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پژوهشهای میوهکاری

بررسي فاکتورهای موثر در القای کالوس انگور
فاطمه کبیری ،1احمد معیني ،*2امین باقيزاده 3و زهرا موحدی

4

(تاریخ دریافت -9911/91/99 :تاریخ پذیرش)9911/1/1 :

چكیده
انگور یکي از محصوو های باغي مهم و مورد توجه جهان اسوت که در کووورهای زیادی کووت ميشود .تولید کالوس در انگور
ميتوانود با اهدافي از جمله ریزازدیادی از رری رویانزایي ،تولید متابولیتهای ثانویه و انتقا ژن انجام شوووود .با توجه به ای
کاربردها ،در ای تحقی آزمایشهای مسووتقلي برای بهی ه سووازی کالوسزایي انگور انجام شووده اسووت .ابتدا ،اثرات نوع محیط
کوووت (  WPM ،MSو  ،)B5غلظت  Kinدر سووه س و (  2 ،9و  9میليگرم در لیتر) و غلظت  NAAدر چهار س و (،1/9 ،1
 1/5و  9میليگرم در لیتر) به صووورت آزمایش فاکتورید در لالط ررک کاملا تصووادفي انجام شوود .هم ی در آزمایوووات دیگر
اثرات هریك از نمكهای ع اصور پرمصر ( KNO3 ،CaCl2.2H2O ،MgSO4.7H2O ،KH2PO4و  )NH4NO3با غلظتهای ،9/25
 9/5و  2برابر غلظت آن در محیط کووت پایه  )MSو نیز بررسي اثرات نوع و غلظت م بع هیدرات کرب (شکر معمولي ،ساکارز
و شوکر لهوهای در سوه غلظت متتل  91 ،21و  01گرم در لیتر) به صوورت آزمایوات جداگانه و در لالط ررک کاملا تصادفي
بررسوي شدند .نتایج تاثیر محیطهای کوت متتل با غلظتهای متفاوت ت ظیم ک دههای رشد گیاهي نوان داد که تیمار T1
(محیط کووت  MSحاوی  1/5میليگرم در لیتر  NAAو  2میليگرم در لیتر  ،)Kinدر مقایسه با سایر تیمارها ،دارای بیوتری
متوسط وزن تر کالوس ( 92/99گرم) بود .هم ی با افزایش  9/25و  9/5برابر در غلظت نمكهای MgSO4.7H2Oو NH4NO3
و نیز افزایش  9/5و  2برابر در غلظت  CaCl2.2H2Oدر محیط کووت پایه  ،MSبیوتری متوسط وزن تر کالوس بدست آمد .بر
اسواس نتایج پژوهش حارور ،اسوتفاده از  91گرم در لیتر شوکر لهوهای به ع وان م بع هیدرات کرب  ،بیوتری تاثیر را بر وزن
کالوس داشت.
کلمات کلیدی :شرایط درون شیوهای ،ع اصر ماکرو ،کالوس

 -9کارش اس ارشد گروه اصلاک نباتات ،دانوکده کواورزی ،دانوگاه تربیت مدرس ،تهران
 -2دانویار گروه اصلاک نباتات ،دانوکده کواورزی ،دانوگاه تربیت مدرس ،تهران
 -9دانویار گروه بیوتک ولوژی ،مرکز بی المللي علوم ،تک ولوژی پیورفته و علوم محی ي ،کرمان
 -0استادیار گروه زراعت و اصلاک نباتات ،دانوکده کواورزی ،دانوگاه ملایر ،ملایر
 پست الکترونیكmoieni_a@modares.ac.ir :
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متتل  ،ارلام و اندامهای متتل یك گیاه ،به کوت بافت
گیاهي واک ش یکسان نوان نميده د (خیا زاده 3و
همکاران.)2199 ،
امروزه در بسیاری از گونههای گیاهي ميتوان کالوس را در
شوورایط درون شوویوووهای نیز تولید کرد و بر حسووط گونه
گیاهي ،کالوس ميتواند از انواع متتل بافتها با بکارگیری
محیط کوت م اسط تولید شود (نیلي9111 ،1؛ ایکهاوچي1
و همکاران.)2199 ،
عوامد متتلفي کوت کالوس را تحت تأثیر لرار ميده د
که ميتوان آنها را به دو دسته ربقهب دی کرد ،فاکتورهای
فیزیکي (کیفیت و کمیت نور ،دما و )...و شیمیایي
(نمكهای ع اصر پرمصر و کممصر  ،ت ظیمک دههای
رشد گیاهي و م بع هیدرات کرب ) .ع اصر پرمصر در
محیطهای کوت با غلظت بیوتر از  1/5 mMاستفاده
ميشوند .تغییر روی غلظت ای نمكها اثرات متتلفي روی
ریزنمونه ایجاد ميک د .تمام ع اصر پرمصر به استث ای
پتاسیم ،نقش ساختماني یا متابولیکي بر عهده دارند.
نیتروژن و گوگرد در ساختمان اسیدهای آمی ه و فسفر در
ساختمان اسیدهای نوکلئیك شرکت دارند .کلسیم و م یزیم
به ع وان کوفاکتور آنزیمي و پتاسیم در سیستمهای تعاد
یوني سلو نقش ایفاء ميک د .نیتروژن یکي از ع اصر
رروری گیاه بوده که نقش مهمي در رشد و نمو گیاه دارد.
ازت بیوتر از سایر ع اصر پرمصر  ،مورد نیاز است و به
صورت یونهای نیترات یا آمونیوم استفاده ميشوند و نسبت
 NH4+به  ،NO3-در بسیاری از موارد در تعیی نوع باززایي
اهمیت دارد (تاجي و ویلیامز .)9113 ،9با توجه به م الط
مذکور ،نوع محیط کوت ،نمكهای ع اصر پرمصر  ،ت ظیم
ک دههای رشد گیاهي و م بع هیدرات کرب نقش کلیدی
در رشد و نمو گیاه دارند و به همی علت در مواردی تغییر
در نوع و غلظت آنها ميتواند م جر به بهی ه سازی پاسخ
گیاهان در شرایط درون شیوهای شود .لذا در ای پژوهش
اثرات نوع محیط کوت ( WPM ،MSو  )B5و غلظت ت ظیم
ک دههای رشد گیاهي  Kinو  NAAو نیز اثرات غلظت هر
( .2H2O, MgSO4.7H2O,
یك از نمكهای پرمصر
 KH2PO4,با غلظتهای NH4NO3, KNO3, CaCl2 ،9/25

مقدمه
انگور ( ،)Vitis viniferaجزء زیرج س  Euvitisميباشوود و
تتمی زده شووده که ای گونه دارای بیش از  91111رلم
ميباشوود .ای گیاه بومي آسوویای مرکزی اسووت که حدود
هفت تا هووت هزار سوا پیش اهلي شده و از ای م قه
به سوایر نقا دنیا گسترش یافته است (آلولدت.)9111 ،9
تولید جهاني انگور سالانه به  15میلیون ت ميرسد .ایران
به دلید شوورایط آب و هوایي و اللیمي یکي از کوووورهای
مهم تولیدک ده انگور در دنیا اسووت ،به روری که رب
گزارش سووازمان خواربار و کووواورزی ملد متحد ،کوووور
ایران با تولید  2215191ت انگور در رتبه هوتم جهان و
از نظر میزان صووادرات کووومش در رتبه سوووم جهان لرار
دارد (فائو.)2193 ،2
تکثیر انگور بیوتر به وسیله روشهای س تي از جمله للمه،
خوابانیدن و پیوند صورت ميگیرد .یکي از روشهای
ریزازدیادی ارلام متتل انگور استفاده از کوت بافت گیاهي
است .اولی گزارش درباره کوت درونشیوهای انگور
توسط مور  )9100( 9صورت گرفت .از کالوس به ع وان
ماده آزمایوي در برنامههای اصلاحي استفاده ميگردد.
کالوس از بتشهای متتل مان د ل عات برگ ،ساله،
ریوه ،دانه گرده و حتي پروتوپلاست ميتواند به وجود بیاید.
در ري توکید کالوس در شرایط محیط کوت بافت گیاهي،
تمایز و اختصاصي شدن سلو های مادری متول شده و
سلو های ریزنمونه تمایززدایي ميشوند .از تولید کالوس و
باززایي آن برای تکثیر کلوني ،گزی ش درون شیوهای جهت
افزایش تحمد نسبت به ت شهای محی ي زنده و غیرزنده
(از رری استفاده از ت وع موجود و یا ت وع سوماکلوني) و
در مه دسي ژنتیك به م ظور انتقا ژن مورد نظر از م بعي
بیگانه به گیاه مورد نظر استفاده ميشود (ارزاني و میراجاق،0
 .)9111از بی محیطهای متتل کوت ،کاربرد محیط
کوت  MSبه دلید ای که بسیاری از گیاهان نسبت به آن
عکسالعمد م اسبي نوان ميده د بسیار متداو است .در
کوت بافت انگور نیز ای محیط کوت توسط محققان
زیادی در مراحد متتل کوت آن استفاده شده است (کلاته
جاری 5و همکاران .)2113 ،لازم به ذکر است که گونههای

6. Khayatzadeh
7. Neely
8. Ikeuchi
9. Taji and Williams

1. Alleweldt
2. FAO: Food and Agriculture Organization
3. Morel
4. Arzani and Mirojagh
5. KalatehJari
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کوت و  9گرم کالوس بود) انجام شد .محیط کوت با سه
س ( WPM ،MSو  ،)B5فاکتور او را توکید ميداد.
(mgl-
غلظت ت ظیم ک ده رشد گیاهي  Kinدر سه س
 91و  )9، 2و غلظت ت ظیم ک ده رشد گیاهي  NAAدر
چهار س ( 9 mgl-1و  )1 ،1/9 ،1/5به ترتیط فاکتورهای
دوم و سوم را توکید ميدادند.
آزمایوات  2الي  :3در ای آزمایشها ،تأثیر غلظت نمكهای
پرمصر به صورت  5آزمایش مستقد و با استفاده از محیط
کوت پایه  MSحاوی  1/5 mgl-1 NAAو 2 mgl-1 Kin
بررسي شد و در هر آزمایش اثر یکي از نمكهای NH4NO3,
 KNO3, CaCl2 .2H2O, MgSO4.7H2O, KH2PO4,با
رریط  9/5 ،9/25و  2برابر غلظت در محیط کوت MS
مورد م العه لرار گرفت.
آزمایش هفتم :ای آزمایش اثر سه نوع م بع هیدرات کرب
(شکر معمولي ،ساکارز و شکر لهوهای) با سه غلظت متتل
( 91 ،21 gl-1و  )01در محیط کوت  MSحاوی NAA
 1/5 mgl-1و  2 mgl-1 Kinبررسي شد.
آزمایشهای  2الي  1به صورت ررک کاملا تصادفي با 9
تکرار (هر تکرار شامد یك ظر شیوهای ()5/5× 1cm
حاوی 15 mlمحیط کوت و یك گرم کالوس) انجام شدند.
بعد از کوت ،ظرو کوت شده به اتاق رشد ک تر شده با
دمای  25Cو شرایط  1ساعت تاریکي و  93ساعت
روش ایي ( 0111با شدت لوکس) م تقد شدند .بعد از1
هفته ،بررسي تیمارها و یادداشت برداری از صفت وزن تر
کالوس انجام شد و دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
 ver.16آنالیز شدند.

 9/5و  2برابر غلظت آن در محیط کوت پایه  )MSو
هم ی اثرات نوع و غلظت م بع هیدرات کرب (شکر
معمولي ،ساکارز و شکر لهوهای در سه غلظت متتل ،21
 91و  01گرم در لیتر) در لالط چ د آزمایش روی القا و
تولید کالوس انگور بررسي شده است.
مواد وروشها
در ای تحقی از انگور وارداتي از کووور شیلي (رلم
 ،)globeبه رنگ لرمز و با حبههای گرد بسووویار درشوووت،
اسووتفاده شوود .لازم به ذکر اسووت که به دلید وارداتي بودن
میوههای ای انگور با هد مصور تازهخوری ،فقط خوشه
آن در ایران در دسووترس بود ،لذا در ای تحقی از ل عات
خوشوووه انگور کاملا رسووویده ،جهت بررسوووي کالوسزایي
استفاده شد .پس از جدا کردن حبهها ،خوشهها به مدت 2
دلیقه در زیر شووویر آب جاری لرار داده شووودند .سووو س
نمونهها در شورایط استرید لامی ار ایرفلو ابتدا به مدت 91
ثانیه در اتانو  11درصود و س س بعد از  9دلیقه آبوویي
با آب مق ر استرید ،نمونهها به مدت  91دلیقه در محلو
هی وکلریتسدیم  9درصد لرار گرفت د و نهایتا مواد گیاهي
سه مرتبه (هر مرتبه به مدت  9دلیقه) با آب مق ر استرید
شوسوته شودند .بعد از ردعفوني ،نمونهها در شرایط کاملا
اسووترید به ل عات یك سووانتيمتری تقسوویم و سوو س
ریزنمونهها ،برای القای کالوسزایي در محیط کوت WPM
حاوی  0 mgl-1 Kinو در شرایط لوله آزمایش کوت شدند
(به م ظور رفع موکد ترشحات ف لي ،از  951 mgl-1از هر
یك از سووه ماده اسووید سوویتریك ،اسووید آسووکوربیك و
پليوی یدپیرولیدون در محیط کووووت اسوووتفاده شووود).
کووتها سو س به اتاق رشود ک تر شده با فتوپریود 93
سوواعت روش و ایي و  1سوواعت تاریکي ،دمای ثابت  25Cو
شوودت نور حدود  0111لوکس م تقد شوودند .پس از القا
کالوس ،از کالوسهای تولید شده جهت انجام آزمایشهای
بهی هسووازی کالوسزایي اسووتفاده شوود و برای ای م ظور
آزمایشهای ذید انجام شدند.
آزمایش او  :در ای آزمایش اثرات محیط کوت پایه و
غلظت ت ظیم ک دههای رشد گیاهي کی تی و نفتالی
استیك اسید روی القا و رشد کالوس انگور بررسي شده
است .ای آزمایش به صورت فاکتورید شامد سه فاکتور و
در لالط ررک پایه کاملا تصادفي با  9تکرار (هر تکرار شامد
یك ظر شیوهای ( )5/5× 1cmحاوی  15 mlمحیط
Red

نتايج و بحث
آزمایش او
نتایج حاصد از تجزیه واریانس دادهها نوان داد که بی
تیمارهای ت ظیم ک دههای رشد گیاهي متتل در صفت
وزن تر کالوس در محیط کوت پایه  MSدر س  9درصد
اختلا مع يداری وجود داشت (جدو  .)2مقایسه میانگی
تیمارها نوان داد که تیمار ( T1محیط کوت  MSحاوی
 1/5 mgl-1 NAAو  )2 mgl-1 Kinدر مقایسه با سایر
تیمارها بیوتری متوسط وزن کالوس ( 92/99گرم) (شکد
 )9را داشت.
آزمایشهای 2الي 3
بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس ،اثر غلظت
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جدول  –1بررسي اثر نوع و غلظت منبع هیدرات کربن روی رشد و القای کالوسهای حاصل از کشت ريزنمونه خوشه انگور
غلظت ()g l-1

تیمار

شکر خوراکي

21

T1

شکر خوراکي

91

شکر خوراکي

01

T3

شکر لهوه ای(تصفیه نوده)

21

T4

شکر لهوه ای(تصفیه نوده)

91

T5

شکر لهوه ای(تصفیه نوده)

01

T6

ساکارز()Merck

21

T7

ساکارز()Merck

91

T8

ساکارز()Merck

01

T9

نوع م بع هیدرات کرب

(شاهد)

T2

جدول  -2تجزيه واريانس بررسي اثرات محیط کشت و ترکیب تنظیم کنندههای رشد گیاهي بر القای کالوس در انگور
م ابع تغییرات

درجه آزادی

میانگی مربعات ( )MSصفات

نوع محیط کوت ()A
غلظت )B( Kin
غلظت )C( NAA

2

**91.19

2
9

**29/510
**1/129
**91/22

A×B

0
3

A×C
B×C
A×B×C

3
92

خ ای آزمایوي

12

** مع ي دار در س

**92/12
**3/50
**1/91
9/10

%9

 NH4NO3بر وزن تر کالوس در هر تیمار در س احتما
 9درصد مع يدار شد .مقایسه میانگی تیمارها نوان داد
که افزایش غلظت  NH4NO3به میزان  9/25و  9/5برابر
غلظت در محیط کوت پایه  MSبیوتری متوسط وزن تر
کالوس ( 1/1و  1/5گرم ،به ترتیط) را داشت (شکد .)2
هم ی رب نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس ،اثر
غلظت  KNO3برای صفت وزن تر کالوس در س احتما
 9درصد مع يدار بود و نتایج مقایسه میانگی تیمارها نوان
داد که افزایش غلظت نمك  KNO3به میزان  9/5 ،9/25و
 2برابر غلظت در محیط کوت پایه  MSنسبت به شاهد
بیوتری متوسط وزن تر کالوس ( 1/5 ،1/1و  3/1گرم) را
داشته است (شکد  .)9حذ کامد  KNO3ميتوان د درصد
کالوسزایي را کاهش ده د (کیربي 9و همکاران .)9111 ،در
بعضي موارد ،افزایش غلظت  KNO3در محیط کوت،
ميتواند القای کالوس را افزایش دهد (ح و ظفر.)2110 ،2

ب ورکلي نیتروژن یکي از ع اصر رروری گیاه بوده که نقش
مهمي در رشد و نمو گیاه دارد .در محیطهای کوت گیاهي،
نیتروژن معدني معمولا در دو شکد تأمی ميشود :شامد
فرم اکسید شده مان د آنیون نیترات و فرم احیاء شده مان د
کاتیون آمونیوم (کیربي و همکاران .)9111 ،به نظر ميرسد
که در اکثر کوتها ،زماني که از هر دو شکد ازت معدني
استفاده شود ،بهتری رشد القاء ميشود.
نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس اثر غلظت
 MgSO4.7H2Oروی صفت وزن تر کالوس در س احتما
 9درصد مع يدار بود و نتایج مقایسه میانگی تیمارها
(شکد  )0نوان داد که با افزایش  9/25و  9/5برابر غلظت
 MgSO4.7H2Oدر محیط کوت پایه  ،MSبیوتری وزن
کالوس ( 1/9و  1/1گرم ،به ترتیط) بدست آمده است .در
گزارشات نتایج نوان داد که م یزیم یك ع صر مهم برای
فرآی د ج ی زایي سوماتیکي است (سانتوس 9و همکاران،

1. Kirby
2. Haq and Zafar

3. Santos
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شكل -1مقايسه میانگین تیمارهای محیط کشت و تنظیم کنندههای رشد گیاهي برای صفت وزن تر کالوس در انگور.
میانگی های با حرو موترک تفاوت مع ي داری از لحاظ آماری در س

احتما  9درصد ندارند.

 )2115برای مثا در م العهای افزایش غلظت م یزیم به
محیط کوت میزان ج ی زایي را در گیاه کاکائو افزایش
داده است (می یاکا 9و همکاران .)2111 ،هم ی در
تحقی دیگری نتایج نوان داد که افزایش م یزیم به محیط
کوت پایه ،رشد و کیفیت گیاه را در تموك لرمز ( Rubus
 )idaeusافزایش داده است (پوتونگ و رید .)2190 ،2م یزیم
به ع وان یك ماده معدني پرمصر برای گیاهان به ع وان
اتم مرکزی در مولکو کلروفید جهت تجمع زیرواحدهای
ریبوزومي برای س تز پروتئی مورد نیاز است و نیز به ع وان
کوفاکتور رروری برای بسیاری از واک شهای آنزیمي عمد
ميک د .هم ی م یزیم ممک است که در تعاد کاتیون–
آنیون سلو ها نقش داشته باشد (ادوی و همکاران،9
.)2111
در بررسي اثر غلظت  ،CaCl2 .2H2Oنتایج تجزیه واریانس
نوان داد که غلظت ای نمك اثر مع يداری در س
احتما  9درصد روی وزن تر کالوس داشته است .نتایج
مقایسه میانگی تیمارها نوان داد (شکد  ،)5که با افزایش
 9/5و  9/15برابر غلظت  CaCl2 .2H2Oدر محیط کوت
پایه  ،MSبیوتری متوسط وزن تر کالوس ( 2/13گرم)
حاصد شده است.
کلسیم نیز جزء ع اصر پرمصر گیاهان است و یك
تعدیدک ده مهم عمد آنزیم است و برای س تز و تثبیت
دیواره سلولي مورد نیاز است .در محیطهای کوت بافت

گیاهي ،کلسیم در غلظت  9تا  9میليمو به صورت نمك
کلراید یا نیترات استفاده ميشود (واترر .)2115 ،0تغییر
غلظت ای نمك ميتواند باعث بهبود رشد شود هم انکه
در تحقیقي کالوسزایي سیطزمی ي ( Solanum
 )tuberosumبا استفاده از غلظت  3-9میلي مولار CaCl2
 .2H2Oحداکثر کالوسزایي بدست آمده است (اولامی  5و
همکاران .)2199 ،نتایج تجزیه واریانس بررسي اثر غلظت
 KH2PO4نوان داد که ای تغییر غلظت ای نمك تأثیر
مع يداری روی صفت مقدار کالوس نداشته است .لذا
مقایسه میانگی بررسي اثر تیمارهای غلظت ای نمك نوان
داده نوده است.
آزمایش هفتم
نتایج تجزیه واریانس بررسي اثر نوع و غلظت م بع هیدرات
کرب محیط کوت روی کالوسزایي انگور نوان داد که بی
تیمارها در س  9درصد اختلا مع يداری وجود داشته
و تیمار ( T5شکر لهوهای به مقدار )91gl-1با متوسط وزن تر
 1/19گرم بیوتری تأثیر را روی کالوسزایي داشته است و
پس از آن تیمارهای  T0 ، T2و  T3به ترتیط با متوسط وزن
تر  1/99 ،1/91و  1/93گرم لرار گرفتهاند (شکد .)3
در شرایط درون شیوهای ،شرایط م اسط برای فتوس تز
مهیا نیست و یا اصولا به علت کمبود نور ،فتوس تز انجام
نميشود .بافتهای سبز در ای شرایط به لدر کافي اتوترو
نیست د و به همی علت م بع هیدرات کرب جزء بسیار مهم

1. Minyaka
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3. Edwin
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5. Ulamin
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احتما  9درصد ندارند.
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(( )Musa paradisiacalدانالاکویمي و استفان)2190 ،3
تأیید شده است.

در هر نوع کوت محسوب ميشود (نوواک 9و همکاران،
 .)2110هم ی م بع هیدرات کرب به ع وان یك عامد
تأثیرگذار روی فوار اسمزی محیط کوت ،روی جذب مواد
غذایي توسط ریزنمونه از محیط کوت موثر هست د .تأثیر
م بع هیدرات کرب و غلظت آن در محیط کوت ،روی القا
کالوس در بسیاری از گیاهان از لبید برنج ( Oryza sativa
( )L.شه وج و باری )2110 ،2و زیتون ()Olea europaea
(گراسیا 9و همکاران )2112 ،به اثبات رسیده است .به رور
معمو از ساکارز یا گلوکز با غلظت  %2-5در کوت بافت
استفاده ميشود .سایر کربوهیدراتها مثد فروکتوز،
نواسته ،مالتوزو شکر معمولي و نیز شکر لهوهای به ع وان
م بع هیدرات کرب در کوت بافت گیاهي نیز استفاده
ميشوند .شکر لهوهای ،شکر نیمه تتلیص شده ميباشد که
ه وز بتوي از ناخالصيهای ملاس را دارد در حالیکه در
شکر معمولي (تصفیه شده) و ساکارز آزمایوگاهي ای
ناخالصيها حذ شدهاند .بر اساس نتایج ای آزمایش ،وجود
ع اصر و ناخالصيها در شکر لهوهای اثر مثبتي روی رشد
کالوس انگور داشته است .در تحقیقات کوت بافت ،درصد
بالایي از هزی هها به م بع هیدرات کرب اختصاص دارد.
جایگزی ي ساکارز با شکر لهوهای علاوه بر بهبود رشد ،در
کاهش هزی هها نیز تأثیر بسزایي داشته است که ای موروع
در ریزازدیادی گیاهاني مان د سیطزمی ي ( Solanum
( )tuberosumدمو 0و همکاران ،)2111 ،توت فرنگي
(( )Fragaria nanassaکائور 5و همکاران )2115 ،و موز

ب ورکلي نتایج پژوهش حارر نوان داد که افزایش غلظت
هرکدام از نمكهای پرمصر (در غلظتهای مورد م العه)
به ت هایي در محیط کوت باعث افزایش مع يدار وزن
کالوس شدهاند .هم ی با توجه به اثر مثبت شکر لهوهای
در افزایش وزن تر کالوس و نیز با توجه به ای که از نظر
التصادی ای نوع شکر در مقایسه با ساکارز و شکر خوراکي
هزی ههای مرحله تتلیص نیاز ندارد ،استفاده از آن در
محیط کوت بسیار مقرون به صرفه تر است .هم ی با
توجه به موفقیت کالوسزایي در رلم انگور ،توصیه ميشود
که تحقیقاتي روی استفادههای کاربردی از ای کالوسها
انجام شود ،بالاخص در خصوص امکان رویانزایي
سوماتیکي ،که در ای صورت ميتوان از رویانهای حاصله
برای تکثیر انبوه ای گیاه استفاده نمود .هم ی با توجه
به اهمیت آنتوسیانی ها در ص ایع دارویي و غذایي ،ميتوان
نسبت به انجام تحقیقات تکمیلي در جهت ش اسایي
آنتوسیانی های تولید شده در کالوس انگور و نیز بررسي
یکسری عوامد متتل موثر روی تولید بیوتر آنها الدام
نمود .علاوه بر ای امکانپذیر بودن تولید کالوسهای مذکور
فرصت م اسبي برای انجام تحقیقات آتي در خصوص انتقا
ژن و تولید گیاهان تراریتت از رری ارگانوژنز و رویانزایي
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