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تاریخ وصول مقاله1392/04/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/04/12 :

چكيده
در پژوهش حاضر ،اثر غلظت های مختلف كيتوسان (صفر 40 ،20 ،١0 ،و  80ميلی گرم در ليتر محيط كشت) با وزن مولکولی پنايين ،در
پرآوری دورن شيشهای انگور ‘بیدانة قرمز’ بررسی شد .سی روز پس از استقرار ،شاخسارههای طويلشنده روی محنيط كشنت نصنف
غلظت موراشيگ و اسکوگ حاوی  0/5ميلی گرم در ليتر بنزيل آمينوپورين ) (BAPو  0/١ميلی گرم در ليتر اسيد ايندول بوتيريک

)(IBA

و غلظت های مختلف كيتوسان در قالب طرح كامالً تصادفی با پنج تکرار قرارگرفت .براساس نتايج ،بيشترين پرآوری ( 7/6شاخساره بر
ريزنمونه) ،وزن خشک و تر تودة گياهی ،سطح برگ و شاخص كلروفيل از غلظت  40ميلی گرم در ليتر كيتوسان به دست آمد .بيشترين
طول شاخساره و قطر شاخساره در غلظت  20و  40ميلیگرم در ليتر كيتوسان مشاهده شد .بيشترين طنول مينانگنره در هنر دو محنيط
كشت شاهد و  40ميلی گرم در ليتر كيتوسان مشاهده شد .به طور كلی ،اثر غلظت  40ميلی گرم در ليتر كيتوسان در بهبنود شناخص هنای
پرآوری انگور رقم ‘بی دانة قرمز’ معنادار بود .از اين رو ،میتوان آن را مادة محرك رشد در افزايش پرآوری درون شيشنهای انگنور رقنم
‘بیدانة قرمز’ استفاده كرد.
كلیدواژهها :ايندول بوتيريک اسيد ،بنزيل آمينوپورين ،تعداد شاخساره ،ريزازديادی ،شاخص كلروفيل.

* نويسنده مسئول

Email: l.naseri@urmia.ac.ir
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 .1مقدمه

تجاری ،باعث بهوجود آمدن مشکالت فيزيولوژيکی از

انگور ١يکی از محصوالت مهم باغبانی كشور است كه هم

جمله شيشهای شدن ،2جارويی شدن گياهچهها و توليد

به لحاظ سطح زيركشت و هم ارزش اقتصادی باال كشت

كالوسهای ناخواسته میشود .بنابراين ،جايگزينی روشی

میشود [ .]٣براساس اطالعات مركز آمار ايران ،توليد آن

برای القای پرآوری شاخه با كاربرد غلظت پايينتر

در سال  ١/4 ،١٣8٩ميليون تن بوده است [ .]١انگور رقم

تنظيمكنندههای رشد ،بسيار سودمند است [.]١١ ،7

‘بیدانة قرمز’ جزء ارقام بومی استان آذربايجان غربی است

كيتوسان مادهای ارزان ،قابل تجزيه در طبيعت ،غيرسمی

كه انتظار میرود در آينده سهم مهمی از تاكستانهای

و تحريکكنندة رشد گياه بهشمار میآيد .كيتوسان شکل

تازهتأسيس را به خود اختصاص دهد .اين رقم يکی از

دِاستيلهشدة 3كيتين است (گروه استيل از كيتين حذف شده)

ارقام مهم به لحاظ تازهخوری و نيز توليد كشمش است كه

كه از پوستة سختپوستانی نظير خرچنگها و ميگوها

محصول تازه و كشمش تهيه شده از آن كيفيت مطلوبی

بهدست میآيد .از عوامل مهم در ميزان تأثير كيتوسان از

دارد .همچنين ،اين رقم برای تهية شيرة انگور نيز مصرف

جمله كنترل بيماریهای قارچی ،فعاليتهای آنتیاكسيدانی

میشود [.]٣

و بهبود پرآوری و رشد گياهچههای درون شيشهای ،غلظت

ريزازديادی به روش درون شيشهای راهحل مناسبی

و وزن مولکولی آن است [ .]١6 ،١5 ،8در سالهای اخير،

برای كشاورزان در توليد ارقام تضمينشدة انگور و توليد

به استفاده از اين ماده در كشت بافت بهويژه به دليل آثار

وسيع و سريع گياهان سالم و عاری از آفت و بيماری و با

مثبت آن در افزونگری گياهان كشت بافت شده توجه شده

يکنواختی و قدرت رشد بيشتر است [ .]٩بهطور كلی،

است .ويژگیهای مهم كيتوسان به طبيعت پلیكاتيونيک آن

ازدياد درونشيشهای گياهان چوبی مشکلتر از گياهان

مربوط میشود كه آن را قادر میسازد با انواعی از مواد آلی

علفی است و باتوجه به اينکه مرحلة پرآوری يکی از

و غيرآلی پيوند داشته باشد [ .]١7كيتوسان در كشت بافت

مراحل اصلی ريزازديادی است و سرعت رشد فاكتور

انگور موجب تحريک رشدونمو ريزنمونهها و با غلظت

مهمی در پرآوری است ،بنابراين سعی بر آن است كه با

 ١/75درصد سبب افزايش وزن خشک ريشه ،شاخسارهها

روشهای مختلفی بتوان مرحلة پرآوری را با موفقيت انجام

و طويلشدن ساقه میشود ،اما در غلظت بيشتر از 2/5

داد و آن را تسريع كرد [.]١٩ ،١8

درصد اثر منفی دارد [ .]5كيتوسان تحريکكنندة رشد و

برای پرآوری انگور رقم ‘ناپلئون’ سه نوع سيتوكنين

عامل افزايش پرآوری در كشت بافت اركيدههاست.

 -6بنزيل آدنين ) ،(BAكاينتين ) (Kو  -2ايزوپنتنيل )(2iP

كيتوسان ميگويی و قارچی هر دو رشدونمو بافت مريستم

و مادة تيديازورن ) (TDZمقايسه شد .اثر  BAدر بهبود

اركيده را در محيط كشت مايع و جامد افزايش میدهند

پرآوری بهتر از بقيه بود و به طور متوسط ،از هر ريزنمونه

[ .]١5مقادير كم كيتوسان نيز تأثير زيادی بر رشدونمو

 2/5شاخساره نمو پيدا كرد [ .]١١كاربرد سيتوكنينها به

بافت گياهی اركيده دارد [.]١5

طور عمومی فاكتوری ضروری برای پرآوری شاخه در

نتايج پژوهشی دربارة اثر متقابل بنزيل آمينوپورين

كشت بافت گياهان پذيرفته شده است .گاه ،استفاده از اين

) (BAPو كيتوسان با وزن مولکولی باال در توتفرنگی رقم

تنطيمكنندههای رشد عالوه بر افزايش هزينه در توليد
2. Vitrification
3. Deacetylated

1. Vitis vinifera L.
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‘سلوا’ نشان داد بيشترين تعداد شاخساره ،قطر شاخساره،

جاری ،سپس سه نوبت با مايع شويندة تجاری شسته شد.

تعداد برگ و وزن خشک تودة گياهی در غلظت  ١و 2

اين ريزنمونهها در زير هود المينار بهمدت سی ثانيه در

ميلیگرم در ليتر بنزيل آدنين بدون كيتوسان بهدست آمد.

اتانول  70درصد غوطهور و با آب مقطر دوبار استريل،

اما بيشترين طول شاخساره و ميزان كلروفيل در تركيب  ١و

شسته شد .در خاتمه ،ريزنمونهها بهمدت هفت دقيقه در

 2ميلیگرم در ليتر بنزيل آدنين با  ٣0ميلیگرم در ليتر

محلول هيپوكلريت سديم  0/5درصد ) (W/Vغوطهور و

كيتوسان مشاهده شد .بيشترين سطح برگ هم در تركيب ١

سه دفعه با آب مقطر استريل شستوشو داده شد .اين

و  2ميلیگرم در ليتر بنزيل آدنين با غلظت  ٣0ميلیگرم در

ريزنمونهها در محيط كشت  ½MSو بدون هورمون برای

ليتر كيتوسان بهدست آمد [ .]2نتايج پژوهشها نشان

توليد شاخساره استقرار يافت و بعد از سی روز

میدهد كه كيتوسان موجب افزايش ميزان كلروفيل در

شاخسارههای توليد شده به طول  ١تا  2سانتیمتر در محيط

بافتهای گياهی میشود [ .]20تأثير مثبت كيتوسان با وزن

كشت  ½MSتکميل شده با  0/5ميلیگرم در ليتر  BAPو

مولکولی كم ،بر باززايی درونشيشهای جنينهای

 0/١ميلیگرم در ليتر  IBAو غلظتهای مختلف كيتوسان

سوماتيکی هويج ،توليد دوبارة ريشه و شاخساره در

( ١0 ،20 ،40 ،80و صفر ميلیگرم در ليتر) واكشت شد.

توتفرنگی و ايجاد بافت مريستم جوانههای جانبی اركيده

محيطهای كشت مزبور در دمای  ١2١درجة سانتیگراد

گزارش شده است [ .]١8 ،١2انگور رقم ‘بیدانة قرمز’ يک

اتوكالو به مدت  2١دقيقه استريل شد [.]2
كيتوسان عرضهشده در فروشگاههای مواد شيميايی به

رقم ايرانی است كه هنوز گزارشی از كشت بافت آن منتشر

دو نوع كيتوسان با وزن مولکولی پايين ( ١كيلودالتون) و

نشده است.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر غلظتهای

كيتوسان با وزن مولکولی باال ( ١00كيلودالتون) تقسيم

مختلف كيتوسان در محيط كشت نصف غلظت موراشيک

میشود .كيتوسان مورد استفاده در اين آزمايش دارای وزن

و اسکوك [ ]١4حاوی  0/5ميلیگرم در ليتر بنزيل آمينو

مولکولی پايينی بود و از شركت  Sigma-Aldrich Co.تهيه

پورين ) (BAPو  0/١ميلیگرم در ليتر اسيد ايندول بوتريک

شد .شرايط اتاق رشد شامل فتوپريود شانزده ساعت

) (IBAبرای پرآوری درون شيشهای انگور رقم ‘بیدانة

روشنايی و هشت ساعت تاريکی با دمای  24درجة

قرمز’ برای دستيابی به روش تکثير سريع و با كارايی

سانتیگراد و شدت نور  40الی  50ميکرومول بر مترمربع

باالست.

در ثانيه بود .پس از چهل روز صفات مورد نظر اندازهگيری
و يادداشت شد .صفات اندازهگيری شده شامل تعداد

 .2مواد و روشها

شاخساره برحسب تعداد بر ريزنمونه ،قطر و طول

در اين پژوهش كه در آزمايشگاه كشت بافت گروه علوم

شاخساره ،وزن خشک و تر تودة گياهی ،سطح برگ ،طول

باغبانی ،دانشگاه اروميه در سال  ١٣٩١انجام گرفت،

ميانگره و شاخص كلروفيل بود .طول شاخساره ،طول

تکگره شاخههای حاصل از پايههای مادری انگور رقم

ميانگره و قطر شاخساره با دستگاه كوليس ديجيتالی

‘بیدانة قرمز’ ،واقع در كلکسيون انگور گروه باغبانی،

برحسب ميلیمتر و شاخص كلروفيل با دستگاه كلروفيلمتر

دانشکدة كشاورزی دانشگاه اروميه استفاده شد .برای اين

مدل  Konica Minolta 502بر حسب شاخص SPAD

منظور ،ريزنمونههای تکگره حدود يک ساعت با آب

اندازهگيری شد .سطح برگ نيز با دستگاه سطحسنج مدل
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 Area Meter AM 200اندازهگيری شد .وزن تر تودة

شاخسارهها شد .با توجه به اينکه عاليم سوختگی نيز در

گياهی با ترازوی حساس توزين و وزن خشک تودة گياهی

حاشية برگها در اين تيمار مشاهده شده بود ،به نظر

بعد از قرارگرفتن گياهان در دمای  70درجة سانتیگراد

میرسد غلظت  80ميلیگرم بر ليتر برای ريزنمونههای

آون به مدت  72ساعت توزين و يادداشت شد.

انگور سميت ايجاد میكند و كاهش پرآوری نيز به همين
دليل بوده است.

اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفی ،در پنج
تکرار و هر تکرار شامل يک ظرف شيشهای با دو ريزنمونة

بيشترين وزن تر و خشک تودة گياهی (بهترتيب  ١/26و

گياهی انجام گرفت .تجزية آماری دادهها با استفاده از

 0/١6گرم از هر ريزنمونه) از محيط كشت حاوی 40

نرمافزار آماری ( SASنسخة  )٩/١انجام گرفت .برای رسم

ميلیگرم در ليتر كيتوسان بهوجود آمد و اختالف معناداری

نمودارها از نرمافزار اكسل و برای مقايسة ميانگينها از

در سطح  ١درصد با ساير تيمارها نشان داد (شکل .)2

آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  ١درصد

استفاده از غلظت  ١0ميلیگرم در ليتر كيتوسان موجب

استفاده شد.

كاهش وزن تر نمونهها نسبت به شاهد شد ،ولی وزن خشک
آنها برابر بود .اين موضوع به دليل آبدار بودن بافتها و

 .3نتایج و بحث

تمايل به شيشهای شدن در نمونههای شاهد است.

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين غلظتهای مختلف

كمترين وزن تودة گياهی مربوط به غلظت  80ميلیگرم

كيتوسان از لحاظ تأثير بر صفات اندازهگيریشده ،بهجز در

در ليتر كيتوسان بود .در اين آزمايش ،كيتوسان مورد

طول ميانگره اختالف معناداری وجود داشت .بيشترين

استفاده از نوع وزن پايين انتخاب شده بود ،زيرا براساس

تعداد شاخسارة جانبی و نابهجای توليدشده مربوط به

گزارشها ،كيتوسان با وزن مولکولی پايين سبب افزايش

غلظت  40ميلیگرم در ليتر كيتوسان بود ( 7/6عدد) و

پرآوری در كشت بافت اركيدهها شد ،چنانکه تأثير كيتوسان

كمترين تعداد شاخساره در غلظت  ١0ميلیگرم كيتوسان و

با وزن مولکولی  ١كيلودالتون در رشد و توسعة جوانههای

محيط كشت شاهد (چهار عدد) مشاهده شد (شکل .)١

جانبی اركيده ،چهار برابر كيتوسان با وزن مولکولی باال

تعداد شاخسارههای توليد شده در ارقام مختلف انگور

( ١00كيلودالتون) بود [.]١5

متفاوت گزارش شده است .برای مثال ،در محيط كشت

در بررسی اثر كيتوسان بر پرآوری درون شيشهای پاية

يکسانی حاوی  2/2ميلیگرم در ليتر  BAPتعداد

سيب  M26مشاهده شد كه بيشترين ميزان توليد شاخساره،

شاخسارههای توليد شده برای رقم ‘سوناكا’ 1يازده تا
دوازده عدد و برای ارقام ‘تامسون سيدلس’

2

در غلظت  20ميلیگرم در ليتر كيتوسان به تعداد 6/26

و

شاخساره در هر ريزنمونه حاصل شد [ .]4تحقيقات دربارة

‘تاسِگانش’ 3چهار تا شش عدد گزارش شده است كه در

كشت بافت سيبزمينی نشان داد غلظتهای بين  5تا ١5

حالت مقايسهای پرآوری انگور ‘بیدانة قرمز’ در اين

ميلیگرم در ليتر كيتوسان منجر به افزايش معناداری در

تحقيق مطلوب بوده است [.]١٣

وزن خشک گياهچههای درونشيشهای و وزن تر ريشه

غلظت  80ميلیگرم بر ليتر كيتوسان باعث كاهش تعداد

میشود ،در حالی كه غلظتهای باالتر كيتوسان بهويژه
غلظت  500ميلیگرم بر ليتر سبب كاهش وزن تر ريشهها

1. Sonaka
2. Thomson Seedless
3. Tas-e-Ganesh

شد كه با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد [ .]6تأثير
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تأثیركیتوسان بر پرآوری درون شیشهای انگور ( )Vitis vinifera L.رقم ‘بیدانة قرمز’

غلظتهای مختلف كيتوسان بر طول ميانگرهها در شکل ٣

شاخهزايی كمتر و در نتيجه توليد ساقههايی با ميانگره

نشان داده شده است .بيشترين طول ميانگره از محيط

نسبتاً بلند در تيمار شاهد بوده است ،اگرچه اختالف

كشت عاری از كيتوسان بهوجود آمد كه اين مورد به دليل

معناداری با غلظت  40ميلیگرم در ليتر كيتوسان نشان نداد.
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شکل  .1اثر غلظتهای مختلف كیتوسان بر تعداد شاخسارة تولید شده بعد از چهل روز در ریزنمونههای انگور رقم ‘بیدانة قرمز’.
ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  1درصد با آزمون دانکن اختالف معناداری ندارد.
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شکل  .2اثر غلظتهای مختلف كیتوسان بعد از چهل روز بر وزن تر و خشك تودة گیاهی هر ریزنمونة انگور رقم ‘بیدانة قرمز’.
ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  1درصد با آزمون دانکن اختالف معناداری ندارد.
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شکل  .3اثر غلظتهای مختلف كیتوسان بعد از چهل روز بر متوسط طول میانگره در ریزنمونههای انگور رقم ‘بیدانة قرمز’
ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  1درصد با آزمون دانکن اختالف معناداری ندارد.
جدول  .1اثر غلظتهای مختلف كیتوسان در محیط كشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ بعد از چهل روز بر صفات

اندازهگیری شده در ریزنمونههای انگور رقم ‘بیدانة قرمز’
غلظت كيتوسان
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در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال یك درصد با آزمون دانکن اختالف معنیدار ندارند.

نتايج تأثير غلظتهای مختلف كيتوسان بر صفات

( 20/40ميلیمتر) از غلظت  80ميلیگرم در ليتر كيتوسان

اندازهگيری شده طول شاخساره ،قطر شاخساره ،سطح برگ

بهدست آمد .بيشترين قطر شاخساره نيز از غلظتهای 40

و شاخص كلروفيل را نشان میدهد (جدول  .)١براساس

و  20ميلیگرم در ليتركيتوسان بهوجود آمد و كمترين قطر

نتايج ،بيشترين طول شاخساره ( 2٩/٩6ميلی متر) از غلظت

شاخساره مربوط به غلظت  80ميلیگرم در ليتر كيتوسان

 40ميلیگرم در ليتر كيتوسان بهدست آمد و تفاوت

بود (شکل  .)4با افزايش غلظت كيتوسان طول و قطر

معناداری در سطح  ١درصد با غلظت  20ميلیگرم در ليتر

شاخساره كاهش يافت كه علت آن ناشی از اثر بازدارندگی

كيتوسان مشاهده نشد .همچنين ،كمترين طول شاخساره

غلظتهای باالی كيتوسان در توسعه و رشد گياهچه بود.
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شکل  .4انگور رقم ‘بیدانة قرمز’ بعد از چهل روز در محیط كشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی
 40میلیگرم كیتوسان (سمت راست) و شاهد بدون كیتوسان (سمت چپ)

در توتفرنگی گزارش شده است كه غلظت ٣0

به نظر میرسد عکسالعمل گونههای مختلف گياهی

ميلیگرم در ليتر كيتوسان همراه با  ١يا  2ميلیگرم در ليتر

نسبت به كيتوسان متفاوت باشد .با توجه به نتايج مشاهده

بنزيل آدنين رشد را افزايش داد و در غلظت  60ميلیگرم

میشود كه افزودن كيتوسان با وزن مولکولی پايين به محيط

در ليتر كيتوسان سوختگی گياهی حاصل شد كه بنا به نظر

كشت  ½MSحاوی  0/5ميلیگرم در ليتر  BAPو 0/١

ديگر محققان ،ناشی از اثر منفی غلظت و وزن مولکولی

ميلیگرم در ليتر  IBAبرای پرآوری درون شيشهای رقم

باالی كيتوسان بوده است [ .]2در تحقيق حاضر ،بيشترين

انگور ‘بیدانة قرمز’ موجب افزايش پرآوری میشود .در

سطح برگ تشکيل شده و شاخص كلروفيل در

اين پژوهش ،غلظت  40ميلیگرم در ليتر كيتوسان در

ريزنمونههايی مشاهده شد كه در محيط كشت حاوی 40

پرآوری انگور رقم ‘بیدانة قرمز’ نتايج معناداری نشان داد.

ميلیگرم در ليتر كيتوسان كشت شده بودند و كمترين

در تركيب فوق ،تعداد گياهچههای جديد تشکيل شده

سطح برگ و شاخص كلروفيل در غلظت  20ميلیگرم در

بيشتر بود (ميانگين  7/6عدد ،شکل .)١

ليتر بهدست آمد كه شکل برگها كوچک و نامناسب بود.

شيشهای شدن كه مسئلهای جدی در كشت بافت برخی

نتايج پژوهشها نشان میدهد كه كيتوسان موجب افزايش

گياهان از جمله انگور است ،باعث شفافشدن

ميزان كلروفيل در بافتهای گياهی میشود [ .]20بيشترين

ريزنمونههای آبکی میشود .احتمال موفقيت در استفاده از

ميزان كلروفيل برگها در توتفرنگی رقم ‘سلوا’ در تيمار

گياهچههای شيشهای شده در فرايند تکثير كم است .به نظر

 ١يا  2ميلیگرم در ليتر بنزيل آدنين و  ٣0ميلیگرم در ليتر

میرسد كه بين افزايش سطوح سيتوكنين و شيشهای شدن

كيتوسان مشاهده شد .پژوهشگران بر اين باورند كه

ارتباط مستقيم وجود دارد .در اين مورد ،شيشهای شدن به

كيتوسان موجب پايداری كلروفيل میشود ،زيرا احتمال

دليل تقسيمات سريع سلولی و جذب بيش از حد آب

دارد سبب تحريک بيان برخی ژنها شود كه در مسير سنتز

باشد[ .]١0عالوه بر اين ،باال بودن پتانسيل آب محيط

كلروفيل نقش دارند [.]2

كشت نسبت به بافتهای گياهی باعث نفوذ آب بيشتری به
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