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 آذین انگورگل یارشد درون شیشه یکشت بهینه برامحیط
 

Optimized Culture Medium for In Vitro Growth of Grapevine Inflorescence 
 

 4و عبدالکریم چهرگانی 2خانی، حسن ساری*3، منصور غلامی1اعظم صدیقی

 

05/31/49تاریخ پذیرش:                     51/11/39تاریخ دریافت:   

 

 دهیچک

برای بررسی دقيق مراحل مختلف پژوهشگران تواند ابزار ارزشمندی در اختيار ای میرشد گل آذین و توليد ميوه در محيط درون شيشه

آذین در حال های زایشی و مراحل حساس در این دوره قرار دهد. در این پژوهش گلژیکی مربوط به تکوین اندامورایندهای فيزیولف

های جوان و در حال رشد طبيعی بهاره جدا شدند. برای کشت درون گور شامل، بيدانه سفيد و روبی سيدلس از شاخهرشد از دو رقم ان

ها تا تشکيل ميوه و سپس آذینبا نصف غلظت استفاده شد. پس از کشت، رشد و نمو گل MSکشت پایه ها از محيطآذینای گلشيشه

سطح دو جيبرلين در ، فاکتوریل در قالب طرح کاملًا تصادفی با فاکتور رقم در دو سطحصورت ها ادامه داشت. آزمایش بهرسيدن حبه

در  ميکرومولار( و هورمون ایندول بوتيریك اسيد 4و  5/3های سطح )صفر، غلظتسه ميکرومولار(، بنزیل آمينوپورین در  99/3)صفر و 

-ر هر تيمار انجام شد. نوع هورمون و غلظت آن در موفقيت رشد گلميکرومولار( با سه تکرار د 4/ 9و  5/3های سطح )صفر، غلظتسه 

ميکرومولار و  4و بنزیل آمينوپورین با غلظت  9/4که در تيمار ایندول بوتيریك اسيد با غلظت طوریهای کشت شده مؤثر بود، بهآذین

در اینجا  (.11و  15کشت ميوه کردند )محيطها باز شدند و نهایتاً توليد آذین کشت شده رشد کرد و گلبدون حضور جيبرلين، گل

که نقش جيبرلين حالین و توليد ميوه در انگور مشخص درهای کليدی در باز شدعنوان هورموننين بهينقش هورمون اکسين و سيتوک

ول دوره رشد، سازگاری های رقم بيدانه سفيد نسبت به روبی سيدلس از لحاظ ماندگاری و طدر مقایسه بين ارقام، ریز نمونه ناچيز بود.

ای شده و از ای و بعضًا شيشهآذین قهوههای روی گلای نشان دادند. در تيمار شاهد بدون هورمون گلبهتری را به شرایط درون شيشه

 ایستادند. رشد باز
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 مقدمه

شود که پس ساله تشکيل میهای یكآذین انگور روی شاخهگل

آذین انگور آیند. گلمی وجودهها بافشانی و تلقيح حبهاز گرده

های خوشه مرکب است که روی محور اصلی خوشه، شاخه

کدام به چندین گل منتهی طور نامرتب ظاهر شده و هرفرعی به

گل یك گل وجود دارد. اغلب ارقام شوند. در انتهای هر دممی

افشان های هرمافرودیت بوده و خودگردهانگور دارای گل

افشانی هم ممکن است  گردهاما در شرایط طبيعی دگر ،هستند

 (.2000و همکاران،  1بيسيساتفاق افتد )

کشت پریموردیای گل و یا جوانه گل تعدادی از گياهان در 

تلف انجام شده است. پاسخ ای، با اهداف مخشرایط درون شيشه

کشت های هورمونی و شرایط محيطگياهان مختلف به تيمار

 تنباکو های گلمتفاوت است. گزارش شده است که در جوانه

ها ها و گلبرگای، کاسبرگکشت شده در شرایط درون شيشه

 10های بالاتر از طور طبيعی تشکيل شدند اما در غلظتبه

های گل مختل شده آغازش اندام گرم در ليتر کينتين،ميلی

های کنندهیك بررسی نقش تنظيم در(. 1982، 3مچاگهناست )

های دو رقم انگور شاردونی و پينونوا خارج رشد در تکوین گل

آذین جوانه خواب، در شرایط درون شده از پریمودیای گل

ای مطالعه گردید و مشخص شد که کاربرد بنزیل شيشه

ها ث رشد محور شاخه گل و کاسبرگ( باعBAPآمينوپورین )

( در توليد آنلاگن و تمایز آنها به 2GAگردید. اسيد جيبرليك )

که مادگی حالیرگ و گلبرگ تأثير بارزی داشت، درسمت کاسب

ها هم تشکيل شدند، اما فاقد هر گونه فعاليت زایشی و پرچم

( نقشی در فرآیند IBAبودند. در مقابل ایندول بوتيریك اسيد )

 (.1998و همکاران،  2یاهایومهای انگور نداشت )رفوژنتيك گلمو

ای در توسعه اثرات مثبت سيتوکينين در محيط درون شيشه

-حالیهم مشاهده شده است. در Cleome iberideگل در گياه 

-کشت معمولی رشد میخوبی در یك محيطکه جوانه گل به

(. 4197، 4جانگ و برانسمادیکند، رشد مادگی ضعيف است )

اند زآتين و بنزیل آمينوپورین محققين به این نتيجه رسيده

ها شوند و از دیگر سيتوکينينباعث رشد و توسعه مادگی می

( NAA) مؤثرتر هستند. در حضور زآتين، نفتالين استيك اسيد

در غلظت پایين باعث تحریك اما در غلظت بالا مانع رشد 

رسد اثرات یشود. همچنين به نظر ممادگی و کاسبرگ می

استيك اسيد کلرو فنوکسیدی -3،4ایندول بوتيریك اسيد و 

(D-3،4) شبيهNAA  4) باشد. مخلوطی از دو اسيد جيبرليك 

                                                           
1. Bessis  

2. Mchughen 

3. Yahyaouim 

4. De Jong and Bruinsma 
 

 

,1GA 2( باعث رشد کاسبرگ شده اما اسيد جيبرليكGA  غير

که هر دو تيمار فوق مانع رشد مادگی بوده است درحالی مؤثر

کنند پيشنهاد می قينقشوند. محشده و منتهی به سقط آن می

رشد و توسعه مادگی نياز به زآتين دارد و اسيد  Cleomeکه در 

شود و سيتوکينين به تنهایی یا با ها میجيبرليك مانع از آن

جانگ دیها ضروری هستند )مقدار کم اکسين برای توسعه گل
-کشت و ترکيب عناصر غذایی از مهممحيط (.1974، و برانسما

روند. گزارش شده ر رشد گل آذین به شمار میترین فاکتورها د

ای، است که رشد بهينه جوانه بگونيا در شرایط درون شيشه

-شود که از دو منبع ازته نيترات و آمونيوم بهزمانی حاصل می

صورت توأم استفاده شود و کاربرد جداگانه هر یك از این منابع 

 ،5برگف و برانسماشود )ازته موجب رشد ضعيف جوانه می

 %2فرنگی در محيط حاوی حداکثر (. نمو جوانه گل گوجه1979

-هساکارز ب %4های آن در افتد اما تکامل اندامساکارز اتفاق می

های کم ها به غلطتآید. بدین معنی که نمو جوانهدست میی

های زایشی و باروری دهند اما تکامل اندامقند واکنش نشان می

و  راستاجیارتباط مستقيم دارد ) هاها با غلظت کربوهيدراتآن

آذین و تشکيل ميوه جا که رشد گلاز آن (.1987، 6ساوهنی

ای تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته انگور در شرایط درون شيشه

 است این پژوهش با هدف تعيين ترکيبات هورمونی بهينه برای

ثر در استقرار و ؤهای مآذین انگور و بررسی فاکتورگل رشد

آذین جدا شده از خوشه اصلی، تا مرحله رسيدن رشد گل ادامه

 ای انجام گرفت.های تشکيل شده در شرایط درون شيشهميوه

 

 هامواد و روش

 انگور آذینگل رشد برای نیاز مورد هایتیمار و شرایط

در  روز( 9افشانی )تقریبًا گرده در زمان قبل از آذین انگورگل

نزدیك  بيدانه سفيد و روبی سيدلسهای ارقام فصل بهار از بوته

 5های گلخانه تحقيقاتی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی از تاک

جدا و در ساله رقم روبی سيدلس  10ساله رقم بيدانه سفيد و 

گل در  10های کوچك حداقل دارای محيط آزمایشگاه به اندازه

ها با استفاده از هپيوکلریت تقسيم شدند. ریز نمونه چهخوشه

شده و پس از  دقيقه ضدعفونی 15مدت درصد به 1سدیم 

آذین انگور دارای رشد نامحدود بوده و گل دند.شکشت  آبکشی

شوند های انتهایی باز میهای پایينی خوشه زودتر از گلگل

ها همه در یك مرحله رشدی بودند و آذینبنابراین انتخاب گل

کشت  هایطمحيآذین قرار داشت. کلاهك فشرده بر روی گل

علاوه هب (MS) 1موراشيك و اسکوکمحيط  نصف غلظتحاوی 

                                                           
5. Berghoef and Bruinsma 

6. Rastogi and Sawhney 

7. Murashig and Schok  
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(. 1 )جدول های رشد بودندکنندهغلظت متفاوتی از تنظيم

صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملًا تصادفی با آزمایش به

سطح )بيدانه سفيد و روبی سيدلس(،  دوفاکتور نوع رقم در 

ميکرومولار( و  4و  5/3سطح )صفر،  سهبنزیل آمينوپورین در 

 9/4و  5/3سطح )صفر،  سه ایندول بوتيریك اسيد در

ميکرو  99/3سطح )صفر و  دوميکرومولار( و اسيد جيبرليك در 

 سهمولار( انجام شد. در هر تيمار سه تکرار و هر تکرار شامل 

چه کشت شد. شيشه کشت و در هر شيشه دو تا سه خوشه

 35±3 شرایط دمایی های کشت شده در اتاقك رشد باشيشه

ميکرومول بر مترمربع  10 حدود نور شدت و گرادسانتی درجه

  .نددر ثانيه قرار گرفت

 

 آذینبرای کشت گل MSکشت حاوی نصف غلظت محيط 19های مورد استفاده در ترکيب هورمون :1 جدول

Table 1: The combinations of hormons used in 18 culture media containing half MS concentration for inflorecens 

culture 

 با غلظت صفر( IBA) 1سطح

Level 1 (IBA, 0 µM concentration) 
 (ميکرومولار 5/3با غلظت  IBA) 3سطح

Level 2 (IBA 2.5 µM concentration) 
 (ميکرومولار 9/4با غلظت IBA) 2سطح

Level 3 (IBA 4.9 µM concentration) 
C1G1  محيط/ Medium (1) C1G1 محيط/ Medium (1) C1G1 محيط/ Medium (12) 

C1G2 محيط/ Medium (3) C1G2 محيط/ Medium (9) C1G2 محيط/ Medium (14) 

C2G1 محيط/ Medium (2) C2G1 محيط/ Medium (9) C2G1 محيط/ Medium (15) 

C2G2 محيط/ Medium (4) C2G2 محيط/ Medium (10) C2G2 محيط/ Medium (16) 

C3G1 محيط/ Medium (5) C3G1 محيط/ Medium (11) C3G1 محيط/ Medium (11) 

C3G2 محيط/ Medium (6) C3C2 محيط/ Medium (13) C3G2 محيط/ ( Medium 19) 

C1 ،C2، C3 ترتيب بهBAP  و ميکرومولار 4 و 5/3، 0با غلظت G2 و G1 ترتيب بهGA  ميکرومولار 0و  99/3با غلظت 

C1, C2 and C3: BAP with concentration of 0, 2.5 and 4 micromolar and G1 and G2: GA concentrations of 0 and 

2.89 micromilar, respectively 
 

 کمی هایفاکتور درصد تعیین

های باز شده در هر ها، تعداد گلبرای تعيين درصد باز شدن گل

درصد  خوشه گل و در هر شيشه شمارش شد و برای تعيين

استفاده  100×از رابطه تعداد حبه/ تعداد گل  تشکيل ميوه

ای شده های گل قهوهگردید. ميزان تشکيل کالوس و نمونه

ها صورت درصد بيان شد. دادهبهسازی پس از نرمالشمارش و 

ها با استفاده تجزیه شده و ميانگين SASافزار با استفاده از نرم

سطح احتمال یك درصد  دری دانکن از آزمون چنددامنه

 .مقایسه شدند

 

 نتایج

  مشاهدات بررسی

 BAPو  GAهای ، اگر چه بين غلظتIBAدر سطوح مختلف 

های کشت شده از نظر رشد گل اختلافی مشاهده نشد اما نمونه

و افزایش طول دمگل، طول دوره باز شدن گل، ریزش گل، 

م نکروزه شدن، تشکيل کالوس و نهایتاً تشکيل ميوه با ه

های مشخصی را نشان دادند. بررسی نتایج مربوط به تفاوت

های کشت نشان داد که سطح دوم در محيط IBAتغيير غلظت 

IBA  صفرميکرومولار( نسبت به سطح اول )غلظت  5/3)غلظت 

ها و نيز تشکيل ميکرومولار( آن با افزایش درصد باز شدن گل

ری در بقاء ها، اثر بهتميوه و کاهش نکروزه شدن ریزنمونه

، تکامل گل IBAحضور ها و ادامه رشد آنها داشت. در عدمنمونه

ها به حالت بسته باقی به کندی و ناقص انجام شد، یعنی گل

ندرت ها بهماندند و یا با تأخير باز شدند و توليد ميوه در آن

ها در یك بازه زمانی طولانی تعداد صورت گرفت. در برخی نمونه

-طوریصورت رشد تخمدان مشاهده شد، بههب بسيار اندک ميوه

های آذیندليل عدم وجود هورمون، گل(، به1که در محيط )

کشت شده، در اثر توليد مواد فنولی، از ادامه رشد باز ماندند و 

یا باز  ها موفق به باز شدن نبودند و ميوه هم تشکيل نشدگل

ها رارندرت و تشکيل ميوه کمی هم در برخی تکها بهشدن گل

( نيز همين نتایج مشاهده 3در مجموع در محيط )دیده شد. 

-در کنار دیگر هورمون IBAجمله شد. نقش عوامل هورمونی از

ها در اهميت داشت. اگرچه بين بعضی از محيط BAP ها مانند

 صفرميکرومولار( با سطح اول )غلظت  5/3سطح دوم )غلظت 

حضور اند به علت عدمتوميکرومولار( تفاوتی مشاهده نشد که می

BAP  باشد. (9)و  (1)در محيط 

این آزمایش نشان  در دست آمده از مشاهدات عينیهنتایج ب

 کشتهای هر دو رقم انگور توانستند در محيطآذینداد که گل

MS3/1  مستقر شده و به رشد خود ادامه دهند. ترکيبات

ها نقش کشت و غلظت آنهورمونی استفاده شده در محيط
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آذین کشت شده داشتتند. ای در ادامه رشد گلکنندهعيينت

ای تا تبدیل شدن به ميوه ها در محيط درون شيشهرشد گل

)افزایش طول دمگل(،  3)کلاهك فشرده به گل(،  1طی مراحل 

)تشکيل حبه(  5)متورم شدن تخمدان( و  4)ریزش کلاهك(،  2

کار رفته در ههای ب(. در نتيجه تأثير تيمار1مشاهده شد )شکل

افزایش طول صورت هایی بهکشت مورد استفاده، تفاوتمحيط

-گل(، a 3دمگل و متورم شدن کلاهك قبل از باز شدن )شکل

های باز شده (، گلe3های باز نشده با تکامل ناقص )شکل 

ها مواد فنولی در این گل) ها در تيمار شاهدگل، (b3 )شکل

 ( رؤیت گردید.c3 شکلو تشکيل ميوه ) (d3-3 توليد شد شکل

های اول و دوم اکسين ریزش گل و کلاهك اتفاق در غلظت

ميکرومولار( ریزش  9/4)غلظت  افتاد ولی در غلظت سوم

(. c1 کلاهك بيشتر و ریزش گل کمتری مشاهده شد )شکل

ریزش گل بيشتری نشان  9 ،1، 5، 2های رقم روبی در محيط

 داد.

از لحاظ  IBAغلظت  ميکرومولار( از 9/4سطح سوم )غلظت 

 0هایطول دوره باز شدن گل نسبت به دو سطح دیگر ) غلظت

که در طوری(، به2)شکل  ميکرومولار( اثر بهتری داشت 5/3و 

ها تا توليد در هر دو رقم رشد تخمدان (11)و ( 15)های محيط

روز و  10ميوه ادامه یافت و در این رابطه دوره باز شدن بعد از 

ها نيز نشان برش ميوه د از دو ماه صورت گرفت.تشکيل ميوه بع

 ءها دارای بقایاها انجام شده و ميوهافشانی در گلداد که گرده

صورت پوسته مشاهده شد ی بالغ بهبذر بودند و این در ميوه

عنوان در اینجا نقش اکسين و سيتوکينين به. (1 تا 4های)شکل

ه در انگور مشخص های کليدی در باز شدن و توليد ميوهورمون

و نقش اسيد جيبرليك ناچيز بود. افزایش اسيد جيبرليك به 

ها و تشکيل ميوه در کشت اثر چندانی در رشد گلمحيط

های صفر و که بين غلظتطوریها نداشت، بههيچيك از تيمار

های مختلف تفاوتی مشاهده در محيط GA ميکرومولار 99/3

 (. e3 )شکلنشد 

ه کار رفته از اکسين، سطح سوم )غلظت بين سطوح ب در    

توليد کالوس بالاتری نسبت به دو  ميکرومولار( اکسين 9/4

سطح دیگر داشت و در رقم روبی کالوس به رنگ قرمز دیده 

( مقدار نسبتاً زیادی کالوس توليد و 12کشت ). در محيطشد

 9/4ریشه خارج شد، که نشان داد اکسين در سطح بالا )غلظت 

ميکرومولار( در  4یا همراه با سيتوکينين )غلظت  ر(ميکرومولا

دارد اما اسيد جيبرليك اهميت ناچيزی در  توليد کالوس نقش

در  (11) و (15) هایمحيط که درطوریتوليد کالوس داشت، به

 .(9 های رشد کرده کالوس دیده شد )شکلزیر ميوه

 هاها اغلب موجب توقف رشد گلنمونه ای شدن ریزقهوه    

 ای شدنکشت در قهوهشد. رقم و نوع ترکيبات هورمونی محيط

که رقم بيدانه سفيد نسبت به رقم طوریهنقش داشتند، بها گل

خصوص در غلطت ههای نکروزه بيشتری بگل سيدلس روبی

های هایی که در تيمارآذینبرخی گلپایين اکسين داشتند. 

و شدند باره سبزای شده بودند پس از سه هفته دوهورمونی قهوه

های سبز و گاهی توليد لها برگشت به سمت توليد گدر آن

در تيمار شاهد  .وجود داشت (13) و( 10) هایميوه روی محيط

و در این محيط  ای شدن گرایش داشتندها به سمت قهوهگل

 (. 9 )شکل توليد مواد فنولی مشاهده شد

 

 کمی هایآماری فاکتور نتایج

 19ينی از لحاظ آماری بين دو رقم روی غير از مشاهدات ع

ای از نظر درصد باز شدن گل، تشکيل ميوه، قهوه کشتمحيط

-های ملاحظه شد )شکلتفاوت شدن بافت و تشکيل کالوس

رقم بيدانه سفيد نسبت به روبی سيدلس در  (.12 تا 10های

های تشکيل صد ميوهدر و ها واکنش بهتری نشان دادکليه تيمار

در همه بيدانه سفيد بيشتر از رقم روبی بود.  شده در رقم

تر و تعداد کمتر سطوح هورمونی تشکيل ميوه با دوره طولانی

 ميکرومولار 9/4های حاوی غلظت . محيط(11دیده شد )شکل 

IBA آذین نشان نسبت به دو سطح تأثير بهتری روی رشد گل

و   ,5/3BAP غلظت) 15 کشتکه محيططوریدادند، به

9/4IBA,  4 غلظت( 11کشت ( و محيطميکرومولارBAP,   و

9/4 IBA,)رصد باز شدن گل و تشکيل ميوه بيشتر د ميکرومولار

و ميزان نکروزه شدن کمتر بود. بيشترین ميزان نکروزه شدن 

)غلظت صفر ميکرومولار( یعنی فاقد  های اول اکسيندر محيط

 هورمون اکسين و کمترین آن در غلظت بالای اکسين )غلظت

(. مقایسه ميانگين 13 ميکرومولار( مشاهده شد )شکل 9/4

-ها نشان داد که سطوح اکسين اثر خوبی را در کشت گلداده

ها با طول دوره باز شدن آذین نشان دادند، اما برخی محيط

داری نسبت به هم طولانی و توليد ميوه کمتر اختلاف معنی

 5/3های صفر و نشان دادند که این اختلاف بين محيط

که سطح دوم اثر بهتری طوریوجود داشت به IBAميکرومولار 

(. ميزان 12تا  10هایشکلنسبت به سطح اول نشان داد )

 9/4توليد کالوس در بالاترین غلظت اکسين )سطح سوم، غلظت 

سطح دیگر یا فاقد توليد  چون دو .ميکرومولار( بررسی شد

دری کم بود که ها به قکالوس بودند و یا ميزان کالوس در آن

های حاوی ميزان تشکيل کالوس در محيط قابل ارزیابی نبودند.

 تا 12های ميکرومولار( محيط 9/4سطح سوم اکسين )غلظت 
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مشاهده شد و رقم روبی سيدلس نسبت به بيدانه سفيد  19

 (.12تشکيل کالوس بيشتری را نشان داد )شکل 

  

 

 

   

  
های فشرده و باز نشده در ابتدای (:گلaای تا توليد ميوه در رقم بيدانه سفيد: )مراحل رشد گل در شرایط درون شيشه :1شکل 

(: متورم شدن تخمدان و d) (: ریزش کلاهك یك هفته بعد از مرحله قبل،cهفته بعد از کشت، ) 3(: افزایش طول دمگل (bکشت، 

 کشت.هفته پس از  9ها : رشد حبه(e)، هفته پس از کشت 5تشکيل حبه 

Fig. 1: Different stages of flowers growth in vitro upto fruit set in Bidaneh sefid cv (a):compact and closed flowers 

at the beginning of culture, (b): elongation of petiols 2 weeke after culture, (c): abscision of caps one week after stage b, 

(d): growth of ovary and development to the berries 5 weeks after culture, (e): growth of berries 8 weeks after cuture 
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(: افزایش طول دمگل و متورم شدن کلاهك قبل از باز شدن در رقم aهای مختلف: )مارهای قابل توجه در تيبرخی ویژگی :3شکل 

ها در تيمار شاهد، در گل:(d، )11(: تشکيل ميوه روی محيط c) ،16محيط  روی های باز شده(:گلb، )14روبی سيدلس روی محيط

 1محيط  های باز نشده با تکامل ناقص روی(:گلeها مواد فنولی توليد شد، )این گل

Fig. 2: Some noticeable characteristics in different treatments: (a):petiol elongation and swelling of caps before 

opening in Rubby seedless on the medium 14, (b): opened flowers on medium 16, (c): fruits set on the medium 17, (d): 

flowers of control  treatment, phenolic compounds produced in these flowers, (e): unopened flowers with uncomplete 

development on the medium 7 
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کالوس در قاعده در  توليد ه سفيد باهای باز شده رقم بيدان(: گلb، )11محيط  رویهای باز شده رقم بيدانه سفيد (: گلa) :2شکل 

 15محيط 

Fig. 3: (a): Opened flowers of Bidaneh Sefid cultivar on medium 17, (b): Opened flowers of Bidaneh Sefid cultivar 

with callus produced at the base on medium 15 

  
 11محيط  روی(: bو ) 15محيط  رویه در رقم روبی سيدلس (: تشکيل حبa) :4شکل 

Fig. 4: (a): Berry set in Rubby Seedless cultivar on medium 15 and (b): on medium 17 

 

  
 11محيط  روی(: bو ) 15محيط  رویبيدانه سفيد  در رقم (: توليد ميوهa) :5شکل 

Fig. 5: (a): Berry set in Bidaneh Sefid cultivar on medium 15 and (b): on medium 17 
 

 

 

a b 

a b 

a b 
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 15روبی سيدلس توليد شده روی محيط رقم های ميوه: 6شکل 

Fig. 6: Rubby Seedless cultivar fruits produced on the medium 15 
 

 

 

   
 15 های رقم بيدانه سفيد توليد شده روی محيطهميو :1شکل 

Fig. 7: Bidaneh Sefid cultivar fruits produced on the medium 15 
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هایی از توليد کالوس در رقم بيدانه (: نمونهb، )12کالوس توليد شده در انتهای گل رقم روبی سيدلس روی محيط  (a) :9شکل 

 16رقم روبی سيدلس روی محيط  (:d، )15محيط روی (: c، )12محيط روی سفيد 

Fig. 8: (a):Callus produced at the base of Rubby Seedless cultivar flowers on the medium 13, (b): Sampls of callus 

production for Bidaneh Sefid cultivar on the medium 13, (c): on the medium 15, (d):Rubby Seedless cultivar on the 

medium 16 
 

 

 
در رقم روبی سيدلس روی ی تلقيح شده هاگل ميوه های حاصل از همراه باهای تلقيح نشده ای شدن گلای از قهوهنمونه :9شکل 

 10محيط 

Fig. 9: Samples of browning of unfertilized flowers together with fruits from fertilized flowers of Rubby Seedless 

cultivar on the medium 10 
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رقم  Bفته بعد از کشت )ه 3های رشد بر ميزان باز شدن گل در دو رقم روبی سيدلس و بيدانه سفيد کنندهاثر تنظيم :10شکل 

 .درصد است 1در سطح با استفاده از آزمون دانکن دار رقم روبی سيدلس(. حروف مشترک معرف عدم تفاوت معنی  Rبيدانه سفيد،
Fig. 10: The effect of growth regulators on the rate of flower opening in Rubby Seedless and Bidaneh Sefid cultivars 

2 weeks after culture (B: Bidaneh Sefid and R: Rubby Seedless). The same letters indicate no significant differences 

based on the Duncan’s test at 1% level 

 
 

رقم  B) هفته پس از کشت 9و بيدانه سفيد های رشد بر ميزان تشکيل ميوه در دو رقم روبی سيدلس کنندهاثر تنظيم :11شکل 

 .درصد است 1 در سطح با استفاده از آزمون دانکن دارتفاوت معنیرقم روبی سيدلس(. حروف مشترک معرف عدم  Rبيدانه سفيد،

Fig. 11: The effect of growth regulators on the rate of flower opening in Rubby Seedless and Bidaneh Sefid cultivars 

8 weeks after culture (B: Bidaneh Sefid and R: Rubby Seedless). The same letters indicate no significant differences 

based on the Duncan’s test at 1% level 
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هفته پس از کشت  1ها در دو رقم روبی سيدلس و بيدانه سفيد ونهای شدن نمهای رشد بر ميزان قهوهکنندهاثر تنظيم :13شکل 

(B ،رقم بيدانه سفيدR  حروف مشترک معرف عدم تفاوت معنی .)درصد  1 در سطح با استفاده از آزمون دانکن داررقم روبی سيدلس

 .است
Fig. 12: The effect of growth regulators on the rate of tissu browning in Rubby Seedless and Bidaneh Sefid samples 

1 week after culture (B: Bidaneh Sefid and R: Rubby Seedless). The same letters indicate no significant differences 

based on the Duncan’s test at 1% level 

 
 

 .هفته پس از کشت 2بر ميزان تشکيل کالوس در دو رقم روبی سيدلس و بيدانه سفيد های رشد کنندهاثر تنظيم :12شکل 

(B ،رقم بيدانه سفيدR  حروف مشترک معرف عدم تفاوت معنی .)1در سطح  با استفاده از آزمون دانکن داررقم روبی سيدلس 

 .درصد است
Fig. 13: The effect of growth regulators on the rate of callus productin in Rubby Seedless and Bidaneh Sefid 

cultivars 3 weeks after culture (B: Bidaneh Sefid and R: Rubby Seedless). The same letters indicate no significant 

differences based on the Duncan’s test at 1% level 

 

 بحث

وه که به عملکرد فرایند فيزیولوژیکی تشکيل گل و توليد مي

مختلف بوده است.  نشود همواره مورد توجه محقيقمنتهی می

ها و مواد غذایی در پاسخ گلدهی در نتيجه اثر متقابل هورمون

شود. ها یا عوامل ژنتيکی کنترل میبه شرایط محيطی، تنش

ل ـيوه تبدیـهایت به مـن در شوندی که باز مییهالـتمام گ
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ز آنها توانایی تشکيل ميوه را دارند. شوند و فقط درصدی انمی

در این تحقيق بر آن شدیم که ترکيبات هورمونی را که روی 

ای تأثير دارند و آن آذین انگور در شرایط درون شيشهکشت گل

نند به مرحله کرا تا رسيدن به مرحله تشکيل ميوه هدایت می

 آذین اطلاعاتی درکنون در زمينه رشد گلآزمایش بگذاریم. تا

های مختلف هورمونی و محيطدسترس نبود لذا در قالب تيمار

)قند، ویتامين، عناصر ميکرو و ماکرو( مواد  MSکشت پایه 

آذین فراهم شد. با وجود مواد غذایی مورد نياز برای رشد گل

العمل یکسانی نشان نداند که ها عکسنمونهپایه مشابه، ریز

ا در رشد گل تا مرحله تشکيل ميوه اهميت تعادل هورمونی ر

بر شرایط هورمونی، فراهم کردن عوامل دهد. علاوهنشان می

آذین نيز لازم است. تيمارهای هورمونی محيطی برای رشد گل

ها، طول دوره باز شدن و تشکيل ميوه و از نظر تکامل گل

ر آماری و ظعنوان یك تنش از نفرایند نکروزه شدن به

 براساس گزارشات، تلافاتی را نشان دادند.مشاهدات عينی اخ

اکسيدان عمل کرده و با افزایش بر از عنوان آنتیاکسين به

های اهميت تيمار کند.ای شدن گل و محيط جلوگيری میقهوه

هورمونی در کاهش نکروزه شدن نسبت به محيط شاهد 

شدن آنزیم تخریب غشاء سلولی باعث فعال مشخص گردید.

اسچيك و گردد )ای شدن میز و در نتيجه قهوهفنل اکسيداپلی
عنوان ها در مقادیر زیاد به(. از طرف دیگر فنول2002 ،1تویونن

ای مواد اکسيد شونده عمل نموده و باعث ایجاد رنگ قهوه

های شاهد دیده شد که در نمونهطوریشوند بهدرگياه می

ل (. اکسين در غلظت بالا تشکي1999همکاران، و  3روبارد)

 9/4)غلظت  راحتی در سطح سومکالوس را افزایش داد که به

  ميکرومولار( قابل مشاهده بود.

باز شدن آن شامل،  آذین وشرایط مناسب برای رشد گل

 دما، رطوبت، مواد غذایی، مواد هورمونی و کنترل ژنتيکی است.

ها در تکامل و ترین فرایندفاکتورهای محيطی و ژنتيکی از مهم

که شرایط محيطی زمانی .(2010 ،3کلرها هستند )گلباز شدن 

ها به کاسبرگ، گلبرگ، شود مریستم گلدر بهار فراهم می

 .(1981، 4ن و مالينزاساوینيسرشود )پرچم و مادگی متمایز می

ها و فرایندهای فتوسنتزی تغييرات محيطی در تعادل هورمون

که ه به اینبا توج (.1992و همکاران،  5مالينزگل ها مؤثرند )

های و مخلوطی از غلظت  IBA ،BAP،GAهای بحث هورمون

ها روی رشد و نمو گلمختلف آنهاست، لذا باید نقش هورمون

                                                           
1. Schick and Toivonen 

2. Robard 

3. Keller 

4. Srinivasan and Mullins 

5. Mullins 

تحقيق کمی  ای متمرکز شود. اماآذین در شرایط درون شيشه

ای انجام شده است و آذین در کشت درون شيشهبرای رشد گل

بيرونی بوده، لذا مدارک بيشتر روی گل انگيزی انگور در شرایط 

کافی برای بررسی این فرایند فيزیولوژیك در شرایط درون 

دما، رطوبت، مواد غذایی،  جا که. از آنای در دست نيستشيشه

آذین هم در شرایط درون و برون مواد هورمونی برای رشد گل

ها را بيان دام از آنـيت هرکـتند لذا اهمـای مهم هسشيشه

 کنيم. می

 .باز شدن گل هستندثر در ؤمما و رطوبت از عوامل اصلی د    

و کمبود رطوبت باعث  گرادسانتی درجه 25تا  35 يندمای ب

آزاد شدن دانه  ویژهبهشود شدن طول دوره گلدهی میکوتاه

باشد بساک ملزم تغييرات رطوبتی می گرده و تغييرات در

تر ای گرمدرجه و دم 11و  16(. دمای 2001 و همکاران، 6فرند)

 1کازمادرجه دمای مطلوب برای شروع گلدهی است ) 20و  30

(. دمای بالا و رطوبت پایين کمتر 2004، 9می؛ 2003و همکاران، 

درصد برای شکوفایی طبيعی مضر است. همچنين تحت  45از 

تواند باز شود و اغلب چسبيده به مادگی رطوبت بالا کلاهك نمی

در شرایط  .(1973 ،9یرکلی و می) افشانی ضعيف استو گرده

توانند به آن های گرده نمیخشك کلاله خشك شده و دانه

درجه  39و  31زنی دانه گرده بچسبند. دمای مطلوب جوانه

 20های گرده پس از باشد که در این شرایط دانهمی گرادسانتی

؛ 1992 و همکاران، مالينزکنند )زنی میدقيقه شروع به جوانه

-برای رشد گل تنظيم شدهشرایط  ،( 2000اران،و همک 10لاویز

الذکر مطابق با کارهای محققين فوق ،در اتاقك کشتآذین 

دست آمده نيز با نتایج گزارش شده هب نتایج صورت گرفت و

 محققين مطابقت دارد. توسط این

( حاوی عناصر ماکرو، MS) اسکوکو  موراشيكمحيط     

یك محيط مغذی برای  باشد کهها میميکرو آهن و ویتامين

شوند ها هرس میکه شاخهزمانی .سازدها فراهم میرشد گل

ساله بالا رفته و درصد های یكميزان کربوهيدرات در شاخه

 .(1973 ،یرکلی ومی دهد )تشکيل ميوه را افزایش می

شود ولی ها تأمين میوسيله برگهدر روی شاخه بکربوهيدرات 

ها و محيط حاوی ساکارز فراهم وسيله گلهکشت بدر محيط

(. کاهش کربوهيدرات در 1962و همکاران،  11هالیشود )می
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زمان باز شدن گل و مدت کمی بعد از آن اثر منفی روی باز 

 (.1969 ،1کبلتها دارند )شدن گل

از آنجا که در شرایط طبيعی رقابت در مواد غذایی به ویژه 

وازکنسيلس رد )کربوهيدرات در بخش رویشی و زایشی وجود دا
در شرایط درون شيشه فقط به طرف گل ،(3،2000کاستاگنل و

گيرد. ميزان قند تر صورت میتها راحرود و لذا تمایز گلها می

 %60 و زمان لقاح به %95، تمام گل %10در زمان گلدهی 

آذین و اجزای گل و در بين در گلد نقیابد. توزیع میکاهش 

آذین در مرحله این مقدار با گلارقام مختلف متفاوت است و 

-های جنسی در تعارض میحساس یعنی تقسيم ميوز در سلول

های جوان به های دائمی نياز اندامانتقال نشاسته از اندام .باشد

های ها در مرحله زایشی یا تقسيم ميوز سلولجا گلویژه در این

جا سازد، که در اینجنسی یا تخمك در انگور را فراهم می

ها و صورت افزایش فتوسنتز برگتباط بين منبع و مقصد بهار

های ميوز های دائمی و تقسيم سلولکاهش نشاسته اندام

ها، تکامل باشد. در دوره باز شدن گلهای جنسی میسلول

های جنسی هر گونه توقف یا اجزاء زایشی و تکوین سلول

 کارمو) ها شودتواند منجر به سقط گلکاهش نسبی قند می
کشت این گزارشات اهميت ترکيبات محيط (2009 ،2وسکنسلوز

  کنند.ویژه کربوهيدرات را تأیيد میهب

صورت گرفته  MSآذین در محيط از لحاظ اینکه کشت گل    

طور مستقيم روی باروری مؤثر است نيتروژن است پس تغذیه به

روی توليد محصول شناخته شده است و کاهش نيتروژن توليد 

مشاهده شده که  .(1964 ،4بالدویندهد )را کاهش میمحصول 

ميسر است که تيمار  نفوذ لوله گرده به درون تخمدان زمانی

و  5اکاموتو) نيتروژن انجام و یا نيتروژن کافی وجود داشته باشد

(. نيتروژن تعداد بذر در ميوه و باروری را 2001 همکاران،

اميری یرانی توسط دهد. در بررسی روی ارقام انگور اافزایش می
( انجام شده که تشکيل ميوه بعد از کاربرد 2007) 6فلاحی و

یابد. موليبدن نيتروژن یا ترکيب با پتاسيم و منيزیم افزایش می

در تغذیه نيتروژن مهم بوده و در رشد لوله گرده و نفوذ تخمك 

(. تجمع 2004 و همکاران، 1لانگ باتومو باروری اهميت دارد )

ها با زه کافی در پریموردیای گل یا در درون گلفسفر به اندا

کند. ها دخالت میافزایش باروری و جلوگيری از ریزش گل

گيرد و در نوک جذب فسفر در روی درخت به آسانی صورت می

                                                           
1. Koblet 
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ها یابد و مقدار آن در گلهای بارده افزایش میها و جوانهشاخه

در تشکيل گل (. پتاسيم 1971و همکاران،  9راهیابد )افزایش می

کند ها شرکت میهای مرتبط با متابوليسم قندو فعاليت آنزیم

(. سطح مطلوب فسفر، نيتروژن و پتاسيم روی 1968، 9بویارد)

های زایشی توليد سيتوکينين در گياه و فرایند تکامل اندام

(. عناصر ميکرو به 1981، و مالينزن اساوینيسرهمراه است )

های باشند اما نقش مهمی در فرایندیميزان کمی در گياه نياز م

فيزیولوژی در گياهان دارند. این عناصر نقش خود را روی رشد 

زنی دانه دهند. در فاز زایشی در جوانهرویشی و زایشی نشان می

های ی زایشی و فرایندهاگرده، رشد لوله گرده و نمو اندام

ت، ها و کربوهيدرافتوسنتز، متابوليسم پروتئينمتابوليك )

ها و نيز های آمينه و عمل آنها، در ساختار اسيدفعاليت آنزیم

ها و تعادل در نسبت عناصر غذایی ماکرو( نقش دارند ویتامين

آذین در محيط حاوی رشد گل (.2011 ،10گورمانی وامران )

عناصر غذایی با گزارشات پژوهشگران مبنی بر اهميت این 

  ترکيبات مطابقت دارند.

آذین و ها در گلاست به تعداد زیاد گل ریزش گل ممکن

همچنين با منابع غذایی یا هورمونی یا نوع رقم مرتبط باشد. 

ها ها در خوشه گل بسيار مهم است اگرچه گلتعداد گل

های در حال رشد کنند ولی نسبت به نوک شاخهفتوسنتز می

عنوان ها بهسينك ضعيفی هستند. با این وجود فتوسنتز برگ

ها برای توسعه گل و جلوگيری از لی فتوآسيميلاتعامل اص

ویژه هها مهم است. کاهش ذخيره منابع غذایی بریزش آن

ها لی ریزش گلـوامل اصـها از عساکارز بعد از باز شدن گل

باشد باشد. تنش آبی هم از عوامل ثانویه در ریزش گل میمی

مونی در لذا تعادل منابع غذایی و هور ( 2005و همکاران، 11لبن)

ها در رشد که همه محيططوریآذین اهميت داشت. بهرشد گل

گل آذین یکسان واکنش ندادند. در سيب موقعيت قرار گرفتن 

جلوگيری از ریزش و توليد  ها بر روی شاخه برای رشد وگل

(. 2001و همکاران،  13فریعملکرد مناسب ثابت شده است )

ها در سيب بين گل تعادل مواد غذایی و هورمونی و عدم رقابت

 با نتایج آزمایش ما مطابقت داشت.

ها به سوی ميزان اکسين و عنصر بر، در افزایش حرکت قند

-تواند منجر به افزایش آنتیها اثر دارند و کاهش اکسين میگل

ها گردد. ای شدن بافتها و توليد مواد فنولی و قهوهاکسيدان

عادل بين آن و اسيد جيبرليك در تبدیل آنلاگن دخالت و ت
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 و همکاران، 1بوسسيتوکينين در توسعه گلدهی نقش دارد )

یعنی اسيد جيبرليك برای آغازش محور آنلاگن و  .(2001

های باشد. سيتوکينين بسياری از جنبهدهنده گلدهی میارتقاء

کند و به همراه اکسين در توليد مثلی را در انگور کنترل می

ها برای نمو لولی و فعاليت آنزیمهای تقسيم سبسياری از فرایند

 ؛2006 و همکاران، 3لامبوردکند )های زایشی دخالت میاندام

های گياهی در رسيدن ميوه انگور (. نقش هورمون2006، 2کيبر

مشخص نيست. فعاليت اسيد جيبرليك و سيتوکينين در اوایل 

رشد ميوه بالاست. کاهش غلظت اکسين و افزایش غلظت اسيد 

چه اسيد ازش رسيدن ميوه ارتباط دارد. اگربا آغآبسایزیك 

های بيدانه اثر بهتری دارد اما در شرایط جيبرليك در ميوه

ها بدون هورمون اسيد جيبرليك تشکيل درون شيشه ميوه

ها در مراحل اوليه دارای بذر دليل اینکه این ميوهشدند. شاید به

و بقاء خود راحتی هورمون اسيد جيبرليك برای رشد بودند و به

چه نقش . اگر(1992 و همکاران، مالينزکردند )توليد می

ها در طول دوره باز شدن گل مشخص نشده است اما هورمون

آذین و نهایتًا تشکيل ميوه ها برای رشد گلتعادل بين آن

تمام تغييرات  ضروری است چنانچه در آزمایش ما گزارش شد.

های است که ترل ژنها، تحت کندر رشد زایشی و باز شدن گل

های گياه درستی شناخته نشده است. اما با استفاده از موتانتبه

خصوصی از رشد و نمو هها در مراحل بانگور و بيان برخی از ژن

مخصوصاً گل و ميوه به این نتيجه رسيدند که کنترل ژنتيکی 

ای دارد و با ارتباط مستقيمی با فاکتورهای محيطی و تغذیه

های مربوط به عملکرد و رشد توان بيان ژنمی هاکنترل آن

جا نقش در این .(2008 و همکاران، 4کارمونابهتر را بالا برد )

های محيطی برای رشد بهينه تأیيد ای و فاکتورترکيبات تغذیه

.شودمی
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Optimized Culture Medium for In Vitro Growth of Grapevine Inflorescence 

 
Seddighi1, A., Gholami2, M., Sarikhani3, H. and Chehregani4, A. 

 

Abstract 

 

In vitro inflorescence development and fruit production can provide a valuable tool for researchers investigating the 

precise physiological stages of these processes. In this study, inflorescences clusters from Bidaneh Sefid and Seedless 

grapes were cut off the young shoots growing on canes at spring. Half strength MS medium was used for in vitro 

cultivation of flowers. After cultivation of each individual inflorescence branches, they continued to development until 

berry ripening of fruits grown from these explants in vitro. The experiments were set as a factorial using completely 

randomized design with gibberellin in two levels; (0 and 2.89 μM), benzylaminopurin in three levels; (0, 2.5 and 4 μM) 

and auxin (indole butyric acid) in three levels; of (0, 2.5 and 4.9 μM) with three replicates for each treatment. Hormone 

type and concentration were impressive in successful growth of cultivated inflorescences. The cultivated inflorescences 

started growing, the flowers opened and eventually set fruits in media with 4.9 μM auxin and 4 μM cytokinin 

treatments. Auxin and cytokinin showed important roles as key hormones involved in flowers opening and fruit set in 

grapes, while gibberellin was non-significant. Bidaneh Sefid as a Seedless cultivar showed long term survival in vitro 

and more stable, during growth period of explants compared to  Seedless in acclimation to in vitro conditions. Control 

with no hormone treatment caused browning of flowers on the inflorescences in the medium and in some cases 

elucidation of browning in blooming flowers and stopped growth and eventually the flowers died. 

 

Keywords: Bidaneh sefid, Seedless, Indole butyric acid, Evolution of reproductive organs 
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