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  هاي عاري از ویروس چند رقم انگور تجاري ایران تولید هسته

  
  2بانه و حامد دولتی *1حسن محمودزاده

، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات -1
  :mahmoudzadeh_h@yahoo.com*Email. آموزش و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران

دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،  - 2
 .کشاورزي، ارومیه، ایرانآموزش و ترویج 

  
از ارقام  هاي مادري سالم ایجاد باغ سالم و اصیل جهتهاي اولیه  هسته تامینهدف و با تغییر ساختار تولید نهال در کشور  منظور به

 ها ثبت عروس و بیدانه سفید که اصالت و خصوصیات ظاهري و ژنتیکی آن ارقام بومی پیکانی، فخري، عسگري، شصت ،تجاري برتر
بررسی ، از سراسر کشور کیفیت مناسبهاي برتر ازنظر عملکرد و  تاكمراحل انجام پروژه شامل انتخاب . شدند است، بررسی شده

هاي  نگهداري هسته گیاهان سالم و سازي با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم، ایجاد ها، سالم عالئم ظاهري، تعیین سالمت بوته
و حفظ اصالت رقم مورد نظر بوده و ارقام  هاي پاتوژن و سایر ToRSو  GFLV, GFLV, GVA هاي ویروس ازدن بوعاري  .انجام شد اولیه
هاي تیمار شده و تولید نهال،  ها با کشت مریستم از قلمه پس از تیمارگرمادرمانی قلمههاي اولیه سالم  هسته. شدندتکثیر سالم شرایط در 

در این . یط کنترل شده دور از عوامل انتقال بیماري به بخش تحقیقات باغبانی ارسال شدندشرادر و هاوس  در اسکرینجهت نگهداري 
  . شده داشته است شناخته شد عنوان رقمی که توان تولید گیاهچه کمتري را در محیط کشت بهینه تحقیق رقم فخري به

 هاي اولیه سالم ارقام تجاري بومی، باغ پایه هستهانگور، : ها کلیدواژه

  
  مهمقد

عوامـل بیمـارگر   . هاي زراعـی، نقـش بسـیار مهمـی در عملکـرد انگـور دارد       ها همانند آب، مواد غذایی و روش تاکستانلم بودن سا
ها، کـاهش عملکـرد و کیفیـت میـوه، افـزایش       ها، از بین رفتن تاکستان تواند مشکالت جدي مانند مرگ بوته ویروسی می شبه ویروسی و

الشعاع قرار  زایی را تحت کاهش مقاومت به شرایط آب و هوایی، کاهش درصد گیرایی پیوند و قابلیت ریشهها،  حساسیت به سایر بیماري
  . دهد

نـوع آن بـه محصـول بشـدت      13اسـت کـه از ایـن تعـداد      ویروسی تا کنون در انگور گزارش شده ویروسی وشبهبیمارگر   50حدود
ها داراي عالئم واضـح و برخـی بـه صـورت نهفتـه و فاقـد عالئـم         از بیماريبرخی  ).1994هوروات و همکاران، ( کنند خسارت وارد می

بادبزنی، موزائیک، زردي برگ و آوند، کاهش رشـد و   هاي ویروسی مانند برگ هاي اخیر تعدادي از بیماري در طی سال. ظاهري هستند
و زکی  1379پوررحیم و همکاران،  ( است زارش شدهکنند گ تن انگور تولید می 195557هاي ارومیه که سالیانه  ها از تاکستان مرگ بوته

مبـارزه و  هـاي شـیمیایی بـراي     روشوجـود  دلیل فقـدان  ه ب. ها بسیار دشوار است هاي سالم در تاکستان رو یافتن بوته ز اینا). 1389عقل، 
ان تـ هاي تهیه شـده از درخ  ده از قلمههاي جدید انگور با استفا رویشی، احداث باغاز طریق ازدیاد از طرفی هاي ویروسی و  کنترل بیماري

بـراي جلـوگیري از    طـرح اجـراي ایـن   بنـابراین  . شـود  مادري آلوده باعـث انتشـار سـریع بیمـاري، کـاهش عملکـرد و کیفیـت میـوه مـی         
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ضـروري   و مطلـوب تجـارتی  مـادري از ارقـام    هاي باغهاي اولیه گیاهان سالم براي ایجاد  هسته وتولید هاي ویروسی کنترل بیماريانتشار،
  . است

چنـدین نماتـد   . به صورت توأم ایجاد بیماري کنـد  GFLVتواند با  این ویروس می. دارند Fan leafانگورهاي آلوده عالئمی شبیه به 
کـه   ویـروس  7حـداقل   .)2005مـارتین و همکـاران،   ( هسـتند است عامل انتقال این  ویروس  X. deversicaudyam ترین آنها که متداول

 تـا  GLRaV1صـورت اختصـاري     بـه  کـه  (GLRaVS) در انگـور  ) (Leaf Roll پیچیدگی برگ هاي عامل بیماري م ویروسمجموعاً به نا
GLRaV7 هـا در   ها به طرف بـاال، قرمـز شـدن بـرگ     برگ پیچیدگیتوان به  از عالئم این بیماري می. است زارش شدهگشوند  شناخته می

. درصد اشاره نمـود  20تا  10ها، تأخیر در رسیدن میوه وکاهش محصول به میزان  ن حبهرنگ شد پاییز در ارقام انگور قرمز، بدرنگ و بی
  . ) 2002بی نام، ( شود می موهاي توأم باعث ضعف و مرگ  آلودگی

 را بررسـی و در ایـن تحقیـق از   هـاي انگـور    زایـی ریزنمونـه   پایه در ارتباط با ریشـه  7رقم انگور رومیزي و  8واکنش محققان یونانی 
زایـی و   بـین ارقـام از نظـر رشـد، شـاخه     . صـورت جامـد و مـایع اسـتفاده گردیـد     ه روبالك ب و) و بسیار قوي MS )10/1،2/1 هاي طمحی

محققـان اثـر سـه     ).1998لینوهـاردت و همکـاران،   ( نتیجه بهتري را نشـان داد روبالك  کشتدار مشاهده و محیط زایی تفاوت معنی ریشه
 و  Pinot blanc, Pinot noir, Rhine Riesling, Italian Riesling, Harmonyهاي انگـور ارقـام،   هکشت مختلف بر رشد ریزنمونمحیط

Thompson seedless کشت تغییر یافته محیط شاملها  این محیط. آزمایش نمودندWhiteکشت ، محیطGalzy   و محیط نیمه قـويMS 
یزدان پـاك و همکـاران،   ( ها نشان دادند کنش مشابهی را نسبت به این محیطبقیه ارقام وا Harmonyجز رقم ه نتایج نشان داد که ب. بودند
2003.(   

هاي خطرناك از طریق استفاده از مواد گیاهی  انتشار بیماري زدهی وضعیت تولید نهال، کنترل و پیشگیري ا این پروژه باهدف سامان
دار و  افـزایش عمـر، کیفیـت میـوه و      ري از ارقـام سـالم و شناسـه   هـاي مـاد   شده به منظور احداث باغ هاي مادري گواهی سالم، تولید پایه

 .عملکرد انگور اجرا گردید

  
  ها مواد و روش

عـروس در   هاي فخري، پیکانی، بیدانه سـفید، عسـگري و شصـت    رقم انگور بنام 5هاي سالم ارقام برتر داخلی  براي دستیابی به کلون
. که داراي صفات ثبت شده و مشخص بودند، از تاکستانهاي مختلف کشور انتخاب شـدند هاي این ارقام  بدین منظور بوته. نظر گرفته شد

سازي نمونه هاي تهیه شده از ارقام مورد نظر بـا   این ارقام حاصل بررسی در یک پروژه ملی موسسه ثبت و گواهی بذرو نهال بوده و سالم
 30بدین ترتیب که قلمه هاي تهیـه شـده در بـن مـاري بـه مـدت       . داستفاده از روش گرمادرمانی و کشت مریستم در ابتداي کار انجام ش

گـراد افـزایش یافـت     درجه سانتی 45اي و تدریجی تا  درجه سانتی گراد قرار داده شده و درجه حرارت به صورت پله 45دقیقه در دماي 
شـه زایـی و رشـد جوانـه هـا کشـت       قلمه ها پس از تیمار گرمادرمانی در بستر کاشت مخلـوطی از پرالیـت و خـاکبرگ، جهـت ری    ). 5(

برگی شدن، شاخه ها براي کشت مریستم جداسازي شده و در زیر  2پس از جوانه زنی و . گردیدند و در گلخانه ایستگاه نگهداري شدند
. بینوکولر، ریزنمونه ها از آنها تهیه شد و در محیط کشت مریستم روي محیط غـذایی مناسـب کشـت شـده تـا گیاهچـه هـا بدسـت آمـد         

تولید نهال میـوه گـواهی شـده     PM 4130هاي تولید نهال عاري از ویروس مندرج در این پروژه بر گرفته از روش استاندارد شماره  وشر
آزمون االیزا براي تشخیص سه ویـروس شـاخص پـس از    .)2002سیگار و همکاران، (باشد عاري از پاتوژن سازمان حفظ نباتات اروپا می

هاي حاصل در گلخانه انجام شد و نمونه هاي که داراي عالیم آلودگی بودنـد، از چرخـه تکثیـر حـذف      ظهور برگهاي جوان روي نهال
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کیـت تشـخیص بـا     DAS-EILSAبراي انجام تکنیـک  . تشخیص وجود آلودگی با استفاده از آزمون الیزاي دو طرفه انجام شد .گردیدند
 .شد سفارش شرکت زیست تاك از مارك کاپا تهیه

  
  نتایج 

آماري و تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ارقام مورد بررسی در این آزمایش از نظر آسیب تیمـار حرارتـی اخـتالف    بررسی 
رقم عسکري  هاي ¬جوانه مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن حاکی از این است که ). 1 -4جدول(وجود دارد  (P<5%)معنی دار 

 % 40بیش از ). 1-4نمودار(درجه سانتی گراد داشته و پیکامی بیشترین تحمل را دارا بوده اند 45حرارتی کمترین تحمل را در مقابل تیمار 
  .اولیه رقم پیکامی بر اثر تیمار حرارتی نابود شده اند هاي ¬جوانه % 22اولیه قلمه هاي عسکري از بین رفته و تنها  هاي ¬جوانه

هاي مریستمی در ارقام مختلف در این شان داد میزان قابلیت باززایی گیاهچه از نمونههمچنین بررسی نتایج تجزیه واریانس داده ها ن
رقم سفید بی دانه بیشترین قابلیت بـاززایی و رقـم   ). 1-4جدول(وجود دارد  (P<5%)آزمایش متفاوت بود و بین ارقام اختالف معنی دار 

  ).2-4نمودار(فخري توانایی کمتري را در بین ارقام دارا بود 
تجزیه واریانس داده هاي مربوط به این صفت نشان داد که این پتانسـیل بـین ارقـام انگـور مـورد بررسـی اخـتالف معنـی دار داشـته          

(P<1%) )هـا در مرحلـه سـازگاري در    مـانی نمونـه هـاي انتقـال گیاهچـه     و با مقایسه میانگین داده هاي حاصل از میزان زنده) 1-4جدول
ز گیاهچه هاي رقم فخري قدرت تطابق را نداشـته و در ایـن مرحلـه از بـین رفتنـد ولـی رقـم پیکـامی         گلخانه مشخص شد که هیچ یک ا

  ).3-4نمودار(بهترین شرایط را براي سازگاري در این مرحله در بین سایر ارقام ازخود نشان داد 
قی مانده انجام شد و نتایج نشان داد که رقم با 4هاي رقم فخري تجزیه واریانس داده هاي این صفت براي با عنایت به عدم رشد نهال

دار از نظر اندازه رشد نهالها در یک زمان مشخص پس ازانتقال بـه گلـدان و در مرحلـه نهـایی سـازگاري      رقم انگور اختالف معنی 4بین 
ر مقایسه با ارقام دیگـر  هاي رقم سفید بی دانه دها مشخص شد میزان رشد نهالبا مقایسه میانگین داده). 1-4جدول( (P<5%) وجود دارد
  ).4-4نمودار(بیشتر است 

  تجزیه واریانس داده هاي مربوط به صفات مورد بررسی ارقام انگور در تکثیر با کشت مریستم :1-4جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر

  میانگین مربعات صفات
هاي سالم پس جوانه

  از تیمار آب گرم
قابلیت باززایی 

-نمونه گیاهچه از

  مریستمیهاي 

قابلیت سازگاري 
ها در مرحله گیاهچه

  سازگاري

وضعیت رشد 
 3ها پس از نهال

  ماه
  ns28/33  ns129/6  ns387/12  ns983/21  3  تکرار
 709/99* 89/417** 157/218* 48/126*  4  تیمار

  80/12  954/13  163/9  21/8  12  اشتباه آزمایشی
  75/12  14/13  85/7  25/10  )درصد( ضریب تغییر
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نمودار4-1-  اثر تیمار آب گرم بر مرگ جوانه هاي اولیه قلمه هاي انگور پس از تیمار آب گرم
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هاي اولیه رقم پیکانی تحمل باالیی را در مقابل تیمار حرارتی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی نشان دادند به طوریکه بـیش از  جوانه

هـا از بـین   درصـد جوانـه   40اولیه سالم بودند و این درحالی است که رقمی مانند عسکري حساسیت نشان داد و بـیش از   هايجوانه % 80
مشابه و کمتر از سـفید بـی دانـه بـوده      ط به خصوصیات رقم است که در دو رقم فخري و شصت عروس تقریباًتفاوت تحمل مربو. رفتند
زدایی از قلمه هاي رقم پیکانی و سفید بی دانه در صورت مشـکوك  توان اذعان داشت که براي باکتري و ویروسبر این اساس می. است

می توان استفاده از تیمارهاي گرمادرمانی را به عنوان یـک راهکـار پیشـنهاد کـرد در صـورتی کـه بـراي رقمـی ماننـد          بودن به آلودگی 
-دیـده مـی  ) 1379(مشابه این نتایج در کارهاي محمودزاده . تر استزدایی مناسبعسکري روش استفاده از کشت مریستم براي ویروس

هـا در اثـر   پی در ارقام مختلف انگور استفاده کرد و در برخی ارقـام درصـد بـاالیی از جوانـه    زدایی از تیمار ترموتراشود که براي باکتري
  .گرما از بین رفتند

نمودار4-2-  قابلیت باززایی گیاهچه ها از مریستم ارقام انگور در محیط کشت مریستم
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که رقم سفید بی دانه در بین اختالف بین ارقام از نظر قابلیت تولیدگیاهچه از کشت مریستم در ارقام مورد بررسی دیده شد به طوري

کشـت را  هاي کشت شده قابلیت پرآوري و تولید گیاهچه در محـیط مریستم% 40را داشت و بیش از  رقم مورد بررسی باالترین قابلیت 5
پـرآوري و تولیـد گیاهچـه نشـان داد و سـایر ارقـام در رده دوم قـرار        % 15رقم فخري کمترین قابلیت را بین ارقام با کمتر از . پیدا کردند

شاید کمکی باشد براي افزایش این توان که درکار اغلب محققان مانند بالزالیـان و   کشتسازي محیطبهینه. گرفته و اختالفی نشان ندادند
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هاي کشت مریستم پتانسیل کشت و تغییرات جزئی در غلظت مواد در محیطسازي محیطنیز دیده شده است که با بهینه) 2002( همکاران
ین تحقیق رقم فخـري بـه عنـوان رقمـی کـه تـوان تولیـد گیاهچـه         شایان ذکر است در ا. باززایی و تولید گیاهچه افزایش پیدا کرده است

  . کشت بهینه شده داشته است شناخته شدکمتري را در محیط

نمودار4-3-  قابلیت سازگاري گیاهچه هاي حاصل از کشت مریستم پس از انتقال به بستر کاشت 
خاکی در گلخانه
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و سـازگاري تـدریجی بـا    ) گلـدان  در(ها با شـرایط کشـت خـاکی    گیاهچه) آدابتاسیون(هاي قابلیت سازگاري نتایج مقایسه میانگین داده

شـاید ایـن رقـم در شـرایط     . گلخانه نیز حاکی از ضعف بسیار شدید رقم فخري در این آزمایش بودشرایط محیطی مشابه هواي آزاد در 
تر که براساس مطالعات باید مشخص شود توانایی بـاالتري را در سـازگاري بتوانـد نشـان دهـد کـه چـون در آزمـایش مـا شـرایط           خاص

  .یکنواخت در نظر گرفته شده بود، این قابلیت حداقل بود
سازگاري موفق رتبه باالتري را بین سایر ارقام نشان داد و شاید یکی از دالیل کشت وسیع این رقـم در منطقـه   % 65ی با بیش از رقم پیکان

هاي حاصل از کشت مریسـتم نیـز   کاشمر خراسان توان سازگاري با شرایط نامساعد محیطی این رقم در آن منطقه باشد که در مورد نهال
  .هده گردیداین توانمندي به خوبی مشا

نمودار4-4-  اندازه رشد نهالهاي ارقام انگور حاصل از کشت مریستم در پایان فصل رویشی
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هـاي  هاي گلدانی این ارقام در طی فصل رشد اول آنها و تفاوتی کـه بـین ارقـام مشـاهده شـد حـاکی از تفـاوت       رشد شاخه و برگ نهال

هـاي اول رشـد بیشـتر باشـد ورود بـه دوره بـاردهی       ها در سالدر هر صورت هرچه توان رشد نهال. ژنتیکی و قدرت رشد این ارقام دارد
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در این بین رقم سفید بی دانه بیشترین رشد و رقم عسکري کمتـرین رشـد   . تر خواهد شدافتد و دوره رشد رویشی کوتاهمی سریعتر اتفاق
هـا بـراي   با عنایت به همسان بودن بستر کشت مورد استفاده در گلـدان . رقم فخري هیچ نهال سالمی در گلدان نداشت. را در سال داشتند

عنوان معیاري از اختالفات ژنتیکی ارقام تلقی شود و شـاید بتـوان بـا بهبـود شـرایط      تواند بهها میرشد نهال ها، تفاوت در اندازهرشد نهال
  .    ها را نیز مانند سایر ارقام دیگر افزایش دادرشد و نموي رشد این نهال

انتشـار و پـراکنش ایـن ویـروس در      دهنـده کلـون مـورد مطالعـه نشـان     100کلون آلوده به ویروس برگ بـادبزنی از میـان    4وجود تعداد 
هـاي موجـود در کلکسـیون     هاي مختلف مورد بررسی در این تحقیـق بـاالخص کلـون    همچنین ارقام و کلون. باشدهاي ایران می تاکستان

 .انگور ایستگاه کهریز نیز به ویروس برگ بادبزنی آلوده بودند

  
  بحث 

کـارآیی بسـیار    ELISAاست که آزمون  نشان داده لتر و همکاران انجام شدمشابه نتایج حاصل از این پژوهش، تحقیقی که توسط وا
سـرم مناسـب بـراي     هـاي ایـن روش نبـودن آنتـی     با وجود این یکی از محـدودیت . هاي ویروسی انگور دارد خوبی براي تشخیص بیماري

ویروس مهم باغات انگور بررسـی   3فقط  در تحقیق حاضر چون .)2002بن عبداله و همکاران، ( هاي ویروسی انگور است تمامی بیماري
نـوع ویـروس هسـتند،     3هـاي ویروسـی در ایـران در باغـات انگـور ایـن       شده و مشخص است که بیشترین خسـارات مربـوط بـه بیمـاري    

ابـل  هاي حاصل از کشت مریستم در آنهـا ق  ها و نهال خوشبختانه مشکلی براي شناسایی آنها وجود نداشت و به راحتی عدم آلودگی قلمه
  . خواهد کرد اثبات است و مسیر را براي احداث باغات مادري با اطمینان باال هموار

ها و اثرات آنها، تنها سیاسـت   ضمن تأکید بر لزوم گزینش گیاهان سالم و رعایت قوانین گواهی نهال براي شناسایی ویروس انمحقق
قال یا نماتد در انگور را گزینش ارقام سالم، تولید گیاهـان عـاري از   هاي ویروسی قابل انت ناشی از بیماري هاي تموثر براي کاهش خسار
دانند و نتایج حاصل از این پروژه نیز منطبق  میهاي عاري از نماتد و عاري از بقایاي محصوالت قبلی  ها در خاك ویروس، ایجاد تاکستان

حقیق رقم فخري قابلیـت چنـدانی جهـت تکثیـر بـا اسـتفاده از       در این ت .)1381، عقل زکی ( با همان استانداردها انجام و رعایت شده است
کشت مریستم را نشان نداد و سازگاري بسیار ضعیفی را در زمان آدابتاسیون نشان داد که در نتایج سایر محققان نیز چنین وضـعیتی بـراي   

تواند راهگشـاي  نجام آزمایشات الزم، میدر چنین شرایطی پیدا کردن یک پایه مادري عاري از ویروس با ا. برخی ارقام دیده شده است
 .تواند باشدتاسیس باغ مادري سالم از آن رقم با استفاده از روش تکثیر از طریق قلمه می
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Abstract 
In order to change the production and structure improvement of the vineyards of Iran and establishment of basic 
vineyards of healthy mother superior cultivars were evaluated in Iranian commercial grapes named Shast Arrows, 
Fakhri, Asgari, Sefid bidaneh, Paykani. Originality and morphological and genetic recorded the following steps 
aimed Primary vines were studied to provide healthy and genuine. The project includes a choice of superior clons of 
vines with top choice in terms of performance and quality throughout the country to determine the symptoms, to 
determine the health of plants, directions consists of purifying using heat therapy and meristem culture, creating 
healthy plants, maintenance was the primary nuclei of vines. Vegetative propagation of native gardens and orchards, 
the base will be in the near future. Products that were obtained on the basis of this project, to be free from viruses 
GFLV, GFLV, GVA and ToRS and other important pathogens were tested and were reproduced under the terms of 
infections. Production of virus-free plants in this project based on the standard method of pathogen-free number PM 
4130 production of certified fruit trees Plant Protection Organization Europe. During the execution of the project was 
to preserve the originality. Nuclear Research Center for Agriculture and Natural Resources in West Azerbaijan 
healthy primary production and to maintain round the screen house and under control of the disease were sent to 
horticultural research.  
Keywords: Grapes, Primary cells healthy, Native cultivars, Garden base 
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