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 مقدمه .1

 هم كه است كشور باغبانی مهم محصوالت از يکی ١انگور

 كشت باال اقتصادی ارزش هم و زيركشت سطح لحاظ به

 آن توليد ايران، آمار مركز اطالعات اسبراس .[٣] شود می

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

 است غربی آذربايجان استان بومی امارق جزء ’قرمز دانة بی‘

 های تاكستان از مهمی سهم آينده در رود می انتظار كه

 از کیي رقم اين .دهد اختصاص خود به را سيتأس تازه

 كه است كشمش توليد نيز و خوری تازه اظلح به مهم ارقام

 مطلوبی كيفيت آن از شده تهيه كشمش و تازه محصول

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

 .[٣] شود می

 مناسبی حل راه ای شيشه درون روش به ريزازديادی

 توليد و انگور ةشد تضمين ارقام توليد در كشاورزان برای

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

 ،كلی طور هب .[٩] است بيشتر رشد قدرت و کنواختیي

 گياهان از تر مشکل چوبی گياهان ای شيشه درون ازدياد

 از يکی پرآوری ةمرحل کهاين به باتوجه و است علفی

 فاكتور رشد سرعت و است ريزازديادی اصلی مراحل

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

 انجام موفقيت با را پرآوری ةمرحل بتوان مختلفی های روش

  .[١٩ ،١8] دكر تسريع را آن و داد

 نيتوكنيس نوع سه ’ناپلئون‘ رقم انگور یپرآور یبرا

 (2iP) ليزوپنتنيا -2 و (K) نينتيكا ،(BA) نيآدن ليبنز -6

 هبودب در BA اثر شد. سهيمقا (TDZ) ازورنيديت ةماد و

 زنمونهير هر از ،متوسط طور به و بود هيبق از بهتر یپرآور

 به ها نيتوكنيس كاربرد .[١١] كرد دايپ نمو شاخساره 5/2

 در شاخه یپرآور یبرا یضرور یفاكتور یعموم طور

 نيا از استفاده ،گاه است. شده رفتهيپذ اهانيگ بافت كشت

 ديولت در نهيهز شيافزا بر عالوه رشد یها كننده ميتنط

                                                           
1. Vitis vinifera L.  

 از یکيولوژيزيف مشکالت آمدن وجود هب باعث ،یتجار

 ديتول و ها اهچهيگ شدن يیجارو ،2شدن یا شهيش جمله

 یروش ینيگزيجا ،نيبنابرا شود. یم ناخواسته یها كالوس

 تر نييپا غلظت كاربرد با شاخه یپرآور یالقا یبرا

  .[١١ ،7] است سودمند اريبس رشد، یها كننده ميظتن

 غيرسمی طبيعت، در تجزيه قابل ارزان، ای دهما كيتوسان

 شکل كيتوسان .آيد می شمار به گياه رشد كنندة تحريک و

 (شده حذف تينكي از استيل گروه) است كيتين 3ةشد استيلهدِ

 ميگوها و ها گخرچن رينظ پوستانی سخت ةپوست از كه

 از كيتوسان ثيرأت ميزان در مهم عوامل از .آيد می دست به

 اكسيدانی آنتی های فعاليت قارچی، های بيماری لكنتر جمله

 غلظت ای، شيشه درون یها گياهچه رشد و پرآوری بهبود و

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

 آثار دليل به ويژه هب بافت كشت در ماده اين از استفاده به

 شده توجه شده بافت كشت گياهان افزونگری در آن مثبت

 آن كاتيونيک پلی طبيعت به كيتوسان مهم های ويژگی .است

 آلی مواد از انواعی با سازد می قادر را آن كه شود می مربوط

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

 غلظت با و ها ريزنمونه رشدونمو تحريک موجب ورانگ

 ها شاخساره ريشه، خشک وزن افزايش سبب درصد ١/75

 5/2 از بيشتر غلظت در اما شود، می ساقه شدن طويل و

 و رشد ةكنند تحريک كيتوسان .[5] رددا منفی اثر درصد

 هاست. اركيده بافت كشت در یپرآور افزايش عامل

 مريستم بافت رشدونمو دو هر قارچی و ميگويی كيتوسان

 دهند می افزايش جامد و مايع كشت محيط در را اركيده

 رشدونمو بر زيادی ثيرأت زين انكيتوس كم مقادير [.١5]

  .[١5] دارد اركيده گياهی بافت

 آمينوپورين بنزيل متقابل اثر دربارة پژوهشی نتايج

(BAP) رقم فرنگی توت در باال مولکولی وزن با كيتوسان و 

                                                           
2. Vitrification 

3. Deacetylated 
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 شاخساره، قطر شاخساره، تعداد بيشترين داد نشان ’اسلو‘

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

 .آمد دست هب كيتوسان بدون آدنين بنزيل ليتر در گرم ميلی

 و ١ تركيب در كلروفيل ميزان و شاخساره طول بيشترين اما

 ليتر در گرم ميلی ٣0 با آدنين بنزيل ليتر در گرم ميلی 2

 ١ تركيب در هم برگ سطح بيشترين .شد مشاهده كيتوسان

 در گرم ميلی ٣0 غلظت با آدنين بنزيل ليتر در گرم ميلی 2 و

 نشان ها پژوهش نتايج .[2] آمد دست هب كيتوسان ليتر

 در كلروفيل ميزان افزايش موجب كيتوسان كه دهد می

 وزن با كيتوسان مثبت ثيرأت .[20] شود می گياهی های بافت

 های جنين ای شيشه درون باززايی بر كم، مولکولی

 در شاخساره و ريشه ةدوبار توليد ،جهوي سوماتيکی

 اركيده جانبی های جوانه مريستم بافت ايجاد و فرنگی توت

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

 منتشر آن بافت كشت از گزارشی هنوز كه است ايرانی رقم

  .است نشده

 های غلظت اثر یبررس حاضر، پژوهش انجام از هدف

 موراشيک غلظت نصف كشت محيط در كيتوسان مختلف

 آمينو بنزيل ليتر در گرم ميلی 5/0 حاوی [١4] وكاسک و

 بوتريک ايندول اسيد ليتر در گرم لیمي ١/0 و (BAP) پورين

(IBA) دانة بی‘ رقم انگور ای شيشه درون پرآوری برای 

 كارايی با و سريع تکثير روش به دستيابی برای ’قرمز

 .ستباال

 

 ها روش و مواد .2

 علوم گروه بافت تكش آزمايشگاه در كه پژوهش اين در

 گرفت، انجام ١٣٩١ سال در اروميه دانشگاه غبانی،با

 رقم انگور مادری های پايه از حاصل های شاخه گره تک

 ،باغبانی گروه انگور كلکسيون در واقع ،’قرمز دانة بی‘

 اين برای .شد استفاده اروميه دانشگاه یكشاورز ةدانشکد

 آب با تساع يک حدود گره تک های ريزنمونه ،منظور

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

 در ثانيه سی مدت هب المينار هود زير در ها ريزنمونه اين

 استريل، دوبار مقطر آب با و ور غوطه درصد 70 اتانول

 در دقيقه هفت مدت هب ها ريزنمونه خاتمه، در .شد شسته

 و ور غوطه  (W/V) درصد 5/0 سديم هيپوكلريت محلول

 اين .شد داده وشو شست استريل مقطر آب با دفعه سه

 رایب هورمون بدون و MS½ كشت محيط در ها ريزنمونه

 روز سی از بعد و افتي استقرار شاخساره توليد

 محيط در متر سانتی 2 تا ١ طول به شده توليد های شاخساره

 و BAP ليتر در گرم ميلی 5/0 با شده تکميل MS½ كشت

 كيتوسان مختلف های غلظت و IBA يترل در گرم لیمي 0/١

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

 گراد سانتی ةدرج ١2١ دمای در مزبور كشت های محيط

 .[2] شد استريل دقيقه 2١ مدت به اتوكالو

 به شيميايی مواد های فروشگاه در شده عرضه كيتوسان

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

 تقسيم (كيلودالتون ١00) باال مولکولی وزن با كيتوسان

 وزن دارای آزمايش اين در استفاده مورد كيتوسان .شود می

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

 ساعت شانزده فتوپريود شامل رشد اتاق شرايط .دش

 ةدرج 24 دمای با تاريکی ساعت هشت و روشنايی

 مترمربع بر ميکرومول 50 الی 40 نور شدت و گراد سانتی

 گيری اندازه نظر مورد صفات روز چهل از پس .بود ثانيه در

 تعداد شامل شده گيری  اندازه صفات .شد يادداشت و

 طول و قطر ،ريزنمونه بر تعداد برحسب شاخساره

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

 طول شاخساره، طول .بود كلروفيل خصشا و گره ميان

 ديجيتالی كوليس دستگاه با شاخساره قطر و گره ميان

 متر كلروفيل دستگاه با كلروفيل شاخص و متر ميلی برحسب

 SPAD شاخص حسب بر Konica Minolta 502 مدل

  مدل سنج سطح دستگاه با نيز برگ سطح .شد گيری اندازه



 ی ناصریلپور و لطفع صابر صادق

 

 1393پاییز   3 شماره  16دوره 
656 

Area Meter AM 200 ةتود تر وزن .شد گيری اندازه 

 گياهی ةتود خشک وزن و توزين حساس ترازوی با گياهی

 گراد سانتی ةدرج 70 دمای در گياهان قرارگرفتن از بعد

 .دش ادداشتي و توزين ساعت 72 مدت به آون

 پنج در ،تصادفی كامالً طرح قالب در آزمايش اين

 ريزنمونة دو با ای شيشه ظرف کي شامل تکرار هر و تکرار

 از استفاده با ها  داده آماری ةتجزي .گرفت جامان گياهی

 رسم برای .گرفت انجام (١/٩ نسخة) SAS یآمار افزار نرم

 از ها ميانگين ةمقايس برای و اكسل افزار نرم از نمودارها

 درصد ١ احتمال سطح در دانکن ای چنددامنه آزمون

 .شد ستفادها

 

 بحث و نتایج .3

 مختلف های غلظت ينب كه داد نشان حاضر قيتحق نتايج

 در جز به شده، گيری اندازه صفات بر ثيرأت لحاظ از كيتوسان

 بيشترين .داشت وجود ریداامعن اختالف گره ميان طول

 به مربوط توليدشده جای نابه و جانبی ةشاخسار تعداد

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

 و كيتوسان گرم ميلی ١0 غلظت در شاخساره تعداد كمترين

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

 انگور مختلف ارقام در شده توليد های شاخساره تعداد

 كشت محيط در مثال، رایب .است شده گزارش متفاوت

 تعداد BAP ليتر در گرم ميلی 2/2 حاوی یيکسان

’سوناكا‘ رقم برای شده توليد های ه شاخسار
 تا يازده 1

’سيدلس تامسون‘ ارقام برای و دعد دوازده
 و 2

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

 اين در ’قرمز دانة بی‘ انگور پرآوری ای مقايسه حالت

 .[١٣] است بوده مطلوب تحقيق

 تعداد كاهش باعث كيتوسان ليتر بر گرم ميلی 80 غلظت

                                                           
1. Sonaka 

2. Thomson Seedless 

3. Tas-e-Ganesh 

 در نيز سوختگی عاليم اينکه به توجه با .شد ها  شاخساره

 نظر به بود، شده مشاهده تيمار اين در ها برگ حاشية

 های ريزنمونه برای ليتر بر گرم ميلی 80 غلظت رسد می

 همين به نيز پرآوری كاهش و كند می ايجاد سميت انگور

 .است بوده دليل

 و 26/١ ترتيب به) گياهی تودة خشک و تر وزن بيشترين

 40 ویحا كشت محيط از (ريزنمونه هر از گرم ١6/0

 معناداری اختالف و آمد وجود به كيتوسان ليتر در گرم ميلی

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

 موجب كيتوسان ليتر در گرم ميلی ١0 غلظت از استفاده

 خشک وزن ولی شد، شاهد به نسبت ها نمونه تر وزن كاهش

 و ها فتبا بودن آبدار دليل به موضوع اين .بود برابر ها آن

  .است شاهد های نمونه در شدن ای شيشه به تمايل

 گرم ميلی 80 غلظت به مربوط گياهی ةتود وزن كمترين

 مورد كيتوسان آزمايش، اين در .بود كيتوسان ليتر در

 براساس زيرا بود، شده انتخاب پايين وزن نوع از استفاده

 افزايش سبب پايين مولکولی وزن با كيتوسان ها، گزارش

 كيتوسان ثيرأت هچنانک شد، ها اركيده بافت كشت در وریپرآ

 های جوانه ةتوسع و رشد در كيلودالتون ١ مولکولی وزن با

 باال مولکولی وزن با كيتوسان برابر چهار اركيده، جانبی

  .[١5] بود (كيلودالتون ١00)

 ةپاي ای شيشه درون پرآوری بر كيتوسان اثر بررسی در

 شاخساره، توليد ميزان يشترينب كه دش مشاهده M26 سيب

 26/6 تعداد به كيتوسان ليتر در گرم ميلی 20 غلظت در

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

 ١5 تا 5 بين های غلظت داد نشان زمينی سيب بافت كشت

 در معناداری افزايش به منجر كيتوسان ليتر در گرم ميلی

 ريشه تر زنو و ای شهشي درون های گياهچه خشک وزن

 ويژه به كيتوسان باالتر های غلظت كه حالی در ،شود می

 ها  ريشه تر وزن كاهش سبب ليتر بر گرم ميلی 500 غلظت

 ثيرأت [.6] دارد مطابقت حاضر تحقيق نتايج با كه دش
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 ٣ شکل در ها گره ميان طول بر كيتوسان مختلف های غلظت

 محيط از گره نميا طول بيشترين .است شده داده نشان

 دليل به مورد اين كه آمد وجود هب كيتوسان از عاری كشت

 گره ميان با هايی ساقه توليد نتيجه در و كمتر زايی شاخه

 اختالف اگرچه است، بوده شاهد تيمار در بلند نسبتاً

 نداد. نشان كيتوسان ليتر در گرم ميلی 40 غلظت با داریامعن

 

 
 ’.قرمز دانة بی‘ رقم انگور های ریزنمونه در روز چهل از بعد شده تولید شاخسارة تعداد بر یتوسانك مختلف های غلظت اثر .1 شکل

 .ندارد معناداری اختالف دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در مشابه حروف دارای های ستون

 
 .’قرمز دانة بی‘ رقم انگور ةریزنمون هر گیاهی ةتود خشك و تر وزن بر روز چهل از بعد كیتوسان مختلف های غلظت اثر .2 شکل

 .ندارد داریامعن اختالف دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در مشابه حروف دارای های ستون
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 ’قرمز دانة بی‘ رقم انگور های ریزنمونه در گره میان طول متوسط بر روز چهل از بعد كیتوسان مختلف های غلظت اثر .3 شکل

 .ندارد داریامعن اختالف دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در شابهم حروف دارای های ستون

 

 صفات بر روز چهل از بعد اسکوگ و موراشیگ غلظت نصف كشت محیط در كیتوسان مختلف های غلظت اثر .1 جدول

 ’قرمز دانة بی‘ رقم انگور های  ریزنمونه در شده گیری اندازه

 توسانيك غلظت

(mg/l) 
 شاخساره طول

(mm) 
 طرشاخسارهق

(mm) 
 برگ سطح

(mm2) 
 ليكلرف شاخص

(SPAD) 

0 768/22 bc 586/١ b
 60/58٩ bc

 46/٩ c
 

١0 ٩٩8/22 bc
 574/١ b

 20/5٣2 c
 28/١١ d

 

20 8١2/26 ab
 ١46/2 a

 60/44٩ d
 ١4/5 e

 

40 ٩64/2٩ a
 ١60/2 a

 20/١66٩ a
 ١0/22 a

 

80 ٣٩8/20 c
 444/١ b

 00/62٩ b
 28/١١ b

 

 دار ندارند. های دارای حروف مشترک در سطح احتمال یك درصد با آزمون دانکن اختالف معنی در هر ستون میانگین

 

 صفات بر نكيتوسا مختلف های غلظت ثيرأت جينتا

 برگ سطح شاخساره، قطر شاخساره، طول شده گيری اندازه

 براساس .(١ جدول) دهد می نشان را كلروفيل شاخص و

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

 تفاوت و آمد دست به كيتوسان ليتر در گرم ميلی 40

 ليتر در گرم ميلی 20 غلظت با درصد ١ سطح در داریامعن

 شاخساره طول كمترين ن،يهمچن .نشد مشاهده كيتوسان

 كيتوسان ليتر در گرم ميلی 80 غلظت از (متر ميلی 40/20)

 40 های غلظت از زين شاخساره قطر بيشترين .آمد دست به

 قطر كمترين و آمد وجود به ليتركيتوسان در گرم ميلی 20 و

 كيتوسان ليتر در گرم ميلی 80 غلظت به مربوط شاخساره

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

 بازدارندگی اثر از ناشی آن علت كه افتي كاهش شاخساره

 .بود گياهچه رشد و توسعه در كيتوسان باالی های غلظت
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  حاوی اسکوگ و موراشیگ غلظت نصف كشت محیط در روز چهل از بعد ’قرمز دانة بی‘ رقم انگور .4 شکل

 (چپ سمت) كیتوسان بدون شاهد و (راست سمت) سانكیتو گرم میلی 40

 

 ٣0 غلظت كه است شده گزارش فرنگی توت در

 ليتر در گرم ميلی 2 يا ١ با همراه كيتوسان ليتر در گرم  ميلی

 گرم ميلی 60 غلظت در و داد افزايش را رشد آدنين بنزيل

 نظر به بنا كه شد حاصل گياهی سوختگی كيتوسان ليتر در

 مولکولی وزن و غلظت منفی اثر از ناشی ن،محققا گريد

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

 در كلروفيل شاخص و شده تشکيل برگ سطح

 40 حاوی كشت محيط در كه شد مشاهده یيها ريزنمونه

 كمترين و بودند شده كشت يتوسانك ليتر در گرم ميلی

 در گرم يلیم 20 غلظت در كلروفيل شاخص و برگ سطح

 .بود نامناسب و كوچک ها برگ شکل كه آمد دست به ليتر

 افزايش موجب كيتوسان كه دهد می نشان ها پژوهش نتايج

 بيشترين .[20] شود  می گياهی های بافت در كلروفيل ميزان

 تيمار در ’سلوا‘ رقم فرنگی توت در ها برگ كلروفيل ميزان

 ليتر در گرم ميلی ٣0 و آدنين بنزيل ليتر در گرم ميلی 2 يا ١

 كه باورند اين بر پژوهشگران .دش مشاهده كيتوسان

 احتمال زيرا شود، می كلروفيل پايداری موجب كيتوسان

 سنتز مسير در كه شود ها ژن برخی بيان تحريک سبب دارد

  .[2] دندار نقش كلروفيل

 گياهی مختلف های گونه العمل  عکس رسد می نظر به

 مشاهده نتايج به توجه با باشد. اوتمتف كيتوسان به نسبت

 محيط به پايين مولکولی وزن با كيتوسان افزودن كه شود می

 ١/0 و BAP ليتر در گرم ميلی 5/0 حاوی MS½ كشت

 رقم ای شيشه درون پرآوری برای IBA ليتر در گرم ميلی

 در .شود می پرآوری افزايش موجب ’قرمز دانة بی‘ انگور

 در كيتوسان ليتر در گرم ميلی 40 غلظت ،پژوهش اين

 .داد نشان داریامعن نتايج ’قرمز دانة بی‘ رقم انگور پرآوری

 شده تشکيل جديد های گياهچه تعداد ،فوق تركيب در

 (.١ شکل عدد، 6/7 ميانگين) بود بيشتر

 برخی بافت كشت در جدی ای مسئله كه شدن ای شيشه

 شدن شفاف باعث است، انگور جمله از گياهان

 از استفاده در موفقيت احتمال .شود می آبکی های هريزنمون

 نظر به .است كم تکثير يندافر در شده ای شيشه های گياهچه

 شدن ای شيشه و سيتوكنين سطوح افزايش بين كه رسد می

 به شدن ای شيشه مورد، اين در .دارد وجود مستقيم ارتباط

 آب حد از بيش جذب و سلولی سريع تقسيمات دليل

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

 به بيشتری آب نفوذ باعث گياهی های بافت به نسبت كشت
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 از کي هيچ در ،آزمايش اين در .شود می ها سلول داخل

 مشاهده شدن ای شيشه ةعارض كيتوسان حاوی تيمارهای

 شدن ای شيشه از مشخصی طور به كيتوسان بنابراين، .دشن

 نقش است ممکن آن دليل كه كند می جلوگيری ها بافت

 .باشد كشت محيط اسمزی پتانسيل كاهش در كيتوسان

 معين زمان در ،پرآوری مرحلة در اينکه به توجه اب

 كيتوسان دارد، زيادی اهميت ها شاخساره تعداد افزايش

 شاخساره 6/7) داشت مورد اين در مثبت اثر ،استفاده مورد

 هر در شاخساره چهار شاهد با مقايسه در ريزنمونه هر در

 واكنش مختلف ارقام كه است بديهی طور همين .(ريزنمونه

 كيتوسان متفاوت مولکولی وزن و غلظت مقابل در یمشابه

 های غلظت شود می توصيه رو، اين از .دنده نمی نشان

 ساير روی (متفاوت مولکولی های وزن با) كيتوسان مختلف

 ،مطالعات اسبراس تا شود بررسی نيز انگور مهم ارقام

 مهم ارقام پرآوری در كيتوسان نقش از جامعی شناخت

 .آيد دست به ايران در انگور

 

 منابع

 رياست .٣0 ةشمار آمار، آيينه در ايران (١٣8٩) نامبی .١

 راهبردی، نظارت و ريزیبرنامه معاونت جمهوری،

 .ايران آمار مركز

تقیحاجی ،م آذر محسنی ،ل ناصری ،ر مرندی جليلی .2

 بنزيل متقابل اثر بررسی (١٣٩0) م مرحمتی و ر لو

-توت ایشيشه درون یرپرآو در كيتوسان و آدنين

 .كشاورزی در زيستی وریافن .سلوا رقم فرنگی

١0(١:) 27-٣4. 
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