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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی و نوع محیط کشت پايه بر تکثیر درون شیشهای
ارقام انگور بیدانه سوپريور و کريمسون
کیان حضرتی ،1مهرآنا کوهیدهکردی*2و محمدرضا نقوی

3

(تاریخ دریافت -1399/6/24 :تاریخ پذیرش)1399/12/18 :

چکیده
تکثیر رقمهای وارداتی انگور بصورت سنتی با دو مشکل انتقال آفات و بیماری و مدت زمان طوالنی تکثیر مواجه است .لذا در
تحقیق حاضر از کشت بافت به منظور معرفی محیط بهینه تکثیر ارقام بیدانه سوپریور و کریمسون استفاده شد .چهار نوع محیط
کشت پایه جهت باززایی شامل محیطهای  DKW ،WPM ،CPو  DKWتغییر یافته هر کدام حاوی دو تیمار هورمونی ،مورد
آزمون قرار گرفتند .گیاهان باززا شده با بنیه مناسب به محیط کشت  CPبا  25تیمار هورمونی متفاوت جهت بررسی ریشهزایی
انتقال یافتند .آزمونها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار صورت گرفت .مناسبترین محیط پرآوری
برای رقم کریمسون ،محیط  WPMبا ترکیب هورمونی  BA 1 mgL-1و  NAA 0/1 mgL-1و برای ریشهزایی محیط  CPبا ترکیب
هورمونی  IBA 0/75 mgL-1و  NAA 1 mgL-1بود .مناسبترین محیط پایه پرآوری برای رقم سوپریور ،محیط  DKWبا ترکیب
هورمونی  BA 1 mgL-1و  NAA 0/1 mgL-1و برای ریشهزایی محیط پایه  CPتکمیل شده با  NAA 0/25 mgL-1بود .نتایج
بدست آمده از پژوهش حاضر میتواند در تکثیر و توسعه کشت ارقام انگور بیدانه سوپریور و کریمسون مفید باشد.
کلمات کلیدی :پرآوری ،تاکسانان ،ریزنمونه

 -1دانش آموخته کارشناسیارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 -3استاد ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران



پست الکترونیکm.koohi@gmail.com :
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همکاران ( )2009نشان داد غلظت سیتوکینین و اندازه
ریزنمونه در کشت بافت انگور رقم  Flame seedlessموثر
بوده است و بیشتر مریستمهایی که در محیط WPM
( )Woody Plant Mediumحاوی  BAPو  IBAبودند طی
 2هفته جوانه زده و تمایز شاخساره در آنها اتفاق افتاده
است .در تحقیق دیگری به منظور بررسی کشت درون
شیشهای دو رقم انگور ایرانی و تعیین شرایط مناسب جهت
کشت مریستم آنها ،کشت مریستم انتهایی در محیط کشت
 MSهمراه با غلظتهای مختلفی از تنظیم کنندههای رشد
 BAو  IBAانجام شد .بر اساس نتایج بدست آمده گزارش
شد مریستمها در تیمارهای هورمونی  0/5میلیگرم در لیتر
 BAدر رقم بیدانه سفید و  1میلیگرم در لیتر  BAدر رقم
شاهرودی رشد مطلوبی داشتند (کالتهجاری و همکاران،
.)1385
در پژوهش دیگری که به منظور بهینهسازی تولید پینه و
ریزازدیادی در چند رقم انگور انجام شد ،محیط کشت
محتوی میزان  2میلیگرم در لیتر  BAPو  2میلیگرم در
لیتر  NAAترکیب مناسبی جهت ساقهزایی ارقام عسکری
و گوی بود که به ترتیب باعث  100و  67درصد سـاقهزایـی
شد در حالی که در رقم ریشبابا سطح  1/5میلیگرم در
لیتر  BAPو  NAAبا  67درصد مناسبترین ترکیب بود
(حاجیزادهسیسختی و همکاران .)1394 ،نتایج مطالعه
انجام شده بر ریزازدیادی انگور  ،Muscat Alexandriaنشان
داد محیط کشت  MSمحتوی  3میلیگرم در لیتر+BAP
 0/2میلیگرم در لیتر  NAAمناسبترین محیط برای
ریزازدیادی این رقم میباشد (ابیدو 14و همکاران.)2013 ،
برخالف مطالعات انجام شده روی کشت بافت ارقام انگور،
مطالعات محدودی به منظور باززایی و ریشهزایی دو رقم
انگور سوپریور و کریمسون انجام شده است ،لذا این پژوهش
با هدف تعیین مناسبترین محیط کشت و ترکیبات
هورمونی بهینه برای تکثیر دو رقم انگور بیدانه سوپریور و
کریمسون در محیط درون شیشهای انجام شد.

مقدمه
انگور با نام علمی  Vitis vinifera L.از تیره تاکسانان به
لحاظ سطح زیرکشت و ارزش اقتصادی از محصوالت مهم
باغی به شمار میرود .رقمهای بیدانه کریمسون ( Crimson
 )Seedlessو سوپریور ( )Superior Seedlessانگور از ارقام
تجاری جهان به شمار میروند که در آمریکا اصالح شدهاند
و در بازار صادرات انگور جایگاه خوبی دارند (کمرون ، 1
 .)2001اغلب ارقام تازهخوری مناسب صادرات ،بیدانه و
دارای حبههای درشت هستند که دو رقم مذکور این
خصوصیات مهم را دارند .همچنین افزایش اندازه حبهها از
طریق مصرف جیبرلین در این دو رقم امکانپذیر است
(دوکوزلیان و پیکوک2000 ،2؛ ابوزهرا .)2013 ،3هر دو رقم
از استحکام حبه باالیی برخوردار بوده که این امر منجر به
افزایش عمرانبارداری در آنها شده است (السید.)2013 ،4
کشت بافت گیاهی ،جایگزین مناسبی برای روشهای
معمول تکثیر گیاهان میباشد و ارقام تجاری انگور را
میتوان با استفاده از روش کشت بافت در مقیاس باال و
صرف زمان کمتر تکثیر کرد (علیزاده 5و همکاران.)2010 ،
ارقام انگور به راحتی با استفاده از کشت بافت قابل تکثیر
میباشند و انگور از اولین گیاهانی است که در شرایط درون
شیشهای تکثیر شده است (تورگروسا 6و همکاران2001 ،؛
گامبینو 7و همکاران .)2007 ،کشت درون شیشهای انگور
برای اولین بار با استفاده از گرههای حاوی جوانه فعال
انجام گرفت و از آن زمان به بعد روشهای مختلف کشت
درون شیشهای برای تکثیر انگور توسعه یافته است
(اسکیادا 8و همکاران )2010 ،که میتوان به کشت قطعات
نوک شاخساره (گری و بنتون  ،)1991 ، 9کشت جوانه
جانبی ،تک گره و تکثیر از طریق رویانزایی سوماتیکی
(مارتینلی 10و همکاران )2001 ،اشاره نمود .مطالعات اخیر
محققان نشان داده است در تکثیر درون شیشهای انگور
درجه موفقیت در کلیه مراحل کشت کامال به ژنوتیپ وابسته
است .با توجه به این مطالب بهینهسازی کشت بافت در کلیه
ارقام ضروری به نظر میرسد (اسمرا11و همکاران2010 ،؛
افتخاری  12و همکاران .)2012 ،نتایج تحقیق فایک  13و

مواد و روشها
8. Skiada
9. Gary and Benton
10. Martinelli
11. Smerea
12. Eftekhari
13. Fayek
14. Abido

1. Cameron
2. Dokoozlian and Peacock
3. Abu-Zahra
4. El-Sayed
5. Alizadeh
6. Torregrosa
7. Gambino
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این ظروف به منزله یک تکرار قلمداد شد .ظرفهای مربوط
به باززایی به اتاقک رشد با دمای  23±2درجه سانتیگراد،
شدت نور  6000– 8000لوکس و فتوپریود  16ساعت نور
و  8ساعت تاریکی منتقل شدند (نیال  7و همکاران.)2017 ،
بررسی فاز باززایی به صورت آزمایش فاکتوریل بر اساس
طرح کامال تصادفی با سه تکرار صورت گرفت .صفات مورد
ارزیابی در این مرحله 30 ،روز بعد از قرار گرفتن تکگرهها
در محیط باززایی اندازهگیری شدند که شامل درصد
ساقهزایی (درصد جوانههای باززا شده در هر ظرف کشت)،
تعداد نوساقه (میانگین تعداد ساقههای ایجاد شده روی
جوانههای باززا شده در هر ظرف کشت) و طول نوساقه
(میانگین طول ساقه ایجاد شده روی جوانههای باززا شده
در هر ظرف کشت) بود .دادهها با استفاده از نرمافزار SAS
تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند.

تیمارهای مورد استفاده در مرحله باززايی
از سرشاخههای جوان گیاهان انگور رقمهای کریمسون
بیدانه و سوپریور بیدانه (موجود در باغ تحقیقاتی دانشگاه
تهران) که حالت نیمهخشبی داشتند در اواسط اردیبهشت
ماه  1397قلمه تهیه شد .قلمهها به آزمایشگاه کشت بافت
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منتقل شدند .ریزنمونهها
به مدت  10دقیقه با آب مقطر حاوی یک قطره تویین روی
شیکر قرار گرفتند ،سپس به مدت  1ساعت زیر آب جاری
شستشو شدند .در مرحله بعد نمونهها در زیر هود المینار به
مدت  45ثانیه با اتانول  70درصد و سپس به مدت 20
دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم  2/5درصد حاوی 2-3
قطره تویین  20استریل شدند .در نهایت نمونهها با آب
مقطر استریل سه مرتبه و به ترتیب به مدت سه ،پنج و
هفت دقیقه شستشو داده شدند .قطعات تکگره پس از
خشک شدن با کاغذ صافی استریل بر روی محیط کشت
استقرار ) ،(MS + 0.5 mgL-1 BAدر اتاقک رشد با دمای
 23±2درجه سانتیگراد ،شدت نور  6000– 8000لوکس
و فتوپریود  16ساعت نور و  8ساعت تاریکی به مدت
 35-30روز قرار گرفتند .برای باززا شدن گیاهان،
شاخسارههای رشد کرده در مرحله استقرار به جوانههای تک
گره یک تا دو سانتیمتری بدون برگ تقسیم و به عنوان
ریزنمونه به محیطهای مورد نظر منتقل شدند.
در تحقیق حاضر ،بر اساس بررسی منابع انجام شده و به
منظور بهینهسازی محیط باززایی ،آزمایش اولیهای با
استفاده از سطوح مختلف ( NAAصفر 0/1 ،0/05 ،و 0/5
میلیگرم در لیتر) و ( BAصفر 1 ،0/5 ،و  1/5میلیگرم در
لیتر) در محیط کشت ( CPچی و پول ،)1985 ،1انجام شد
(نتایج ارائه نشده است) .بر اساس نتایج بدست آمده از این
شامل
هورمونی
تیمار
دو
آزمایش،
 1 mgL-1 BA + 0.1 mgL-1 NAAو 0.5 mgL-1 NAA
 BA + 0.05 mgL-1انتخاب شدند و کارایی این دو تیمار
منتخب در چهار نوع محیط کشت باززایی شامل محیطهای
کشت ( WPM ،CPلیود و مککان 3DKW ،)1981 ،2
(درایور و کونیوکی 1984 ، 4؛ مکگراناهان و همکاران ، 5
 )1987و  DKWتغییر یافته ( )MDKW6بررسی شد .به هر
ظرف کشت ،تعداد چهار ریزنمونه منتقل شد و هر یک از

تیمارهای مورد استفاده در مرحله ريشهزايی
گیاهان باززا شده با بنیه مناسب و قوی با ارتفاع دو
سانتیمتر به باال انتخاب و به محیط کشت  CPبا  25تیمار
هورمونی متفاوت انتقال یافتند .تیمارهای مورد استفاده
برای ریشهزایی شامل دو نوع هورمون  IBAو  NAAهر
کدام در پنج سطح صفر 0/75 ،0/5 ،0/25 ،و یک میلیگرم
در لیتر بود .محیطهای کشت با سطوح هورمونی مورد نظر
جهت ریشهدار کردن گیاهچهها تهیه و در ظرفها توزیع
شدند ،پس از  48ساعت نگهداری محیطهای کشت در
دمای اتاق و اطمینان از عدم آلودگی آنها ،شاخسارهها برای
ریشهزایی به محیط کشتها منتقل شدند .در هر ظرف
کشت ،چهار عدد شاخساره قرار داده شد .هر یک از این
ظروف به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد .الزم به ذکر
است که ظروف مربوط به ریشهزایی به اتاقک رشد با دمای
 23درجه سانتیگراد ،شدت نور  6000–8000لوکس و
فتوپریود  16ساعت نور و  8ساعت تاریکی منتقل شدند
(نیال و همکاران .)2017 ،بررسی فاز ریشهزایی به صورت
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار
صورت گرفت .در فاز ریشهزایی صفاتی از قبیل درصد
ریشهزایی (درصد شاخسارههای ریشهدار شده در هر ظرف
کشت) ،تعداد ریشههای ایجاد شده (میانگین تعداد ریشه
ایجاد شده بر روی شاخسارهها در هر ظرف کشت) و طول
5. McGranahan
)6. Modified Driver and Kuniyaki Walnut (MDKW
7. Naila

)1. Chee and Pool (CP
2. Lloyd and McCown
)3. Driver and Kuniyaki Walnut (DKW
4. Driver and Kuniyuki
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ریشههای ایجاد شده (میانگین طول ریشههای ایجاد شده
در شاخسارههای در هر ظرف کشت) مورد ارزیابی قرار
گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SASتجزیه و میانگینها
با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند.

نتايج و بحث
پرآوری رقم کريمسون
بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1اثرات تیمار
هورمونی ،محیط کشت و اثر متقابل تیمار هورمونی و محیط
کشت در رقم کریمسون بر صفات درصد ساقهزایی ،تعداد
نوساقه و طول نوساقه حاصل از کشت سرشاخه معنیدار
بود .مقایسه میانگین اثر محیط کشت بر درصد ساقهزایی،
تعداد نوساقهها و طول نوساقه رقم کریمسون نشان داد
محیط کشت  WPMهمراه با  1میلیگرم در لیتر هورمون
 BAو  0/1میلیگرم بر لیتر  NAAبهترین اثر را در درصد
ساقهزایی (شکل  ،1الف -شکل  ،5الف) ،محیط کشت
 DKWهمراه با  1میلیگرم در لیتر هورمون  BAو 0/1
میلیگرم بر لیتر  NAAبهترین اثر را بر روی تعداد نوساقه
(شکل  ،1ب) و محیط کشت  MDKWهمراه با  0/5میلی
گرم در لیتر  BAو  0/05میلی گرم در لیتر  NAAبهترین
اثر را در طول نوساقه داشت (شکل  ،1ج).

سازگاری
به منظور سازگاری گیاهچهها ابتدا گیاهان ریشهدار شده از
آگار خارج و پس از شستشوی کامل با آب ولرم در
گلدانهای کوچکی که با ترکیبی از پرلیت و پیتماس با
نسبت  1:1پر شده بود ،مستقر شدند .گلدانها با آب
معمولی با فشار  70بار مهپاشی شدند .برای حفظ حداکثر
رطوبت ،روی گلدانها با سرپوش پالستیکی پوشانده شد و
گیاهان به گلخانه سازگاری با دمای  23±2درجه
سانتیگراد ،شدت نور  10000-12000لوکس نوری و
رطوبت  90درصد منتقل شدند (لوپزپرز  1و همکاران،
.)2005

جدول -1تأثیر ترکیب هورمونی و محیط کشت بر درصد ساقهزايی ،تعداد نوساقه و طول نوساقه در کشت سرشاخه رقم کريمسون
منابع تغییر
محیط کشت
هورمون
محیط کشت × هورمون
اشتباه آزمایشی

درجه آزادی

درصد ساقه زایی

3
1
3
16

**1094/044
*104/16
**1209/37
17/70
6/73

ضریب تغییرات

میانگین مربعات
تعداد نوساقه

طول نوساقه

**49/00
*32/66
**24/11
3/95

**252/94
**32/66
**136/66
0/70

14/04

3/78

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد

به منظور ریزازدیادی انگور ،محیطهای کشت مختلف حاوی
تنظیمکنندههای رشد متفاوتی از جمله  NAA ،BAو BAP
مورد استفاده قرار گرفته است (دای 2و همکاران.)2015 ،
نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد واکنش ارقام
مختلف به محیطهای کشت ،بسیار متفاوت بوده است از
اینرو شناسایی محیط کشت بهینه برای هر رقم به منظور
بهینه نمودن شرایط ریزازدیادی ضروری به نظر میرسد
(لوپزپرز و همکاران .)2006 ،به عنوان نمونه در تحقیق
انجام شده توسط جی  3و همکاران ( )2017استفاده از
محیط کشت  WPMدر مقایسه با محیط  NNمنجر به
افزایش درصد ساقهزایی در رقم تامسون سیدلس شده است.

بر اساس نتایج مطالعات انجام شده ،نوع و غلظت
سیتوکینین متناسب با نوع رقم انگور مورد بررسی تفاوت
نشان میدهد .به عنوان نمونه در مطالعات انجام شده روی
انگور رقم ( )V. rotundifoliaگزارش شد که تنظیمکننده
رشد  TDZنسبت به  BAPتأثیر بیشتری دارد (سودارسونو
و گلدی .)1988 ،4عالوه بر این ،متره 5و همکاران ()2000
گزارش نمودند برای تکثیر رقم انگور BAP ،V.vinifera
مناسبترین سیتوکینین بود .بر اساس نتایج مطالعات انجام
شده ،ترکیب تنظیمکنندههای رشد مختلف و غلظت آنها به
دلیل تأثیر آنها بر تقسیم سلول و گسترش آن ،به طور قابل
توجهی بر طول شاخساره تأثیر میگذارد (اعظمی2010 ، 6؛

1. López-Pérez
2. Dai
3. Ji
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6. Aazami
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پژوهشهای میوهکاری
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محیط کشت
شکل  -1تأثیر محیط کشت و ترکیب هورمونی بر  )aدرصد ساقهزايی )b ،تعداد نوساقه و  )cطول نوساقههای پرآوری شده رقم
کريمسون .میانگینهای دارای حروف مشابه ،فاقد تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن میباشند.

خان 1و همکاران .)2005

سوپریور بر روی صفات درصد ساقهزایی و طول نوساقه
حاصل از کشت سرشاخه معنیدار بود .همچنین اثر محیط
کشت و اثر متقابل ترکیب هورمونی و محیط کشت اثر
معنیداری بر تعداد نوساقه نشان داد (جدول .)2

پرآوری رقم سوپريور
بر اساس نتایج تجزیه واریانس تأثیر ترکیب هورمونی ،محیط
کشت و اثر متقابل ترکیب هورمونی و محیط کشت در رقم

1. Khan
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جدول  -2تأثیر ترکیب هورمون و محیط کشت بر درصد ساقه زايی ،تعداد نوساقه و طول نوساقه حاصل از کشت سرشاخه رقم سوپريور
منابع تغییر
محیط کشت
هورمون
محیط کشت * هورمون
اشتباه آزمایشی

میانگین مربعات
درجه آزادی

درصد ساقه زایی

تعداد نوساقه

طول ساقه

3
1
3
16

**1001/04
**1276/04
**1209/37
22/91

**62/11
0/66n.s
**24/11
0/91

**315/16
**42/66
**55/88
0/66

6/98

7/09

3/58

ضریب تغییرات

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5درصد و 1درصد

مقایسه میانگین اثر محیط کشت بر درصد ساقهزایی ،تعداد
نوساقههای پرآوری شده و طول نوساقه رقم سوپریور نشان
داد که محیط کشت  DKWحاوی  1میلیگرم در لیتر
هورمون  BAو  0/1میلیگرم بر لیتر  NAAبهترین اثر را در
درصد ساقهزایی (شکل  ،2الف و شکل  ،5ج) ،محیط کشت
 WPMهمراه با  1میلیگرم در لیتر از هورمون  BAو 0/1
میلیگرم بر لیتر  NAAو همچنین محیط کشت MDKW
با ترکیب هورمونی  0/5میلیگرم در لیتر از هر دو هورمون
 BAو  NAAبهترین اثر را در تعداد نوساقه (شکل  ،2ب) و
محیط کشت  MDKWهمراه با  1میلیگرم در لیتر از
هورمون  BAو  0/1میلیگرم بر لیتر  NAAبهترین اثر را بر
روی صفت طول نوساقههای پرآوری شده (شکل  ،2ج)
داشته است.
نتایج تحقیق رستمی و ارشادی ( )1398به منظور بهینه
سازی باززایی گیاهان حاصل از جنینزایی سوماتیکی در
شش رقم انگور نشان داد ،درصد باززایی بیشتری در محیط
کشت  WPMنسبت به محیط  MSحاصل شده است.
هرچند میزان این افزایش برای همه ارقام یکسان نبود .با
توجه به اینکه در هر دو محیط غلظت نیم میکروموالر از
تنظیمکننده رشد  BAPاستفاده شده بود ،پاسخ متفاوت
ارقام به دو محیط را به دلیل تفاوت موجود در ترکیب
محیطهای کشت با تأکید بر منبع نیتروژن گزارش نمودند.
محتوی نیتروژن در محیط کشت  WPMاز آمونیوم نیترات
تأمین میشود (لو .)2005 ،1آمونیوم به منظور حفظ حیات
سلولی ،بهبود جنینزایی سوماتیکی و باززایی گیاه ضروری
گزارش شده است (پرین 2و همکاران.)2001 ،
در تحقیق حاضر کاربرد سیتوکینین ( )BAبا مقدار کم
اکسین ( ،)NAAمنجر به تشکیل حداکثری شاخساره

گردید .نتایج تحقیقات پیشین نیز حاکی از آن است که
سیتوکینینها بویژه اگر توأم با اکسین در محیط کشت به
کار ،روند باعث تحریک تقسیم سلولی میشوند (جرج 3و
همکاران2008 ،؛ چادهری  4و همکاران.)2012 ،
سیتوکینینها در غلظتهای باال ( 1تا  10میلیگرم در لیتر)
باعث تشکیل شاخساره جدید از طریق کم کردن خاصیت
غلبه انتهایی میشوند ،عالوه بر این که در مرحله پرآوری
شاخساره برای تشکیل میزان مناسبی از جوانهها عالوه بر
سیتوکینینها استفاده از اکسین نیز ضروری است (ماتره و
همکاران2000 ،؛ چادهری و همکاران )2012 ،که با نتایج
حاصل از این تحقیق مطابقت دارد .در نتایج چند تحقیق
که به صورت مجزا انجام شده است ،بهترین تیمار هورمونی
برای پرآوری چند رقم انگور ،تیمار  1میلیگرم در لیتر BA
معرفی شده است (تورگروسا 5و همکاران2001 ،؛ بوکوئت6
و همکاران .)2006 ،این تیمار رشد جوانههای جانبی را
تحریک نموده و پرآوری مناسبی را در ریزنمونهها در پی
داشته است .نتایج تحقیق ایبانز 7و همکاران ( )2003نیز
حاکی از آن بود که از بین سه نوع سیتوکینین بنزیلآدنین،
 -2ایزوپنتینیل آدنین و تیدیازورون ،بنزیلآدنین پاسخهای
مورفوژنیک بهتری را ایجاد نموده است که نتایج تحقیق
حاضر با نتایج تحقیقات ذکر شده قبلی مطابقت نشان
میدهد .محیط کشت  WPMمحیط مناسبی برای ساقه
زایی گزارش شده است (لوپزپرز و همکاران ،)2006 ،این
موضوع در تحقیق رستمی و ارشادی ( )1398مورد تأیید
قرار گرفته است به این دلیل که کاربرد محیط کشت WPM
منجر به بهبود رشد در گیاهان غیرطبیعی حاصل از جنین
زایی سوماتیکی در تحقیق مذکور شد به طوری که این
گیاهان پس از انتقال به محیط  ،WPMتولید شاخساره

1. Lu
2. Perrin
3. George
4. Chowdhury

5. Torregrosa
6. Bouquet
7. Ibanez
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پژوهشهای میوهکاری
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محیط کشت
شکل  -2تأثیر محیط کشت بر الف) درصد ساقهزايی ،ب) تعداد نوساقه و ج) طول نوساقههای پرآوری شده رقم سوپريور .میانگینهای
دارای حروف مشابه فاقد تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن میباشند.

میلیگرم در لیتر هورمون ( NAAشکل  ،3الف) و 0/25
میلیگرم در لیتر هورمون  IBAهمراه با  0/5میلیگرم در
لیتر هورمون  ،NAAبیشترین درصد ریشهزایی وجود دارد
(شکل  ،3الف) .در میان ترکیبات هورمونی مورد استفاده در
این بخش تیمار هورمونی  0/75میلیگرم در لیتر هورمون

نمودند و به گیاه طبیعی تبدیل شدند.
ريشهزايی رقم کريمسون
نتایج مقایسه میانگین ترکیبات هورمونی بر درصد
ریشهزایی ریزنمونه باززا شده رقم کریمسون نشان داد در
تیمار  0/75میلیگرم در لیتر هورمون  IBAهمراه با 1
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کریمسون در محیطهای پایه و ترکیب هورمونی متفاوتی از
هم مشاهده شد .بر اساس نتایج تحقیقات پیشین افزودن
 NAAیا  IBAبه محیط ریشهزایی منجر به ریشهدار شدن
 %90شاخسارهها شده است (آنیس و احمد )2016 ،3که با
نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد .در تحقیق مظفری 4و
همکاران ( )2016با افزایش غلظت  ،IBAریشههای ضخیم
تری به دست آمد .با اینحال تعداد ریشه در رقم خوشناو با
افزایش غلظت  IBAکاهش یافت که علت این موضوع به
احتمال اکسین داخلی باالتر در این رقم نسبت به ارقام دیگر
گزارش شد و بر اساس نتایج این تحقیق ،غلظت کم تا
متوسط  IBAبرای ریشهزدن شاخه انگور در شرایط
آزمایشگاهی پیشنهاد شد.

 IBAهمراه با  0/75میلیگرم در لیتر هورمون
بهترین اثر را بر روی تعداد ریشه (شکل  ،3ب) و تیمار
حاوی  0/25میلیگرم در لیتر هورمون  NAAبدون ،IBA
بهترین اثر را در طول ریشهها (شکل  ،3ج) داشته است.
در تحقیق نوروزی و همکاران ( ،)1397هورمون IBA
هورمون مناسبی جهت ریشهزایی و افزایش طول ریشه در
رقم بیدانه انگور گزارش شد .در تحقیق دیگری نیز ریشه
زایی انگور  Alexandriaدر محیط کشت با غلظتهای
مختلف  IBAو  NAAمورد بررسی قرار گرفت و بیشترین
میزان ریشهزایی در غلظت  1میلیگرم در لیتر  IBAبدست
آمد .نتایج بدست آمده در تحقیق بارتو و نوکاراجو)2007( 1
نیز نشان داد محیط کشت محتوی دو تنظیمکننده رشد
 IBAو  NAAباالترین میزان ریشهزایی ( 95درصد) در رقم
پرلت انگور را به دنبال داشته است .در مطالعات انجام شده
توسط آبیدو و همکاران ( )2013نیز باالترین درصد ریشه
زایی و طول ریشه در محیط  MSمحتوی  0/1میلیگرم در
لیتر 0/5 + IBAمیلیگرم در لیتر  IAAگزارش شد.
NAA

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر به منظور
پرآوری رقم کریمسون انگور ،محیط  WPMبا ترکیب
هورمونی  BA 1 mgL-1و  NAA 0/1 mgL-1و برای
ریشهزایی در این رقم محیط  CPبا ترکیب هورمونی
 IBA 0/75 mgL-1و  NAA 1 mgL-1بهترین محیط
گزارش میشود .در رقم سوپریور نیز بهترین پرآوری در
محیط  DKWبا ترکیب هورمونی  BA 1 mgL-1و mgL-1
 NAA 0/1و بهترین ریشهزایی نیز در محیط پایه  CPهمراه
با  NAA 0/25 mgL-1بدست آمد .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد دو رقم سوپریور و کریمسون پاسخهای
متفاوتی به محیطهای کشت مختلف نشان دادند .در این
آزمایش ،نوع محیط کشت اثر معنیداری بر روی هر یک از
صفات مورد بررسی داشت .با توجه به اینکه دو رقم مورد
بررسی در این پژوهش دارای زمینههای ژنتیکی متفاوتی
میباشند ،میتوان بیان کرد که وجود زمینه ژنتیکی متفاوت
میتواند سبب بروز پاسخهای متفاوت در محیطهای کشت
متفاوت شود .نتایج بسیاری از پژوهشهای انجام شده حاکی
از آن بود که گونههای مختلف ،ارقام و اندامهای مختلف یک
گیاه به کشت بافت گیاهی واکنش یکسانی نشان نمیدهند
که نتایج حاصل از این تحقیق نیز تأییدی بر این مطلب
میباشد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتواند به منظور
ریزازدیادی و توسعه کشت ارقام تجاری سوپریور و
کریمسون انگور مورد استفاده قرار گیرد.

ريشهزايی رقم سوپريور
بیشترین درصد ریشهزایی از ریزنمونه باززا شده حاصل از
رقم سوپریور ( %100سرشاخهها) در تیمار  0/25میلیگرم
در لیتر هورمون  NAAبدون حضور ( IBAشکل  ،4الف-
شکل  ،5د) ،بیشترین تعداد ریشه در ریزنمونههای کشت
شده در تیمار  0/5میلیگرم در لیتر هورمون  IBAهمراه با
 1میلیگرم در لیتر هورمون ( NAAشکل  ،4ب) و بیشترین
طول ریشه در تیمار هورمونی  1میلیگرم در لیتر NAA
همراه با 1میلیگرم در لیتر ( IBAشکل  ،4ج) مشاهده شد.
خصوصیات ژنتیکی ،وضعیت فیزیولوژیکی گیاه مادری و
ریزنمونه حاصل در مرحله ریشهزایی به عنوان فاکتورهای
مهمی گزارش شدند که میتوانند اثر متقابل با هورمونها و
شرایط محیطی (نور کم ،دمای مناسب) ایجاد نمایند
(بارزالی 2و همکاران .)2011 ،همچنین گزارش شده است
اکسینها به طور معمول طی مراحل مختلف تشکیل ریشه
(ریشهانگیزی ،ریشه آغازی و طویل شدن ریشه) مورد
استفاده قرار گرفتهاند و مقدار ،نوع ،زمان و غلظت اکسین
بر ریشهزایی موثر بوده است .در تحقیق حاضر نیز نتایج
مطلوب به منظور تولید شاخساره جدید ،طول شاخه و تعداد
نوساقه و همچنین ریشهزایی در دو رقم سوپریور و

3. Anis and Ahmad
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