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دستيابي به روشهاي كشت درون شيشه اي جهت تكثير گياه مو، اولين قدم در بكارگيري تكنولوژي هاي زيستي                 

 ١٣٨١‐٨٢ طي سالهاي    در اين راستا تحقيقي در    .  براي اصالح و عاري سازي اين گياه از عوامل بيماريزا مي باشد          

، در آزمايشگاههاي گروه علوم     )دانه دار(و شاهرودي   )  بي دانه(بر روي دو رقم انگور معروف ايراني بي دانه سفيد          

به منظور استقرار درون شيشه اي ريزنمونه ها، آزمايشي شامل        .  باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران انجام شد      

و نوع ريزنمونه   )  WPM  و   ,MS   1/2MS(فصل تابستان، نوع محيط كشت      بررسي اثر زمان نمونه گيري طي      

نتايج نشان داد که     .  بر روي صفاتي مانند تعداد و طول شاخساره، وضعيت برگ و اندازه كالوس انجام شد                   

 و مطلوبترين ريزنمونه ها قسمتهاي مياني و        MSمناسبترين زمان نمونه گيري شهريور ماه، بهترين محيط كشت           

 IBA و   BAدر مرحله پرآوري، ابتدا اثر غلظتهاي مختلف هورمونهاي         .  ي شاخساره در هر دو رقم مي باشند       پايين

 با  BAتيمار هورموني   .  ، بر صفاتي چون تعداد، طول شاخساره و کيفيت آن بررسي شد             MSدر محيط كشت    

در .   مرحله پرآوري نشان داد    غلظت يك ميلي گرم در ليتر در ارقام بيدانه سفيد و شاهرودي بهترين نتايج را در                 

 با نصف غلظت عناصر غذايي پرمصرف همراه با غلظت            MSمرحله ريشه زايي، ريز قلمه ها در محيط كشت           

  و شاهد    IBA ميلي گرم در ليتر       ٠٥/٠تيمار  .   و شاهد بدون هورمون قرار گرفتند       IBAهاي مختلف هورمون    

مرحله .  ريشه در ريز قلمه ها در هر دو رقم ايجاد نمودند           بهترين نتايج را بر درصد ريشه زايي، تعداد و طول             

 و تغذيه گياهچه ها با     ١:١سازگاري با انتقال گياهچه ها به گلخانه، استفاده از بستر كشت پيت و پرليت با نسبت                  

پس از يكماه، درصد موفقيت گياهچه هاي سازگار با          .   انجام شد  MSعناصر غذايي رقيق شده محيط كشت         

پس از تعيين بهترين شرايط كشت درون        .  بود%  ٨٠و رقم شاهرودي  %  ٨٥ي در رقم بيدانه سفيد       شرايط محيط 

  IBA و   BA همراه با غلظتهاي مختلفي از       MSشيشه اي دو رقم انگور، كشت مريستم انتهايي در محيط كشت            

  ميلي گرم در ليتر      ١و   در رقم بيدانه سفيد      BA ميلي گرم در ليتر      ٥/٠مريستمها در تيمارهاي هورموني     .  انجام شد 
BAدر رقم شاهرودي بخوبي رشد يافتند . 

 
 .کشت بافت، انگور، کشت مريستم: واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 كه ي شبه ويروسي وتوليد گياهان عاري از بيماريهاي ويروس
 افزايش  درد  ن كاهش توليد و كيفيت محصول مي شو          موجب
با   .توجه است  بسيار مورد    ت مختلف  و كيفيت محصوال   عملکرد

توجه به اينكه در حال حاضر در تاكستان ها هيچ روش شيميايي           
 و  موثر براي كنترل بيماريهاي باكتريايي يا ويروسي وجود ندارد         

اين گياه اغلب با روشهاي رويشي تکثير مي شود و بيماريهاي              
ويروسي نيز براحتي با روش تکثير رويشي به گياهان جديد               

      E-mail:kalatejari@yahoo.com       سپيده كالته جاري: مكاتبه كننده



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٠٦

 

 از   مي رسد تهيه گياهان مادري سالم      ، به نظر  منتقل مي شوند  
باشد    اين گياه   مؤثرترين روش براي ازدياد    طريق کشت مريستم،  

 با استفاده از اين روش مي توان از گياهان مادري            .)٢٤،  ١٠،  ٨(
آلوده به بيماريهاي ويروسي گياهان سالم توليد کرد، بنابراين            

روسي که  براي ايجاد تاکستانهاي سالم و عاري از بيماريهاي وي          
سبب کاهش کيفيت و کميت محصول مي شوند، اين روش               

 كشت بافت   استفاده از ).  ١٨،  ١٣،١٢(  ازدياد بسيار مناسب است     
 انجام  ١٩٦٠به منظور حذف ويروس ها براي اولين بار در دهه            

شد و اكنون به عنوان يك روش استاندارد در برنامه هاي                  
كاربرد ولين گام    ا  .سالم سازي گياهان مادري استفاده مي شود      

 انگور، دستيابي به روشهايي با        توسعه کشت   برايكشت بافت   
راندمان باال براي تكثير يا باززايي گياه در شرايط درون شيشه اي           

 . )٢٠، ١٨( است
در مورد کشت درون شيشه اي ارقام انگور ايراني گزارش             
چنداني در دسترس نمي باشد، لذا اين تحقيق با هدف تعيين              

هينه براي کشت درون شيشه اي مو و در نهايت كشت            شرايط ب 
مريستم آنها، روي دو رقم مهم از انگورهاي ايراني، ارقام بيدانه             

رقم بيدانه سفيد براي تازه خوري      .  سفيد و شاهرودي، انجام شد    
و تهيه کشمش مصرف مي شود و انگور شاهرودي عمدتا مصرف           

 زير کشت و     اين دو رقم انگور داراي سطح       .  تازه خوري دارد   
مصرف بااليي در ايران هستند اما آمار دقيقي در اين رابطه                

 .وجود ندارد
  

 مواد و روش ها
 تکثير درون  بر روي  ١٣٨٢ و   ١٣٨١اين تحقيق طي سالهاي     

دو رقم انگور ايراني بيدانه سفيد و شاهرودي انجام            شيشه اي   
 مركز    از گياهان بالغ در کلکسيون انگور            ريزنمونه ها.  شد
. تهيه گرديد   دانشگاه تهران يقات باغباني دانشكده كشاورزي     تحق

 :مراحل مختلف تحقيق عبارت بودند از
 مرحله ‐٣ مرحله پرآوري شاخساره ها ‐٢ مرحله استقرار ‐١

 ‐٥ مرحله سازگاري گياهچه ها        ‐٤ريشه زايي شاخساره ها       
 .مرحله کشت مريستم

در تابستان  در مرحله استقرار، نمونه گيري از دو رقم انگور           
 ٥ مرداد،   ١٥ تير،   ٢٥ تير،   ٥ تاريخ مختلف شامل     ٦ در   ٨١سال  

 در ساعات اوليه    ٨١ شهريور ماه سال   ٣٠ شهريور و    ٢٠شهريور،  
و )   ميليمتر ٣قطر گره تا    (صبح از قسمتهاي بااليي شاخساره ها       

انجام شد و )  ميليمتر٣قطر گره بيشتر از  (قسمتهاي پاييني آنها    
 از شستشو با آب و ضد عفوني سطحي با الکل            ريز نمونه ها بعد   

بمدت %  ١/٠ ثانيه و سپس کلريد جيوه        ٣٠بمدت  %  ٧٠اتيليک  
 ١٥ و   ١٠،  ٥ مرتبه آبشويي با فواصل       ٣ دقيقه و در نهايت       ٣

دقيقه با آب مقطر استريل، به قطعات تک گره تقسيم شده و در             
، )MS  (١موراشيگ و اسکوگ  :  نهايت در محيطهاي کشت الف     

: راشيگ و اسکوگ با نصف غلظت عناصر پر مصرف و ج             مو:  ب
 همراه با عناصر    WPM٢محيط کشت حاوي نمکهاي پر مصرف       

در .   قرار گرفتند  MSکم مصرف و ويتامين هاي محيط کشت          
BA  (٣هر سه محيط کشت يک ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين          

 ٣٠،    )IBA  (٤ ميلي گرم در ليتر ايندول بوتيريک اسيد       ٥/٠و  )  
 ٣٠پس از.  گرم در ليتر آگار استفاده شد٧در ليتر ساکارز و گرم 

ميزان تشکيل  :  روز از کشت صفات زير ارزيابي و يادداشت شدند        
، تعداد  ٥ تا   ١ در بن ريزنمونه ها بصورت نمره دهي از             ٥پينه

شاخساره توليد شده، طول شاخساره به سانتيمتر، وضعيت برگها         
تا )  ضعيف(هي از يک     از نظر رشد و سالمتي بصورت نمره د          

در اين مرحله، از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح          ).  عالي(چهار  
کامال تصادفي با چهار فاکتور زمان کشت، محيط کشت، قطر             

 .گره و رقم استفاده شد
 در مرحله پرآوري، شاخساره هاي حاصل از مرحله استقرار          

 گرم  ٥/٦ گرم در ليتر ساکارز،       ٣٠ حاوي   MSدر محيط کشت    
 ميلي گرم در    ٢ و   ١،  ٥/٠ با غلظت هاي       BA ليتر آگار و      در

 IBA ميلي گرم در ليتر        ٥/٠ يا همراه با        IBAليتر بدون    
 روز از کشت شاخساره ها صفات تعداد          ٣٠پس از .  استفاده شد 

شاخساره در هر ريز نمونه و  طول شاخساره به سانتي متر                  
ک اندازه گيري و کيفيت شاخساره بصورت نمره دهي از ي               

 .ارزيابي شدند) عالي(تا پنج ) ضعيف(
                                                                                    
1.  Murashige & Skoog 
2. Woody Plant Medium 
3.  Benzyladenine 
4.  Indole Butyric Acid 
5.  Callus 
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در مرحله ريشه زايي، شاخساره هاي حاصل از مرحله               
 با نصف غلظت نمکهاي پرمصرف،       MSپرآوري در محيط کشت     

 با   IBA گرم در ليتر آگار و          ٥/٦ گرم در ليتر ساکارز،        ٢٠
 ميلي گرم در ليتر و شاهد بدون اکسين          ٥/٠ و   ٠٥/٠غلظتهاي  

 روز از کشت در محيط ريشه زايي        ٢٨ و   ١٣  پس از .  کشت شدند 
صفات تعداد شاخساره ريشه دار، تعداد و طول ريشه در هر                

 . شاخساره و تشکيل کالوس در بن شاخساره ها ارزيابي شدند
در مرحله سازگاري گياهچه هاي ريشه دار به گلخانه منتقل          

 به نسبت   ٢ و پرليت  ١شده و در گلدان هاي حاوي مخلوط پيت        
ر گرفتند و بر روي آنها درپوش پالستيکي شفاف قرار              قرا ١:١

آبياري گلدانها در هفته اول با محلول يک دهم غلظت          .  داده شد 
در .   و سپس با محلول يک پنجم آن انجام گرفت          MS نمکهاي  

پوش هاي شفاف به مرور برداشته و گياهان با شرايط محيط               
ي جهت  پس از انجام آزمايشات مقدمات      .  گلخانه سازگار شدند   

بهينه کردن شرايط کشت بافت اين دو رقم انگور، مريستم هاي            
انتهايي، که از قسمت گنبدي شکل و يک يا دو پريموردياي               
برگي تشکيل شده بودند، در زير بينوکولر جدا و در محيط                 

 گرم در ليتر    ٦ گرم در ليتر ساکارز ،        ٣٠ همراه با     MSکشت  
.  قرار گرفتند   BA  و    IBA آگار و غلظت هاي متفاوتي از          

 ميلي  ٥/٠ و   ٢٥/٠ترکيب هاي هورموني در رقم بيدانه سفيد          
 BA ميلي گرم در ليتر        ٢٥/٠ به تنهايي و      BAگرم در ليتر     

 و  ٥/٠ و در رقم شاهرودي      IBA ميلي گرم در ليتر      ١/٠همراه با   
 ميلي گرم در ليتر      ٥/٠ به تنهايي و      BA ميلي گرم در ليتر       ١

BA     در ليتر     ميلي گرم  ١/٠ همراه با IBA يکماه پس از   .   بود
کشت، وضعيت رشد مريستم ها بصورت تعداد مريستم هاي             
رشد يافته در هر تيمار و ميزان رشد مريستم ها بر اساس نمره              
دهي از يک تا چهار ارزيابي شدند که شماره چهار بيشترين رشد 

ريز نمونه ها در همه مراحل آزمايش در اتاقک         .  را شامل مي شد   
 ساعت روشنايي با استفاده از المپ هاي          ١٦فتوپريود  رشد با   

 درجه  ٢٨ و دماي    ٣ لوکس ٢٠٠٠فلورسنت سفيد با شدت نور       
در آزمايشات  .   درجه در شب قرار گرفتند     ٢٢سانتيگراد در روز و     

                                                                                    
1.  Peat 
2.  Perlite 
3.  Lux 

. مراحل پرآوري و ريشه زايي از طرح کامال تصادفي استفاده شد           
ر و هر تکرار شامل  تکرا٥در کليه آزمايشها تعداد تکرارها حداقل 

مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه دانکن         .   ريزنمونه بود  ٣
با استفاده از نرم افزارهاي آماري        %  ١و  %  ٥در سطح احتمال     

SAS   و MSTATC  در مواردي که توزيع داده ها       .   انجام شد
 . نرمال نبود از تبديل داده ها استفاده شد

 
 نتايج و بحث

 مرحله استقرار
 ٣با قطر بيشتر از       از گره هاي     ن تعداد شاخساره     بيشتري
 ٣٣/١بترتيب  (  شهريور  ٥و    تير  ٢٥ در تاريخهاي كشت     ميليمتر

  و کمترين تعداد شاخساره از گره هاي با قطر کمتر از            )٣٤/١و  
شكل( بدست آمد     تيرماه ٢٥   و ٥ميليمتر در تاريخهاي کشت       ٣
 قطر  با گره هاي       بيشترين تعداد شاخساره در      همچنين  ).١

 MSكشت   رقم بيدانه سفيد و محيط          ميليمتر در  ٣بيشتر از   
كه با نتايج رقم بيدانه سفيد در محيط كشت          )  ٤/١(بدست آمد   

WPM      و رقم شاهرودي در محيط كشت      )  ٣٣/١(و قطر مشابه
MS      کمترين .  اختالف معني داري نداشت   )  ٣٤/١(و همين قطر

و   WPM  تعداد شاخساره در رقم بيدانه سفيد و محيط کشت          
 ).٢شكل(ايجاد شد   ميليمتر۳تر از کمبا قطر گره هاي 

 
 تاريخ كشت

 اثر متقابل تاريخ كشت و قطر گره بر تعداد شاخه در ‐١شكل 
 مرحله استقرار

 
)  سانتيمتر  ٧/١  (بلندتريهاي    رقم شاهرودي شاخساره    

با گره هاي . توليد كرد)  سانتيمتر٣/١(نسبت به رقم بيدانه سفيد 
 ٥ و در تاريخ      MSدر محيط كشت      ميليمتر   ٣ از   قطر بيشتر 
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 ) سانتيمتر ١٥/٣  (ند بلندترين شاخساره ها را توليد كرد       شهريور
 ميليمتر ٣تر از کمبا قطر  و کوتاهترين شاخساره ها در گره هاي        

 و در کليه تاريخهاي کشت مشاهده          WPMو محيط کشت     
 ).٣شكل  (شدند

 

 
 رقم انگور و محيط كشت

ابل قطر گره و نوع محيط كشت در مرحله  اثر متق‐٢شكل 
 استقرار بر تعداد شاخه دو رقم انگور

 

 
 اثر متقابل قطر ريزنمونه، زمانهاي مختلف و نوع محيط ‐٣شكل 

 كشت در مرحله استقرار بر روي طول شاخه
 

ه اثر معني داري را بر وضعيت برگهاي ريزنمونه ها            گرقطر  
  ميليمتر، جوانه ها    ٣از  با قطر بيشتر     گره هاي      در .نشان داد 

با گره هاي   نسبت به   )  ٤/٢ميانگين نمره   (برگهاي مطلوبتري   
در .  توليد كردند )  ١/١ميانگين نمره   ( ميليمتر   ٣تر از   کمقطر  

، MS و محيط كشت     تيرماه ٢٥رقم شاهرودي در تاريخ كشت       
 كه  ايجاد شدند )  ٢١/٣ميانگين نمره (برگهايي با بهترين وضعيت     

ز همين محيط كشت و هر دو رقم مورد آزمايش با نتايج حاصل ا
 اختالف معني داري     شهريور ٣٠و  تير   ٥درتاريخهاي كشت    

 در  WPMبرگها در محيط كشت     وضعيت  نامطلوبترين  .  نداشتند

هر دو رقم بيدانه سفيد و شاهرودي و در بيشتر تاريخهاي كشت            
 ).٤شكل (مشاهده شدند 

 
وع محيط كشت در  اثر متقابل زمانهاي مختلف و ن‐٤شكل 

 مرحله استقرار بر روي وضعيت برگ دو رقم انگور
 

 با    MSبيشترين ميزان كالوس بترتيب در محيطهاي كشت        
 ٣با قطر بيشتر از       نصف غلظت عناصر پرمصرف و گره هاي           

تر از  کمبا قطر    و گره هاي       WPM   نيز محيط کشت   وميليمتر  
ر هر دو    د MSو كمترين ميزان آن در محيط كشت         ميليمتر   ٣

  كمترين ميزان  همچنين).  ٥شكل    (مشاهده شد قطر ريزنمونه   
هر دو رقم و در هر سه           در شهريور ٣٠ در تاريخ كشت     کالوس

محيط مورد بررسي تشكيل شد كه نشان دهنده تأثير قوي زمان       
بيشترين ميزان  ).  ٦شكل  (بر ميزان تشكيل كالوس مي باشد         

 كشت تاريخد و ، رقم بيدانه سفيWPMكالوس در محيط كشت     
 ،باتوجه به اينكه هدف از مرحله استقرار       .   تشكيل شد   تيرماه ٥

انگيزش رشد شاخساره هاي با كيفيت مطلوب در ريزنمونه ها             
مي باشد، تشكيل كالوس در اين مرحله بعنوان يك صفت                

ريز نمونه هايي كه اواخر فصل        لذا  .  نامطلوب تلقي مي شود     
 . مناسبتر بودندبرداشت شده بودند براي كشت بافت 

 

 
 اثر متقابل قطر گره و نوع محيط كشت در مرحله ‐٥شكل 

 استقرار بر اندازه كالوس
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  اثر متقابل زمانهاي مختلف گرفتن ريزنمونه و نوع محيط كشت در مرحله استقرار بر روي اندازه كالوس در دو رقم انگور‐٦شكل 

 
 و   ها انتخاب محيط كشت مناسب براي استقرار ريزنمونه         

گياه نوع   به    آن انتخاب مخلوط نمكهاي پرمصرف و كم مصرف       
با توجه به نتايج اين آزمايش،       .  )٢١  (مورد مطالعه بستگي دارد   

 در  يتركيب غذايي محيط كشت فاكتور مهم     مشاهده گرديد که    
 محيط  زيرااستقرار ريزنمونه ها در شرايط درون شيشه اي است          

فتها يا اندامهايي كه گياه      كشت بايد بتواند بخوبي جايگزين با       
مثل ريشه و برگهاي بالغ در مرحله استقرار يا           (فاقد آن است     

آب و عناصر غذايي براي رشد و نمو گياه از               .  شود)  پرآوري
بنابراين وضعيت فيزيكي و       .  محيط كشت تأمين مي شود        

گونه اي باشد كه به گياه اجازه        ه  شيميايي محيط كشت بايد ب     
عناصر غذايي پايه در محيط كشت،       .  دهدجذب آب و يونها را ب      

  ميتوانند برحسب هدف كشت بافت و گونه گياهي مورد استفاده        
 ). ٢٤، ١٩( باشند متفاوت

 به دليل اينكه بسياري از گياهان        MSكاربرد محيط كشت    
نسبت به آن عكس العمل مناسبي نشان مي دهند بسيار متداول   

 توسط محققان    در کشت بافت انگور نيز اين محيط کشت        .است
، ٥(زيادي در مراحل مختلف کشت آن استفاده شده است                

ست  ا  از نمكها  غلظت بااليي  اين محيط كشت داراي        ).١٠،١٦
 بنابراين مي تواند عناصر غذايي      ،) ميلي موالر  ٩٣غلظت يوني   (

 ٤١غلظت يوني     (WPM   مقايسه با محيط کشت     بيشتري در 
ناصر پرمصرف  با نصف غلظت ع  MSمحيط كشت    و   )ميلي موالر 

با .   اختيار ريزنمونه ها قرار دهد     در ) ميلي  موالر  ٤٧غلظت يوني   (

ي کشت مورد استفاده در اين       ها  اختالف محيط   اينکه توجه به 
و پاسخ ريزنمونه    فقط در غلظت عناصر پرمصرف بوده          آزمايش

  بهتر از دو محيط کشت ديگر بود،          MSها در محيط کشت       
ه انگور براي كشت درون         مي توان چنين استنباط نمود ك        

علت .  شيشه اي به غلظت باالتري از عناصر غذايي نيازمند است         
بودن  پايين   WPMرشد نامطلوب ريزنمونه ها در محيط کشت         

 ).١(ن محيط کشت نيز مي تواند باشداينيتروژن 
ي گياهان بافتهاگزارش کرده است که ) ١٩٧٧(ناراياناسوامي 

رداشت مي شوند به دليل     ب  که در زمان هاي مختلف فصل رشد      
درون  کشت   بهنسبت    خصوصيات فيزيولوژيکي متفاوت، معموال   

در اين آزمايش   ).  ١٩( نمي دهند    نشانپاسخ يكساني     شيشه اي 
نيز ريزنمونه هايي كه در اوايل شهريور ماه از تاكستان جمع               

 درون   در شرايط    استقرار برايآوري شدند بهترين نتيجه را         
 .شيشه اي نشان دادند

درصد زنده  گزارش دادند که    )  ٢٠٠١(تورگروزا و همکاران    
ماندن ريزنمونه ها و پتانسيل توليد شاخساره در ريزنمونه هاي           

جوانه هاي انتهايي    نسبت به    حاصل از جوانه هاي جانبي انگور      
در تحقيقي ديگر نيز با توجه به تفاوت هاي            .)٢٤(بيشتر است   

 از  حاصل  ي  ريزنمونه ها   ،جوانه ها فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي    
بين سومين تا    ( گياهان مادري       هايقسمت مياني شاخساره   

براي کشت بافت    )  دوازدهمين گره از سمت پائين شاخساره        
هاي  گره نيز   در اين آزمايش  ).  ١٤(مناسب ترتشخيص داده شدند   
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شاخساره پاييني  كه از قسمتهاي     ميليمتر    ٣تر از   بيشبا قطر   
 ٣قطر کمتر از     ( به گره هاي بااليي       نسبت برداشته شده بودند  

پاسخ بهتري به استقرار در شرايط درون شيشه اي           )  ميلي متر 
 نشان دادند که نتايج مشابهي نيز توسط سودارسونو و گلدي              

 اين  .گزارش شده است    ١ينهددر چند رقم انگور موسكا    )  ١٩٩١(
امر احتماالً به علت وضعيت فيزيولوژيكي خاص اين قسمت از             

 طول  ، در قسمتهاي انتهايي شاخساره در مو    .  ه مي باشد  شاخسار
فصل رشد، بشدت در حال رشد و نمو مي باشد لذا ذخيره مواد              
غذايي دراين قسمت كم است، برگ كنار اين جوانه ها هنوز بالغ            

 اين  . و جوانه کنار اين برگ نيز در حال خواب است           نشده است 
بيدار شدن را به      هورموني   فرمانبرگ بايد ابتدا كامل شود تا         

 جوانه  ، بنابراين تا وقتي كه برگ كناري جوان است        .جوانه بدهد 
پايين   هاي جوان برگدر   فتوسنتز   همچنين  .در حالت ركود است   

  قبل از تکامل برگها       جوانه ها نمي توانند     به همين دليل    است
                                                                                    
1. Muscadine 

اين وضعيت در قسمتهاي مياني و        .  بميزان كافي تكامل يابند    
 مي باشندي برگهاي تكامل يافته و بالغ اه دارابتدايي شاخساره ك

 نسبت به قسمتهاي انتهاي      ،و جوانه ها نيز حالت ركود ندارند        
 .شاخساره متفاوت است

  مرحله پرآوري
در اين مرحله، شاخساره ها جهت پرآوري در محيط كشت           

MS             كه بهترين محيط براي استقرار هر دو رقم بيدانه سفيد و ،
در هر دو رقم در بيشتر        .  قرار گرفتند شاهرودي شناخته شد،     

 معني داري نداشت  تيمارهاي هورموني تعداد شاخساره ها تفاوت
 در بين دو رقم مورد آزمايش، ميانگين طول                ).١جدول  (

بطور معني داري   )   سانتيمتر ٣/٢(شاخساره در رقم شاهرودي      
 .بود)  سانتيمتر٨/١(بيشتر از رقم بيدانه سفيد 

بلندترين شاخساره ها     ٥/٠  IBA+    ٥/٠  BAتيمار هورموني   
 )٢/٢  cm(  ١  BA توليد كرد كه با تيمار       ٨/٢  cmرا با ميانگين    

داري  ولي با ساير تيمارها تفاوت معني     تفاوت معني داري نداشت     
 ولي اثر متقابل رقم و تيمار هورموني بر          )۲جدول    (را نشان داد  

 .صفت طول شاخساره معني دار نشد
 

 هاي مختلف هورموني بر تعداد شاخساره و کيفيت ريزنمونه دو رقم انگور ايراني بيدانه سفيد و شاهرودي اثر تيمار‐١جدول 
 رقم انگور ) mg/L(ي مختلف هورمون  غلظتها تعداد شاخساره ريزنمونه کيفيت

  BA IBA  
٧٥/١  cd ab بيدانه سفيد ٠ ٥/٠ ١٦/٢ 
٠/٢ cd a٠ ١ ٦٠/٢  

e٠٠/١ bc٠ ٢ ٦١/١  
٠٠/٣ b ٣٣/٢ ab ٥/٠ ٥/٠  

de٨١/١ ٥١/١ abc ٥/٠ ١  
٧٧/١ cd ٢٢/١ c ٥/٠ ٢  
١٠/٢ cd ab شاهرودي ٠ ٥/٠ ٠٢/٢ 
٤٠/٣ a ٢٦/٢ ab ٠ ١  
٣٣/٢ bc ab٠ ٢ ٢٥/٢  
٩٣/٢ ab abc ٥/٠ ٥/٠ ٨٦/١  
٦٦/٢ ab ٣٠/٢ abc ٥/٠ ١  
١٣/٢ cd ٤٨/٢ a ٥/٠ ٢  

 ).بر اساس آزمون دانکن( اختالف معني داري دارند % ١کديگر در سطح احتمال ميانگين هايي که در هر ستون با حروف مختلف مشخص شده اند، با ي
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 اثر غلظتهاي مختلف هورمون بر طول شاخساره دو ‐٢جدول 
 رقم انگور بيدانه سفيد و شاهرودي در مرحله پرآوري

 )cm(طول شاخساره  )mg/L(غلظتهاي مختلف هورمون 
BA IBA 

١٤/٢ b ٠ ٥/٠ 
ab٠ ١ ٢٧/٢ 

٧٩/١ b ٠ ٢ 
٨٣/٢ a ٥/٠ ٥/٠ 
٠٩/٢ b ٥/٠ ١ 
٧٩/١ b ٥/٠ ٢ 

ميانگين هايي که در هر ستون با حروف مختلف مشخص شده اند، با               
بر اساس  (  اختالف معني داري دارند      %  ١يکديگر در سطح احتمال      

 )آزمون دانکن
 

 طول   ١در اين آزمايش با افزايش غلظت سايتوکينين             
ه که توسط جونا و      در تحقيقي مشاب  .  شاخساره ها کاهش يافت   

ريز نمونه هايي كه در مرحله پرآوري        انجام شد،   )  ١٩٧٨  (٢وب
 قرار داشتند نسبت به     BA ميكروموالر   ٢در محيط كشت حاوي     
، شاخساره هاي     BA ميكروموالر     ١٠محيط كشت حاوي       

وجود رابطه معكوس بين طول       ).  ١٥(   کردند بلندتري توليد 
 در  چند رقم انگور  شاخساره و غلظت سايتوكينين در پرآوري         

 ). ١٦، ٧ (شده است مشاهده تحقيقات متعددي
  همراه يا  BA ميلي گرم در ليتر       ٢در تيمارهاي هورموني    

 در هر دو رقم بيدانه سفيد و شاهرودي، عارضه               IBAبدون  
اين .   ريز نمونه ها مشاهده شد         ٣نامطلوب شيشه اي شدن     

ه نبوده و   ريزنمونه ها براي مراحل بعدي کشت بافت قابل استفاد        
 ميلي گرم در     ٢سريع از بين رفتند بنابراين غلظت هورموني           

عارضه نامطلوب  .   براي پرآوري هر دو رقم نامطلوب بود       BAليتر  
شيشه اي شدن در مراحل مختلف کشت بافت انگور در                   
غلظت هاي باالي سايتوکينين توسط محققان ديگر نيز گزارش          
                                                                                    
1. Cytokinine 
2. Jona & webb 
3. Vitrification 

لوب و كاهش عارضه    براي انجام پرآوري مط   ).  ١٤،  ٢(شده است   
 يك ميلي  تا (BA كاهش غلظت ،، در ارقام انگورناي شد  شيشه

 و همچنين    است گزارش شده در محيط كشت     )  گرم در ليتر  
 اثر مثبت   ،تر   در غلظتهاي پائين    BA  مشاهده شده است که    

در اين  .  )١٤،  ١٢(رد   دا انگور روي كيفيت ريزنمونه هاي     يبيشتر
  شاخساره هاي مناسب  ،BAتر    آزمايش نيز در غلظتهاي پائين     
توليد )   ميلي گرم در ليتر    ٢(آن  تري نسبت به غلظتهاي باالتر       

 .ندشد
 هورموني بترين شاخساره ها در رقم شاهرودي در تيمار  مطلو

BA  ايجاد شد که با تيمارهاي      )  ٤/٣با ميانگين     (١BA  ٥/٠ +  
IBA  و ٥/٠   BA  ١    +IBA  تفاوت معني داري نداشت     ٥/٠  .

در مطلوب ترين شاخساره ها       قم بيدانه سفيد     همچنين در ر   
١  BAو سپس   )  ٣با ميانگين   (  ٥/٠  IBA  +  ٥/٠  BAتيمارهاي  

نامناسبترين .   شدند  مشاهده  )٢با ميانگين     (  IBAبدون   
 ٢  BAموني  رشاخساره ها در رقم بيدانه سفيد در غلظت هو           

 ).١جدول (مشاهده شدند ) ١با ميانگين (IBAبدون 
  و ٥/٠  BA  +  ٥/٠  IBA هورموني   اي ه دراين آزمايش تيمار  

BA  هر دو   بهترين نتيجه را در پرآوري        )ميلي گرم در ليتر   (  ١
لي به دليل تشکيل کالوس در بن بعضي از           وند   ايجاد كرد  رقم

 BA  +  ٥/٠  IBAشاخساره هاي ايجاد شده در تيمار هورموني         
 و احتمال انگيزش شاخساره نابجا از روي کالوس، ترکيب             ٥/٠

ق براي پرآوري شاخساره هاي مناسب نبود در             هورموني فو  
 ضمن پرآوري مطلوب منجر به تشکيل          ١  BAحاليکه تيمار    

ريز نمونه ها .  کالوس نشد و براي پرآوري اين ارقام مناسب تر بود          
در هر دو رقم بيدانه سفيد و شاهرودي سه بار در محيط كشت              

MS    ميلي گرم در ليتر       ١ حاوي BA       واكشت شدند و تعداد 
 كشت، در   ٣ساره هاي توليد شده از هر تك شاخساره بعد از          شاخ

 شاخساره  ٩ شاخساره و در رقم شاهرودي       ١٥رقم بيدانه سفيد    
محققان ديگري نيز تشکيل کالوس را . بود) cm١طول بيشتر از (

در قسمت بن شاخساره هاي حاصل از پرآوري انگور در نتيجه             
يل نقش اکسين در  و سايتوکينين، به دل٤کاربرد همزمان اکسين  

                                                                                    
4. Auxin 
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انگيزش کالوس ، گزارش دادند و ترکيب اين دو هورمون را در              
پرآوري انگور به دليل ايجاد شاخساره هاي نابجا نامناسب                

البته اثر مثبت کاربرد اکسين همراه با         ).٢٥ و   ٢٠ ، ١٩(دانستند  
سايتوکينين در پرآوري ارقام مختلف انگور نيز توسط تعدادي از          

اثر مثبت کاربرد اين دو هورمون        .  ده است محققان گزارش ش  
همراه با هم به علت تحريک تقسيم سلولي و تشکيل شاخساره            
هاي جديد از طريق کم کردن خاصيت غلبه انتهايي توسط               
سايتوكينين و بلند شدن طول شاخساره ها بعلت اثر اکسين              

در اين آزمايش نيز با کاربرد توام       ).  ٢١ و   ١٧ ، ٦(بيان شده است    
دو هورمون پرآوري مطلوبي بدست آمد ولي به دليل تشکيل          اين  

 .کالوس در بن شاخساره ها از آن صرفنظر شد
 مرحله ريشه زايي 

 روز بعداز قرار گرفتن ريزنمونه ها       ٢٨  ارزيابي ريشه زايي،  در  
 ريشه دار در سه       هاي در محيط ريشه زايي، درصد شاخساره       

 ٥/٠  IBA و   ٠٥/٠  IBA،  )شاهد  (تيمار هورموني بدون اكسين   
و در رقم    %  ١٠٠ در رقم بيدانه سفيد         )ميلي گرم در ليتر     (

شاخساره ها در رقم   .  بود%  ١٠٠و  %  ٩٠،  %٩٠شاهرودي بترتيب   
 در روزهاي   ند بطوريکه بيدانه سفيد زودتر ريشه زايي را آغاز كرد       

 در رقم بيدانه    ،اوليه قرار گرفتن شاخساره ها در محيط ريشه زايي      
 شاهرودي در هر سه تيمار مورد آزمايش،          سفيد نسبت به رقم   

 .درصد بيشتري شاخساره ريشه دار مشاهده شد
 روز بعد از قرار گرفتن      ٢٨ ارزيابي   هنگامتعداد ريشه ها در     

در محيط ريشه زايي تفاوت معني داري را در تيمارهاي                  
نشان داد، بطوريکه تيمار    %  ٥هورموني مورد آزمايش در سطح       

 ريشه  بيشترين تعداد ريشه را نسبت        ٤/٣ با   ٥/٠  IBAهورموني  
در هر ريزنمونه توليد    )  ٢/٢(  ٠٥/٠  IBAو تيمار   )  ٣/٢(به شاهد   

 روز بعد از قرار گرفتن در         ١٣در ارزيابي   طول ريشه ها     .  کرد
 ٠٥/٠  IBAدر تيمار بدون اكسين و تيمار        محيط ريشه زايي ،     

از   ر سانتيمتر بطور معني داري بلندت       ٢٨/١ و    ١٠/١بترتيب با 
سانتيمتر   ٦٠/٠ با ميانگين    )ميلي گرم در ليتر   (  ٥/٠  IBAتيمار  
 باتوجه به نتايج     .معني دار بود  %  ١ند که تفاوت در سطح        بود

 ريشه ها با افزايش زمان قرار گرفتن ريزقلمه ها            طولآزمايش،  
 رقم بيدانه سفيد       .در محيط كشت بتدريج افزايش يافت          

ي ايجاد كرد ولي تعداد  هاي بلندتري نسبت به رقم شاهرود      ريشه
 . )٣جدول (ند  دو رقم تفاوت معني داري نشان نداد هايريشه

 
  روز بعد از قرار ٢٨ و ١٣ اثر رقم بر روي طول ريشه ‐٣جدول 

 گرفتن شاخساره ها در محيط ريشه زايي

 )cm(طول ريشه 
 ١٣روز  ٢٨روز

 رقم انگور

٨٤/٨ a ٢٩/١ a بيدانه سفيد 
٠٣/٦ b ٧٠/٠ b شاهرودي 

ميانگين هايي که در هر ستون با حروف مختلف مشخص شده اند، در              
 ).بر اساس آزمون دانکن(اختالف معني داري دارند % ١سطح احتمال 

 
بيست و هشت روز پس از قرار گرفتن ريزنمونه ها در محيط           

 بنكشت ريشه زايي، تشكيل يا عدم تشكيل كالوس در قسمت            
شوند، ارزيابي   ساقه خارج مي ها از  ، در محلي كه ريشه     هاريزنمونه

هاي خارج شده از روي       نتايج حاصل بصورت درصد ريشه     .  شد
در رقم شاهرودي در سه تيمار هورموني         .  كالوس گزارش شد  

 )ميلي گرم در ليتر    (  ٥/٠  IBA و    ٠٥/٠  IBAبدون اكسين،    
% ٦٥،  %٢٥  ،هاي خارج شده از روي كالوس بترتيب        درصد ريشه 

يدانه سفيد، درصد ريشه هاي مذكور      در رقم ب  .   شد ديده%  ٨٠و  
كمترين درصد تشكيل   .   شد مشاهده%  ٦٠و  %  ٤٥،  %١٥بترتيب،  

كالوس در گياهچه ها در محيط كشت بدون اكسين مشاهده             
هايي كه   شد و همراه با افزايش غلظت اكسين درصد گياهچه           

 . افزايش يافت نيزكالوس تشكيل دادند
ياه مادري و   خصوصيات ژنتيكي و وضعيت فيزيولوژيكي گ       

 هستندفاكتورهاي مهمي      ريشه زايي  در مرحله ريزنمونه حاصل   
ايجاد )   دما ونور  (كه اثر متقابل با هورمونها و شرايط محيطي           

همچنين اكسينها بطور معمول در طي مراحل         .  )١٣(دنمي كن 
 نوع ، زمان و      ، مقدار   شده و مختلف تشكيل ريشه  استفاده        

در تحقيقي روي    .  )٣(است  غلظت اكسين بر ريشه زايي مؤثر       
 انگور   تمام ريزشاخساره ها در ارقام     ريشه زايي چند رقم انگور ،      

ه راحتي در محيط كشت فاقد        ب ٢وکبنه سووينون ١کبنه فرانک 
                                                                                    
1. Cabernet franc 
2. Carbernet Sauvignon 
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مشابه رقم بيدانه سفيد در اين          ( ريشه دار شدند        ،هورمون
 اما براي ريشه دار كردن ساير ارقام كاربرد اكسين              .)آزمايش
در تحقيقي ديگر نيز که توسط جونا و وب            .  )٤  ( بود ضروري

 در محيط كشت     انگورشاخساره هاي     ريشه آغازي انجام شد،   
مهاترا و  .)١٥  (فاقد تنظيم كننده رشد به كندي انجام شد            

وكينين و فسفات منو    يت با حذف سا   چند رقم انگور    همکاران، در 
 كاهش غلظت عناصر غذايي و        از محيط کشت و نيز با       ١سديم

گياهچه %  ٨٠،  ٢  IAA   ميلي گرم در ليتر    ١/٠  و افزودن ساكارز  
 در اين آزمايش نيز غلظت       .)١٧(بدست آوردند   هاي ريشه دار    

عناصر غذايي و ساکارز در مرحله ريشه زايي نسبت به مراحل              
استقرار و پرآوري کاهش يافت که اين امر موجب انگيزش                

مار دو تي در گزارشي   .  سريعتر ريشه ها در محيط کشت مي شود       
و )   ميکروموالر ٥ و   ٥/٢با غلظتهاي     (IBA و   NAA٣هورموني  

 و مشاهده    دهشمحيط كشت فاقد اكسين با يكديگر مقايسه           
 درصد گياهان ريشه دار انگور بعد از دو هفته در محيط گرديد که

و در محيطهاي كشت داراي اكسين       %  ٧٨كشت بدون اكسين     
ووا مشاهده   در تحقيق ديگري نيز نواک و ج         .)١٤  (بود%  ١٠٠

% ٩٠ ،    NAA يا    IBAکردند که در محيط كشت حاوي           
 IBA  شاخساره هاي انگور ريشه دار شده و همچنين با کاربرد           

 ريشه زايي بدون تشكيل كالوس،        )ميلي گرم در ليتر    (  ٠١/٠
ريشه زايي در اكثر تيمارها  %  ١٠٠ دراين آزمايش    ).٢٠  (انجام شد 

ي در محيط بدون     درصد ريشه زاي     . روز ايجاد شد    ٢٨از    بعد
 معني داري   اكسين و داراي اكسين در رقم بيدانه سفيد تفاوت         

% ١٠٠،  IBAدر رقم شاهرودي تنها در باالترين غلظت        .  نداشتند
، ميزان  IBA با كاهش غلظت       و شاخساره ها ريشه دار شدند     

نتايج آزمايش فوق با     البته  .  يافت كاهش     نيز تشكيل كالوس 
ميلي گرم    ١ و   ٥/٠كه در غلظت       محققان ديگري  نتايج آزمايش 

 شاخساره هاي ريشه دار بدون تشكيل كالوس           ،IBA  در ليتر 
 اين تفاوت احتماال بدليل       .)١٤  (، مغايرت دارد   نددوربدست آ 

در اين  .  اختالف ارقام از نظر توان ريشه زايي آنها مي باشد              
                                                                                    
1. Monobasic sodium phosphate 
2. Indoleacetic acid 
3. Naphthaleneacetic acid 

 IBA ميلي گرم در ليتر      ٥/٠آزمايش تشكيل كالوس در غلظت      
 .مشاهده گرديد

تشكيل كالوس در ريز قلمه هاي         طبق برخي گزارشات،      
 محيط كشت ريشه زايي حاوي غلظتهاي مختلف            در    انگور

NAA   ترغلظتهاي پائين  همچنين    .ه است تحريك شد   IAA  
غلظت براي ريشه زايي شاخساره ها         بهترين)   ميكروموالر ١/٠(

 انتقال گياهچه ها به شرايط      ناسب براي بدون تشكيل كالوس و م    
ريشه زايي  ).  ٢٠ و   ١٧،  ١٢(معرفي شده است   شيشه اي    خارج

بدون تشکيل کالوس در غلظتهاي پايينتر اکسين در گزارش هاي        
 .مذکور با نتايج اين آزمايش منطبق است

 مرحله سازگاري
 ، در محيط كشت ريشه زايي        يکماه پس از قرار گرفتن       

براي   دار شده در شرايط درون شيشه اي           هاي ريشه  گياهچه
  متعاقبا به   به گلدان و     اي، شرايط برون شيشه    ا شدن ب  سازگار

يكماه پس از انتقال گياهچه ها به        .  محيط گلخانه منتقل شدند   
گلخانه و سازگار شدن آنها با شرايط محيطي خارج شيشه،               
درصد گياهاني كه زنده مانده و بخوبي با شرايط محيط گلخانه             

و در  %  ٨٥ سفيد   در رقم بيدانه  .  ندند، تعيين شد  ه بود سازگار شد 
با شرايط محيط سازگار شده و      گياهچه ها   %  ٨٠رقم شاهرودي   

 .رشد نرمال داشتند
 کشت مريستم 

 ٥/٠دربين تيمارهاي هورموني مختلف، تيمار هورموني            
 ميلي گرم در    ١ در رقم بيدانه سفيد و         BAميلي گرم در ليتر   

ا  در رقم شاهرودي بهترين تيمارها براي رشد مريستم ه BAليتر  
 مريستمهاي   کشت  روي تحقيقيدر  ).  ٨ و   ٧شکل هاي   (بودند  

د كه  شمشاهده   در شرايط درون شيشه اي نيز         چند رقم انگور  
 تحت كنترل   ارشد و تمايز مريستمهاي جدا شده انگور شديد          
 انگور در    هاي هورموني است و سايتوكنين براي تكامل شاخساره      

 ‐  ٢٥/٢ر   مقادي همچنين.  شرايط درون شيشه اي ضروري اند     
ه دشها توصيه      براي رشد مريستم   BAميلي گرم در ليتر      ٢٢/٠

در غلظتهاي  .  که با نتايج اين آزمايش منطبق است       )  ٢٠(است  
باالتر سايتوکينين مريستم هاي هر دو رقم بيدانه سفيد و                

 .شاهرودي رشد بهتري داشتند



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢١٤

 

 
 تيمارهاي هورموني

ن رشد  اثر تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزا‐٧شكل 
 مريستم هاي رقم بيدانه

 
 تيمارهاي هورموني

 اثر تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزان رشد ‐٨شكل 
 مريستم هاي رقم شاهرودي

 
، ٢ا، ايتالي ١ رقم انگور پرلت    چهار در    ،براي كشت مريستم   

  ٥/٠ همراه با MS محيط كشت ، ٤ و سالت كريك ٣روپستريس
                                                                                    
1. Perletet 
2. Italia 
3. Rupestris 
4. Salt creek 

 كه با نتايج اين آزمايش      ه است دش توصيه   BAميلي گرم در ليتر    
محيط با استفاده از     .  )١٠  (در رقم بيدانه سفيد منطبق است       

  در NAA و    BAي  هاغلظتهاي مختلف هورمون     كشت حاوي 
 ميلي گرم در   ٥/٢ محيط حاوي     که دش مشاهده   چند رقم انگور  

در مريستم ها    بهترين رشد و تمايز را       NAA و بدون    BAليتر  
ايش نيز محيط كشت بدون اكسين      در اين آزم  .  )١١(كرد  ايجاد  

در هر  نين اثر بهتري بر رشد مريستمها        يو غلظت باالتر سايتوك   
 هين موسكاد چند رقم انگور  با كشت مريستمهاي    .  داشتدو رقم   

 ٢ و ١  ،  ٥/٠( BA  و غلظتهاي مختلف از     MSدر محيط كشت    
 و رشد ، بهترين تيمار براي زنده ماندن           )ميلي گرم در ليتر     

 .)٩  (دش ميلي گرم در ليتر معرفي       ٢ هورموني   مريستمها تيمار 
در مجموع، طبق نتايج اين آزمايش مناسبترين محيط کشت            

 MSبراي هر دو رقم بيدانه سفيد و شاهرودي، محيط کشت              
بهترين زمان تهيه ريزنمونه براي هر دو رقم شهريور ماه و             .  بود

 BA١ همچنين بهترين ترکيب هورموني براي پرآوري آنها            
   .بود)  گرم در ليترميلي(

 
 سپاسگزاري

بدينوسيله نويسندگان از سرکار خانم مهندس مريم قاسمي         
که در مراحل انجام اين تحقيق مساعدت نمودند و همچنين از             
آقاي دکتر محمدرضا فتاحي مقدم که در آناليز آماري اين                

 .تحقيق کمک نمودند تشکر و قدرداني مي نمايند
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