرای پــرآوری ســیب گوشــت ســرخ را دارا بــود.

مشــاب از  IBAو  ،NAAدرصــد ریشــ زایــی بیشــتری در

ریزنمونـ هــای کشــتشــده در ایــن تیمــار ب ـ ــور میــانگین

تیمارهــای  IBAحاصــل شــد .عــووهبــر ایــن ،مورفولــوژی

بــاالترین نــرخ تولیــد ریزشــاخ  ،تعــداد بــرد و وزن تــر و

ریش ها ازلحاظ میزان تشکیل کالوس و رشد ولی در این

خشا را نشان دادند (جدوف .)2

دو تیمــار بــا یکــدیگر متفــاوت بودنــد و گیاهــانی ک ـ در

بهینهسازی مروله ریشهزای
نتــایم نشـــان داد ،تعـــداد ریشــ هـــای تولیدشـــده در

تیمارهـای حــاوی  IBAریشـ دار شــده بودنــد ،ریشـ هــای
فشردهتر و قویتری داشتند درحالیک ریش های تولیدشده

ریزنمون های تیمارهای حاوی  NAAبـ صـورت معنـیدار

در تیمارهای  NAAحاوی کالوس زیـاد و تـرد و شـکننده

تنظیمکننده رشدی این پژوه

( )P >7/79تحت تأثیر غلظتهای مختلف این تنظیمکننده

بودند (شکل .)2
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Length of root (mm)

Namber of root

Rooting percent (%)

...  بهین سازی محیط کشت جهت:کاظمی و همکاران

Figure 1. Effects of PGRs treatments on rooting aspects of red flesh apple at the end of eighth weeks.
(a): Rooted explants percentage per treatment, (b): The average number of roots produced per
explant, (c): The average of roots length per explants (different letters show significant differences)
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a

b

Figure 2. fruit of red flesh apple, Figure (a), Proliferation stage of explants (b), A rooted explant in
NAA treatments (c), A rooted explant in IBA treatments (d), Some adapted examples in the
)greenhouse (e

در راستای نتایم حاصـل از ایـن پـژوه  ،در پژوهشـی

بـــین رفتنـــد ،امـــا تمـــامی ( 977درصـــد) نمونـ ـ هـــای

عنوانشده ک  IBAیا ترکیب اکسینی مرثر در ریش زایـی

ریش دارشده در تیمارهـای حـاوی  IBAدر سـازگاری و

سیب بوده و در مقایس با  NAAمیتواند ریش های قویتـر و

تطابس با محیط خارج از گلخان موفس بودنـد .همـان ـور

هـا تولیـد کنـد ( Boudabous et al.,

ک ذکر شد ،در ریزنمون های ریش دارشده در تیمارهـای

ویلتری در ریزنمون

 .)2010ب ورکلـی در پـژوه هـای گذشـت  ،نـو اکسـین

حاوی  ،NAAمیزان باالیی از کالوس مشـاهده شـد و بـ

ب کار رفت در محیط کشت ب عنوان یا عامل مرثر بر تعداد

نظر میرسد  NAAریش زایی غیرمستقیم را در گیـاه القـا

و وف ریش های تولیدشده در نمون های هر رقـم و ژنوتیـپ
اشــاره شــده اســت (

De Klerk, 2002; Luckman and

.)Naija et al., 2008; Menary, 2002; Hanet al., 2009
درنهایت ،فارغ از تفاوتهای کیفی ریش های تولیدشده
در ریزنمون ها ،در بـین تیمارهـای مـورد بررسـی ،تیمـار سـ
میکروموالر  IBAو تیمـار دو میکرومـوالر  NAAمـوثرترین
تیمارهــای ایــن آزمــای

در زمین ـ میــانگین ــوف و تعــداد

ریش های تولیدشده در ریزنمون هـای سـیب گوشـت سـرخ
بودند.

میکند ک نتیج این عمل تولید ریش هـایی فـعیفتـر و
کوتاهتر در مقایس با تیمارهای  IBAبود .بنابراین بـدیهی
است ک ریزنمون های ریش

در ســازگاری و تطــابس بــا شــرایط گلخانـ و هــوای آزاد
موفقیت بیشتری نشان دادند.
در آزمای های قبلی نیز عنوانشده کـ فقـدان اتوـاف
آوندی مناسب و کارا در ریش های تولیدشده از تیمارهـای
حــاوی  NAAعامــل عــدم موفقیــت و زنــدهمــانی ایــن
ریزنمون ها در بخ

سازگاری
از تعــداد  27گیاهچ ـ منتقــلشــده ب ـ گلــدان جهــت
ســازگاری ،ده نمونـ در تیمارهــای  NAAریشـ دارشــده
بودند و ده نمون دیگر حاصل از ریش زایـی ریزنمونـ هـا
در تیمارهــای  IBAبودنــد .در پایــان ایــن مرحل ـ  ،ش ـ
گیاهچ از بین رفـت و  93گیاهچـ در سـازگاری موفـس

دارشده تحت تیمارهای IBA

سازگاری بوده است ،در مقابل تولیـد

ریش های قوی و ویل در گیاهچ های ریش دارشده تحت
تیمارهای  ،IBAعامل میزان زندهمانی باال بعـد از انتقـاف بـ
خـای بـوده اسـت (

;Yepes and Aldwinckle, 1994

.)Boudabous et al., 2010; Gerdakaneh et al., 2019

ن یجهگیری

نمونـ از

تعـــداد و ـــوف ریزشـــاخ تولیـــدشـــده در پـــرآوری

دســترفت ـ مربــوط ب ـ گیاهچ ـ هــای ریش ـ دارشــده در

ریزنمون های سیب گوشت سرخ ،ب ـور معنـیداری تحـت

تیمارهای مختلـف  NAAبودنـد .بـ عبـارتی ،بـر اسـاس

تأثیر سطوح مختلف غلظـت تنظـیمکننـدههـای رشـد ،BAP

نتــایم بــ دســتآمــده تنهــا  37درصــد از نمونــ هــای

 GA3و اثــر متقابــل آنهــا قــرار داشــت ،امــا وزن تــر و وزن

بودند و تطابس حاصل کردنـد (شـکل  .)2شـ

ریش دارشده در تیمارهای حاوی  NAAتوانایی زندهمانی

خشــا ریزنمونـ هــا فقــط بـ ــور معنـیداری ()P > 7/79

و تطابس با محیط جدید را داشـتند و  67درصـد دیگـر از

تحــت تــأثیر ســطوح مختلــف غلظــت  BAPقــرار گرفــت و

...  بهین سازی محیط کشت جهت:کاظمی و همکاران

977( ســازگاری هــم موفقیــت بیشــتری

 در بخــ،ویــل

درصــد) نســبت بـ ریزنمونـ هــای ریشـ دارشــده در محــیط
. درصد) داشتند37( NAA کشتهای حاوی
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 فاقـد تـأثیرGA3  وBAP  و اثر متقابلGA3 سطوح مختلف
0/110(  بیشترین تعداد ریزشـاخ.معنیدار بر این صفات بود
T8 هــای تیمــار

 هفت ـ ) از ریزنمون ـ8 /  ریزنمون ـ/ ریزشــاخ

 تکثیـر، بنابراین ب ورکلی بر اساس نتـایم ایـن پـژوه

) ب دستآمد و بـ ـورکلـی ایـنBAP 4µm, GA3 0µm(

 حــاوی چهــارMS ســیب گوشــت ســرخ در محــیط کشــت

 تعـداد بـرد و، تیمار با ایجاد باالترین نرخ تولیـد ریزشـاخ

 و ریش دارکـردن ریزنمونـ هـا در محـیطBAP میکروموالر

 بهتـرین،وزن تر و خشـا در ریزنمونـ هـای مـورد بررسـی

،IBA  میکرومـوالر4  حاوی، و فاقد ویتامین9/2 MS کشت

ترکیب تنظیمکننـده رشـدی بـرای پـرآوری سـیب گوشـت

مسیر مناسبی جهت ریزازدیادی موفـس سـیب گوشـت سـرخ

 تعداد و وف ریش های تولیدشـده در ریزنمونـ هـا.سرخ بود

.است

نیز ب صورت معنـیداری تحـت تـأثیر غلظـتهـای مختلـف

سپاسگزاری

 مقایسـ. قـرار داشـتNAA  وIBA تنظیمکننـدههـای رشـد

مرلفان بر خـود الزم مـیداننـد از زحمـات بـیشـابب

میانگین فاکتورهای مورد بررسی نشـان داد بیشـترین درصـد

جناب مهندس شهریار حسامی ک در مراحل اجرای ایـن

 درصد) در ریزنمون های تیمـار حـاوی سـ81/2( ریش زایی

 کمــاف تشــکر و،تحقیــس مــا را صــمیمان یــاری نمودنــد

 ب عووه ریزنمون هـای، مشاهده شدهاستIBA میکرو موالر

.قدردانی را داشت باشند

ریش دارشده در این تیمار با توج ب داشتن ریش های قوی و
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