بررسی ميزان تکثير در شيشه پايه های سيب ( )Malus domesticaارقام مالينگ  M26و MM106
الهام زرين کمر  ،1طاهر نژاد ستاری  ،1فرح فراهانی  ،2زهرا نور محمدی
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 1گروه زيست شناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
 2گروه ميکروبي ولوژی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ايران

چکيده
سيب از جنس  Malus Millerاست .در حال حاضر بيش از  11111رقم سيب در دنيا شناخته شده است که تعداد محدودی
از آنها ارزش اقتصادی ،مقاومت در مقابل بيماری ها و قابليت تکثير جنسی بااليی دارند .پايه های رويشی  M26وMM106
زود بارده ،مقدار محصول آن نيز زياد و بر روی مرغوبيت ميوه ها اثر زيادی دارند .هدف پروژه بررسی رقم پايه های رويشی و
تعداد واکشتها در ميزان تکثير  In vitroاست .محيط کشت دارای محيط پايه )MS (Murashige, Skoog, 1962
حاوی هورمون های ) BAP (2 mg/lو ) IBA (0/5 mg/lآماده شدند .در رقم  ،M26طی واکشتهای دوم وسوم طول
ساقه ( 1111سانتی متر) افزايش يافت .پايه ارقام  M26و  MM106حداکثر تعداد برگ ( ) 1.11 ،212را طی واکشت دوم
توليد کردند .در واکشت اول هر دو رقم طول ساقه بلندتری داشتند .تعداد واکشتها سبب افزايش طول ساقه و تعاد برگ شده و
تکرار واکشتها در شاخه زايی تاثير نداشت.
کلمات کليدی
پايه مالينگ ،رقم  ،M26رقم MM106
مقدمه
سيب از جنس  Malus Millerبوده زير خانواده  Maloideaeو خانواده  Rosaceaمی باشد و منشاء اوليه رقم های
مختلف سيب ،گونه های  M. pumilia ، M. sylvestrisيا  M. domesticaمی باشند ( .)Lubby, 2003در حال حاضر
بيش از  11111رقم سيب در دني ا شناخته شده است که تعداد محدودی از آنها ارزش اقتصادی دارند .عليرغم ارزش های
اقتصادی ،غذايی و دارويی سي ب تا کنون مطالعات کشت بافتی و ريزازديادی محدودی بر روی آن انجام گرفته است .امروزه با
توجه به پيشرفت روزافزون مسائل تکنولوژی و صنعتی در زمينه باغداری برای باال بردن ميزان باردهی و تسهيل عمليات
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باغداری ،سيستم کشت و پرورش درختان سيب دستخوش تغييراتی شده و ارقامی مورد استفاده قرار می گيرند که دارای
خصوصيات مقاومت در مقابل بيماری های ويروسی  ،مقاومت در مقابل بيماری پوسيدگی طوقه  ،شته مومی و قابليت تکثير
جنسی بااليی باشند .از جمله پايه های رويشی سيب پايه های مالينگ مرتون که ازMM101-MM115 ، M1-M27
هستند .ميزان اثر بخشی پايه ها  ،به رقم پيوندک به کار برده ش ده بستگی دارد .پايه های رويشی يا غير جنسی از راه بذر
ازدياد نيافته بلکه استفاده از تکنولوژی و فن باغبانی ازدياد داده شده است  .پايه های  M26و MM106زود بارده و درختان
بر روی اين پايه از استقرار خوبی برخوردارند .درختانی که بر روی اين پايه ها قرار دارند خيلی زودبارور شده و مقدار محصول
آن نيز زياد و اثرات آن بر روی مرغوبيت ميوه ها بسيار زياد است ،اين پايه ها نسبت به سرمای زمستان مقاوم می
باشد(وجدانی . )1712 ،در اين پژوهش از دو رقم پايه  M.26و  MM.106استفاده گرديد .طول ساقه ،تعداد شاخه و تعداد
برگ  7واکشت مورد بررسی قرار گرفتند.

مواد و روش ها
نمونه های گياهی مورد استفاده در تحقيق از موسسه تحقيقات باغبانی جهاد کشاورزی واقع در کرج تهيه شدند .در تيمارهای
متفاوت از نظر نوع رقم پايه و هورمونها فراهم شدند .قطعات حاوی جوانه های انتهايی و جانبی جهت ضدعفونی سطحی
بافتهای گياهی در محلول هيپوکلريت سديم به همراه  5تا  6قطره توئين  20قرار داده شدند .سپس به منظور حذف اثرات
هيپوکلريت سديم  3مرتبه با آب مقطر استريل شستشو شدند.
محيط های کشت دارای محيط پايه ) MS (Murashige and Skoog, 1962حاوی هورمون های ) BAP (2 mg/lو
) IBA (0/5 mg/lبا  pH= 5/7آماده شدند و ريزنمونه های استريل پايه رقم  M26و  MM106پس از کشت در اتاق
رشد تحت دمای 25درجه سانتيگراد و فتوپريود  16/8نگهداری شدند .تيمارها در سه واکشت با فواصل زمانی  30روز تکرار
شدند .صفات مورفولوژيکی طول ساقه ،تعداد شاخه و تعداد برگ طی واکشتهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند .تجزيه
وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شدند.

نتايج و بحث
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سيب به عنوان يکی از درختان ميوه مهم از نظر غذايی ،تجاری ،در مناطق مختلف جهان کشت می شود .ايران نيز از جمله
کشورهای عمده توليد کننده و صادر کننده سيب در دني ا به شمار می رود که کاشت ارقام خارجی و محلی در اقليم های
مناسب آن رواج دارد .در رقم  ،M26طی واکشتهای دوم وسوم طول ساقه ( 1111سانتی متر) افزايش يافت.
 Snirو همکاران ( )12.1ريزازديادی پايه های مالينگ مرتون  112، 111 ، 111را بررسی کردند  .آنها موفق به پرآوری نمونه
ها در محيط  MSهمراه با  IBA=1mg/l ، BA=1mg/lو  GA3=1mg/lشدند برای افزايش ميزان پرآوری در نمونه ها از
محيط کشت مايع استفاده شد.
در پايه رقم  ،MM106طی واکشت اول تعداد شاخه ها ( )2111افزايش زيادی نشان دادند  Kataeva.و  Butenkoدر سال
 12.1ريزازديادی ارقام بالغ پيوندک سيب را گزارش کردند  .شاخه زايی بر روی محيط  ½ MSکه دارای مقادير  1/5تا 5
ميلی گرم در ليتر  IBAبود به دست آمد.
 Zivو همکاران ( ) 2008گزارش کردند فاکتورهای داخلی مانند ژنوتيپ و فاکتورهای خارجی محيطی در تغييرات
مورفولوژيک پايه های  In vitroسيب موثر هستد و پايه ارقام  M26و  MM106حداکثر تعداد برگ ( )1.11 ،212طی
واکشت دوم را توليد کردند .در مقايسه ای که بين دو رقم پايه  M.26و  MM.106در سه واکشت از نظر صفات مورد
بررسی طول ساقه ،طول شاخه و تعداد شاخه انجام گرفت مشخص شد که از نظر صفت طول شاخه رقم  M26در واکشت
های اول و سوم و رقم  MM106در واکشت دوم و سوم تفاوت معنی داری ندارند ،اما در واکشت اول هر دو رقم طول شاخه
بلندتری را توليد کرده اند .از نظر صفت تعداد شاخه ،دو رقم در واکشت دوم و سوم از تعداد شاخه بيشتری برخوردار بودند،
ولی رقم پايه  M.26و رقم پايه  MM106در واکشت اول برتر بوده اند  .در واقع نوع پايه ها و تعداد واکشتها در ميزان رشد
پايه های سيب مالينگ موثر بودند Magyar-Tabori .و همکارانش ( )2111گزارش کردند هورمون سيتوکينين در تقسيم
سلولی اهميت دارد و افزايش شاخه زايی می تواند نتيجه فعاليت هورمون سيتوکينين  BAPباشد.
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Abstract
Apple belong to Malus Miller genus. Today, more of 10000 varieties known in the world,
some of varieties are economic , resistance to diseases and sexual proliferation of ability. The
vegetative rootstock (M26 and MM106) are early harvesting, yield is high and effect on
quality of fruits. The subject of project is research kinds vegetative rootstock of varieties and
number of subculture on rate of in vitro proliferation. The basal medium culture MS
(Murashige , Skoog, 1962) supplemented with BAP (2 mg/l) and IAA (0.5 mg/l) have
prepared. In M26 rootstock, length of stem (1.11 cm) increased during the second and third
subcuktures. In mm106 and M26, maximum number of leaves (18.7 and 9.2) produced in two
subculture and such as, length of stem elongated during the first subculture. The length of
shoot and number of leaves increased with repetitive subcultures but on effected on
branching.
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جدول -1بررسی تغييرات صفات طول ساقه ،تعداد شاخه و برگ (بر اساس گروه بندی دانکن)
 : 11واکشت اول رقم  : 12 ، 21واکشت دوم رقم  : 17 ، 21واکشت سوم رقم 21
 :21واکشت اول رقم  :22 ، 111واکشت دوم رقم  : 27 ، 111واکشت سوم رقم 111

ميانگين

تعداد تيمارها

برگ

ميانگين

تعداد تيمارها

ساقه

ميانگين

طول تيمارها

ساقه

7.6667 a

12.00

1.5556 a

12.00

.6357 a

13.00

7.7500a

11.00

1.5714a

13.00

.9771ab

23.00

9.2857a

13.00

1.8571 ab

23.00

1.11 b

12.00

14.77b

23.00

2.2917 ab

22.00

1.15 bc

11.00

15.00b

21.00

2.37 ab

11.00

1.25 bc

22.00

18.70b

22.00

2.41 b

21.00

1.50c

21.00
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