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  هاي رشد گیاهی روي چهار رقم انگور در شرایط کشت بافت کننده تاثیر برخی تنظیم

  
  4، مجتبی نعمتی نیا3، زینب ایمانی*2، اعظم برعندان1سید احمد حسینی

  و کارشناس واحد کشت بافت شرکت کشاورزي برکت جوینکارشناس ارشد اصالح نباتات - 1
  نویسنده مسئول و کارشناس ارشد باغبانی و کارشناس واحد کشت بافت شرکت کشاورزي برکت جوین -* 2

  کارشناس ارشد زراعت و کارشناس واحد کشت بافت شرکت کشاورزي برکت جوین- 3
  فت شرکت کشاورزي برکت جوینکارشناس زراعت و اصالح نباتات و کارشناس واحد کشت با- 4

  
صورت فاکتوریل  اي آزمایشی به هاي رشد گیاهی بر روي چهار رقم انگور در محیط درون شیشه کننده منظور بررسی اثر تنظیم به

ر گرم د میلی 2به میزان  BAتغییر یافته با ترکیب هورمونی  MSها در محیط کشت ریزنمونه. در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد
گرم در لیتر قرار گرفتند و پس از بیست روز وضعیت عمومی گیاه، تعداد شاخه، طول  میلی 2/0در دو سطح صفر و  NAAلیتر و 

درصد بر صفات طول  1داري در سطح  نتایج نشان داد که محیط کشت تاثیر معنی. ها مورد ارزیابی قرار گرفت شاخه و تعداد برگ
زایی  جهت ریشه. داري نداشته است ها داشته است ولی روي وضعیت عمومی گیاه تاثیر معنی شاخه و تعداد شاخه و تعداد برگ

گرم در  میلی 3/0به میزان  NAAگرم در لیتر و  میلی 5/0به میزان  IBAتغییریافته به همراه دو هورمون  MSها در محیط کشت  شاخه
درصد داشته است  1داري در سطح  هاي تشکیل شده تاثیر معنی ل ریشهنتایج نشان داد که نوع محیط بر تعداد و طو. لیتر قرار گرفتند

  . صورت گرفت که در مرحله سازگاري مؤثر بوده است NAAنسبت به هورمون  IBAزایی بهتري در تیمار با هورمون  و ریشه
  انگور، محیط کشت، رقم، تعداد شاخه : ها کلیدواژه

 
  مقدمه

باشد که در بسیاري از مناطق دنیا از محصوالت مهم باغی می Vitaseaeمتعلق به خانواده  .Vitis vinifera Lانگور با نام علمی 
این محصول از نظر تولید فرآورده هاي متنوع داراي ارزش باالیی می باشد و نقش  .)2008کاووسی و همکاران، ( کشت می شود

در میان محصوالت باغی، انگور رتبه دوم از نظر تولید  ).1384سالمی و همکاران، (مهمی در اقتصاد کشورهاي تولید کننده دارد 
استانهاي فارس، همدان و  .درصد از کل میزان تولید محصوالت باغی را به خود اختصاص داده است 46/18در کشور را دارد و 

ارقام متعددي  ).1393، آمارنامه جهاد کشاورزي(درصد رتبه اول تا سوم را دارا هستند  83/10و 11، 16خراسان رضوي به ترتیب با 
رقام جدید انگور در شاهد ورود اگیاهی با توجه به پیشرفت در علوم ژنتیک و اصالح  ولی غات کشور کشت می شوددر با

یکی از  .سریع و توسعه سطح زیر کشت این ارقام جدید در باغات کشور می باشندور هستیم که نیازمند تکثیر کلکسیونهاي کش
به عنوان ریزازدیادي ). 2013گوران و همکاران، ( ر ارقام مختلف انگور، روش کشت بافت گیاهی استروشهاي سریع در تکثی

ین روش در همچنین ا .انگور را برطرف نماید و جدیدتواند نیاز باغداران کشور به ارقام تجاري می  یک روش تکثیر غیر جنسی
می کان بررسی و شرایط رشد در محیط درون شیشه اي را فراهم باشد و ام می ارقام جدید موثر ذخایر ژنتیکی حفظ و نگهداري

بوتویک (ریزازدیادي در ارقام مختلف انگور با توجه به نوع محیط کشت و تنظیم کننده هاي رشد گیاهی صورت می گیرد  .آورد
ویسولو (نگور موثر است همچنین رقم و شرایط محیطی هم بر ریزازدیادي ا). 2009کراسیناس و همکاران،  ؛2009کل و همکاران، 

ارقام مختلف و اندامهاي مختلف یک گیاه واکنش یکسانی در شرایط کشت بافت نشان  گونه هاي مختلف،. )1989و همکاران، 
ارقام مختلف انگور در محیط درون  کشت پایه مختلفی جهت بررسی رشدهاي محیط ).2011خیاط زاده و همکاران، (دهند نمی

نواك و  ؛2000ماتر و همکاران،  ؛1998کناپ و همکاران، ( بطور کامل MSکشت محیط. قرار گرفتند اي مورد مطالعهشیشه
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تغییر یافته  WPMو  )1995کبلی و همکاران، (هاي ماکرو و با غلظت رقیق شده نمک )1988شرباکوا و همکاران،  ؛1982 جووانا،
جهت بهبود در پرآوري انگور استفاده از  .ی قرار گرفتندانگور مورد بررسدر کشت درون شیشه اي  )1992تیس و گراوس، (

مل شا در پژوهش حاضر ریزازدیادي چهار رقم مختلف انگور).1982هاریس و استونسون، (کشت پیشنهاد شد سایتوکنین در محیط
هاي رشد کنندهیمتغییر یافته همراه با تنظ MSدر محیط کشت  با هدف بررسی رشد گیاهطعم دار  پرلت، روسی، بلک و یک گونه

  . ها هم بررسی شدزایی نمونههمچنین ریشه مورد بررسی قرار گرفتو تکثیر در مدت زمان کم،  NAAو  BAگیاهی 
 

  هامواد و روش
در استان خراسان در آزمایشگاه کشت بافت واحد تحقیقات شرکت کشاورزي برکت جوین  1394این پژوهش در بهار سال 

ی، بلک و یک گونه طعم دار ي علفی یکساله چهار رقم پرلت، روسنمونه ها از شاخه ها. انجام شدرضوي و در شهرستان جوین 
به جهت سهولت ارقام پرلت، روسی،  .انتخاب شده و پس از نمونه برداري از محل کلکسیون شرکت به آزمایشگاه انتقال یافتند

پس از حذف برگها نمونه ها به قطعات تک گره . ي شدندنامگذار V4و V3, V2, V1 بلک و گونه طعم دار به ترتیب به صورت 
قرار گرفته و بعد % 70ثانیه در الکل  30سپس به مدت . دقیقه با آب جاري و مایع ظرفشویی شستشو شدند 20تقسیم شده و به مدت 

، 2له و با فواصل زمانی پس از ضدعفونی طی سه مرح. درصد قرار گرفتند 2دقیقه در هیپوکلریت سدیم با غلظت  15از آن  به مدت 
با تغییر در غلظت ) 1962(کشت موراشیگ و اسکوگ محیط. دقیقه آبکشی صورت گرفته و در محیط کشت استقرار یافتند 7و  5

 .گرم در لیتر آگار مورد استفاده قرار گرفت 7گرم در لیتر سوکروز و  30به میزان یک دوم، به همراه  NH4NO3و  KNO3نمکهاي 
اي از ترکیب ها در محیط درون شیشههاي رشد گیاهی بر روي ریزازدیادي و رشد ریزنمونهکنندهی تاثیر تنظیمبه جهت بررس

براي بررسی ریشه . شد میلی گرم در لیتر استفاده 5/0و  در غلظتهاي صفر NAAگرم در لیتر و میلی 2در غلظت  BAPهورمونی 
. میلی گرم در لیتر مورد استفاده قرار گرفتند NAA 3/0میلی گرم در لیتر و  IBA 5/0تغییر یافته دو هورمون  MSزایی در محیط 

PH  محیطهاي کشت قبل از .تنظیم شد 8/5نرمال بر روي  1/0محیط کشت با استفاده از هیدروکسیدسدیم و اسیدکلریدریک
ز قرارگیري در محیط کشت به اتاق رشد نمونه ها پس ا. اتمسفر اتوکالو شدند 2/1درجه سانتی گراد و فشار  121استفاده در دماي 
ارزیابی جهت بررسی تعداد . ساعت تاریکی قرار گرفتند 8ساعت روشنایی و  16درجه سانتی گراد و فتوپریود  22 با میانگین دماي 

طول نمونه ها بر اساس . بیست روز پس از تاریخ کشت صورت گرفت وضعیت عمومی گیاه، تعداد برگ و شاخهه، طول شاخ
روز بعد از قرارگیري نمونه ها در  15ارزیابی ریشه زایی هم . بر اساس امتیازدهی یک تا پنج بود هگیا عمومیتی متر و وضعیت سان

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی  این. محیط کشت ریشه انجام شد و تعداد و طول ریشه ها بررسی شدند
  .و مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن انجام شد SASبا استفاده از نرم افزار آماري یانستجزیه وار. با سه تکرار انجام شد

 
  نتایج و بحث

و تعداد ه و تعداد برگ طول شاخصفات درصد بر  1محیط کشت تاثیر معنی داري در سطح نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
همچنین بیشترین تعداد . بود V1و  V3هاي  ه مربوط به رقمطول شاخ نو کمتریبیشترین  به ترتیب و) 1جدول ( است هتشداشاخه 

تاثیري صفت وضعیت عمومی گیاه  محیط کشت بر .ه شدمشاهد V1 هم در رقم رین تعداد برگو کمت بود V3رقم  برگ مربوط به
همچنین اثر متقابل محیط و  .درصد معنی دار شده است 1نداشته ولی اثر متقابل محیط و رقم بر روي وضعیت عمومی گیاه در سطح 

 .درصد معنی دار شده است 5رقم بر روي تعداد برگ هم در سطح 
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  بیست روز پس از کشت تجزیه واریانس تاثیر محیط کشت و رقم بر صفات مورد ارزیابی در چهار رقم انگور: 1جدول شماره 
  میانگین مربعات                                                                                       منابع تغییرات

  تعداد یرگ  طول شاخه  تعداد شاخه  وضعیت عمومی گیاه درجه آزادي  
  041/3  440/0  035/0  726/0  2  تکرار
  ns001/0  **926/1  **500/9  **166/8  1  محیط
  ns268/0  ns048/0  ns572/0  ns388/3  3  رقم
  ns037/0  ns452/0  *944/2  135/4**  3  رقم×محیط

  72/17  03/6  29/13  64/19    ضریب تغییرات
  .باشد میدار دم اختالف معنیعns  و% 1و % 5دار بودن در سطح  دهنده معنی، به ترتیب نشان**، *

  
تولید پینه در انتهاي ریزنمونه هم  ثر بوده ولیها مودر تعداد شاخه NAAو  BAP استفاده از ترکیب هورمونیدر این آزمایش 

کشت از تولید جوانه هاي نابجا در دو رقم انگور به تنهایی در محیط BAP، )2010(و همکاران فوتینی در مطالعات . شاهده شدم
به تنهایی به محیط کشت اضافه شد سبب رشد  BAPدر این آزمایش زمانی که . ممانعت کرده است که با نتایج ما مطابقت دارد

به محیط اضافه شد رشد طولی کاهش  NAA به همراه BAPکه زمانی. انگور شده است ر رقم مختلفاها در هر چهطولی شاخه
هاي انتهایی در کشت جوانههاي نابجا براي تولید جوانهکشت در محیطوجود سایتوکنین . موثر بوده استتولید شاخه یافته ولی در 

 amurensisمطالعاتی که بر روي انگور رقم  در. )1982 نواك و جوان، ؛2000ماتر و همکاران، ( باشدضروري می و جانبی معموالً
اثر کاربرد مثبت ). 2003هان و همکاران، (کالوس مشاهده شد  MSکشت در محیط NAAو  BAترکیب هورمونی  با انجام شد

ي و کالته جار(اکسین و سایتوکنین در ایجاد گیاهچه در ارقام مختلف انگور توسط تعدادي از محققان گزارش شده است 
می گردد،  تولید گیاهچه هاي جدیدورمون به علت تحریک تقسیم سلولی سبب کاربرد همزمان این دو ه ).2006همکاران، 

غلظت هورمونهاي  ).1982چی و پول، (کاهش اثر غالبیت انتهایی و افزایش طول ساقه به علت اثر اکسین بیان شده است همچنین 
 ؛1988لونی و همکارا، (ی در گونه هاي مختلف در محیط درون شیشه اي می شود مختلف  داخلی گیاه سبب پاسخهاي متفاوت

در این آزمایش  ).1991روبالکیس و زیوانویتک، (و در گونه هاي مختلف انگور مشاهده شده است  )1989کرونروس و همکاران، 
 در وضعیت عمومی گیاه موثر بوده ن یک دومبه میزا NH4NO3و  KNO3هاي نمکغلظت  با کاهش MSاستفاده از محیط کشت 

در این  .تواند به عنوان محیط پایه جهت کشت بافت انگور به کار برده شودها مشاهده نشده و میو اثرات منفی در ریزنمونه
- ها داشته است ولی در بین ارقام تفاوت معنیدرصد بر روي تعداد و طول ریشه 1داري در سطح کشت تاثیر معنیآزمایش محیط

تشکیل شده، طویل و نازك و  IBAریشه هایی که توسط هورمون  ).2جدول شماره (اري از نظر تعداد و طول ریشه مشاهده نشد د
کوتاه و ضخیم و به تعداد کمتري از ریشه هاي  NAAداراي تارهاي کشنده بیشتري بود ولی ریشه هاي بوجود آمده با هورمون 

پینه تشکیل شد و ریشه ها بر روي پینه ها  NAAین در انتهاي ریزنمونه هاي تیمار شده با همچن. بوده است IBAتشکیل شده با تیمار 
این امر ضمن تاخیر در بوجود آمدن ریشه ها و افزایش زمان ریشه دهی، موجب عدم تماس مستقیم ریشه ها با . به وجود آمدند

 . زگاري را کاهش دادو در نهایت درصد سا نمودهآوندها شده و در نهایت جذب گیاه را مختل 

  
 
 
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پوستر       دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور     هاي ریز اولین سمپوزیوم ملی میوه

463 

  روز پس از کشت پانزدهچهار رقم انگور بر ریشه زایی تجزیه واریانس تاثیر محیط کشت و رقم  :2جدول شماره 
 منابع تغییرات  میانگین مربعات

  درجه آزادي تعداد ریشه طول ریشه
 تکرار 2 375/0 250/0

 محیط 1 166/48** 087/257**

159/0ns 277/0ns 3 رقم 

839/0ns 1ns  4 رقم* محیط 

 ضریب تغییرات   71/16 06/12

  .باشد دار میعدم اختالف معنیns و % 1و % 5دار بودن در سطح  دهنده معنی، به ترتیب نشان**، *
  

  کشت بافتمراحل مختلف تکثیر ارقام مختلف انگور در محیط :1شکل 

     

  
 

در  Cabernet frankو Cabernet sauvignonانجام شد، همه گیاهچه هاي ارقام زایی چند رقم انگور در پژوهشی که جهت ریشه
خصوصیات ژنتیکی، وضعیت فیزیولوژیکی ریزنمونه و گیاه ).1978بارلوس و اسکن، (محیط کشت فاقد هورمون ریشه دار شدند 

هارتمن و (محسوب می شوند  زاییهاي رشد گیاهی و شرایط نور و دما عوامل مهمی طی مرحله ریشهکنندهمادري، تنظیم
و  IBAزایی به مرحله سازگاري انتقال یافته که با توجه به نوع ریشه تشکیل شده با تیمار ها پس از ریشهنمونه). 1997 همکاران،

NAA  درصد سالم ماندند و به گلخانه انتقال یافتند 39درصد و  87به ترتیب.   
کشت بافت با تواند در افزایش تعداد شاخه در محیطرمونی اکسین و سایتوکنین میهاي به عمل آمده ترکیب هوبا توجه به بررسی

هاي پایه با تغییر دادن هدف تکثیر غیرجنسی و حفظ خصوصیات پایه مادري ارقام جدید گیاه انگور موثر باشد و استفاده از محیط
  .گرددیپیشنهاد م NH4NO3و  KNO3هاي افزایش غلظت نمک منبع نمک کلسیم و
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Abstract 
To evaluate the effect of plant growth regulators on the four varieties of grapes in vitro factorial experiment was 
conducted in a completely randomized design. Explants establishment on modified MS medium supplemented 
with BAP, at 2 mg/l and NAA at two levels 0 and 0/2 mg/l. And after 20 days of the general condition of the 
plant, number of shoot, shoot length and number of leaves were evaluated. results showed that the The culture 
medium significant effect (P <0.01) on the length and number of shoot and number of leaves of the plant are, but 
there were no significant differences in general condition of the plant under culture medium. For rooting shoot 
establishment on modified MS medium With two hormones, IBA at 0/5 mg/l and NAA 0/3 mg/l. results showed 
that the culture medium significant effect (P <0.01) on the length and number of there roots and IBA rooting 
hormone treatments formed with to hormone NAA took place in the stage adaptation has been effective. 
Keywords: Vitis, media culture, vatiatS, Shoot length 
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