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  چکیده
سـه  هاي بـرگ و پیچـک    اندام مناسب، رشد کننده تنظیم ترکیب تعیین و هاي برگ و پیچکریزنمونه توانایی بررسی هدف با 

 اسـتفاده  براي تولید کـالوس مـورد  هاي رشد مختلف  به همراه تنظیم کننده  ارقام فرخی، رشه و خوشناو ،)Vitis vinifera( انگور رقم
 ،)NAA(اسـید  استیک نفتالین رشد، هاي کننده تنظیم ،)MS(اسکوگ و موراشیگ کشت محیط از استفاده با راستا این در. گرفت قرار
نتـایج نشـان داد انـدام پیچـک داراي      .گرفتنـد  قـرار  آزمایش مورد) BA(آدنین بنزیل ،)D-2,4(اسید استیک کلروفنوکسی دي فور تو،

درصـد،   1/64و  7/74و  4/83به ترتیب بـا   T6و  T1 ،T5هاي  رقم رشه در تیمار  . زایی بهتري نسبت به اندام برگ است قابلیت کالوس
به ترتیـب   T4و  T5 ،T2هاي  درصد و رقم خوشناو در تیمار 1/52و  6/51، 2/56به ترتیب با  T1و  T5 ،T6هاي  رقم فرخی در تیمار

  .زایی را نشان دادند درصد بیشترین میزان کالوس 3/33و  7/33، 5/43با 
 

  القاي کالوس، انگور، رشه، خوشناو، فرخی :کلمات کلیدي 
 

  مقدمه
کشاورزي پایدار که به منظور تولید محصول فراوان، با کیفیت، سالم و ارزان بعد از انقالب سبز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت،      

رابطه تنگـاتنگی بـا کشـت بافـت      هاي فوق پیشرفته کشت بافت گیاهی است به همین خاطر یکدار تکن  پیشرفت و گسترش خود را وام
ها امروزه منجر به تولید هزاران رقم مفید، مقاوم و پر بازده جهت تولید مـداوم و پایـدار محصـوالت     بهره گیري از این روش. دارد گیاهی

کشـت  . در جهـان اسـت   يکشـاورز  يمحصوالت اقتصـاد  ینتر و از مهم یغمحصوالت با ترین یانگور از اصل. کشاورزي در دنیا شده است
ـ   يالقـا . است یاهگ ینمنحصر به فرد ا هاي یژگیاصالح و بهبود و يها برا راهکار یناز بهتر یکیبافت  در  یکـی مرحلـه تکن  ینکـالوس اول

 يهـا  تـاکنون از انـدام  ).Scagliusi et al., 2002; Naor et al., 2011(شـود  یمحسوب م یاهیکشت بافت گ يها از روش یاريبس
 Maillot et al., 2006; Gambino et al., 2007; Cutanda(کالوس استفاده شده اسـت  يالقا يبرا یزنمونهمختلف به عنوان ر

et al., 2008; Martinelli and Gribaudo, 2009; Malabadi et al., 2010(.    از  یکـه زاگـرس شـمال    یـن بـا توجـه بـه ا
ارزش  يدارا یکـی منطقه از لحـاظ ژنت  ینا یارقام بوم شود، یمحسوب م یاانگور در دن یداشمرکز پ ینانگور و اول یکیژنتتنوع  يها مکان
ارقـام   ینتـر  از مهم یانتخاب برخ باراستا  ینبرد، در ا  نام یاارقام انگور در دن ترین یمیاز آنها به عنوان قد توان یباال بوده و م یپالسم ژرم

   .قرار گرفت یشمورد آزما یکتکن ینگوناگون ا يها اندام يمختلف بر رو یاهیرشد گ يها کننده یمکردستان اثر تنظمنطقه بومی 
  

  ها مواد و روش
آزاد کشـت   يهـوا  يا ماسه یشده و در شاس يآور واقع در استان کردستان جمع سقزاز منطقه  یارقام رشه، خوشناو و فرخ يها قلمه    

 یـاهی مـواد گ  یسـطح  هـاي  یمنظور حذف آلـودگ  به. آنها بدست آمد ياز رشد سال جار یازمورد ن یچکبرگ و پ هاي یزنمونهشدند و ر
شسته شدند سـپس بـه مـدت     ینده،به همراه چند قطره ماده شو يآب شهر یانجر یردر ز یقهدق 15به مدت  یشگاهبه آزما یافتهانتقال 

کلر فعـال بسـته بـه     درصدبا پنج  يتجار یتکستوسط وا ینارهود الم یردر ادامه در ز. در الکل اتانول هفتاد درصد قرار گرفتند یهثان 30
کننـده از   یمـاده ضـدعفون   یـاي حـذف بقا  يشدند و برا یضدعفون دقیقه 1±20درصد  به مدت  یکو  7/0 يها در غلظت یزنمونهنوع ر

 یچـی اتوکالو شده شسـته شـدند و بـا اسـتفاده از ق     یربا آب مقطر دوبار تقط یقهدق 10و  15، 20 يها نسه بار در زما ها، یزنمونهسطح ر
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بـرگ در انـدازه    هـاي  یزنمونـه حذف شدند، ر یو زخم یدهد یبآس يها در اندازه مورد نظر برش داده و محل ها یزنمونهر یل،استر یحتشر
 یطمحـ  يبـر رو  هـا  یزنمونـه سـپس ر .  قطعه قطعه شدند یمترسانت یکازه حدود در اند یچکپ هاي یزنمونهمربع و ر یمترسانت یکحدود 
منتقـل شـدند، در هـر     یلمصرف استر یکبار یمتريده سانت هاي یشد يو سه درصد ساکاروز،  درون پتر گاردرصد آ 7/0با  MSکشت 

 هـا  یکبـرش داده شـده پالسـت    يهـا  توسط نـوار  ها دیش يدرب پتر ی،از آلودگ یريجلوگ يبرا. یدکشت گرد یزنمونهچهار ر یشد يپتر
و رطوبـت   درجـه سـانتیگراد   25±1 يبه اتاقک رشـد بـا دمـا    ها یشد تريپ یتدر نها. کامالً مسدود شد یمتربا عرض سه سانت یسلفون

فاقـد  (شـاهد  یمـار تشـامل   ییزا کالوس براياعمال شده  هاي یمارت. منتقل شدند ییزا کالوس براي یکیتار درصد و شرایط 75±3 ینسب
-T1( ،1ppm 2,4-D + 2ppm BA(T2) ،1ppm NAA + 0.2ppm BA(T3) ،1ppm NAA + 1ppm 2,4()کننده رشـد  یمتنظ

D(T4) ،1ppm 2,4-D(T5) ،1.5ppm 2,4-D + 1ppm BA(T6) ،2ppm NAA + 2ppm BA + 2ppm 2,4-D(T7 (و)1ppm 
2,4-D + 2ppm BA(T8 بدست آمده بـا اسـتفاده از نـرم     يها داده. شدند یرياندازه گ ریزنمونههر  ییزا درصد کالوس یاندر پا .بودند

  .یدگرد یمترس MS Excel 2007ها با استفاده از نرم افزار  نمودار. قرار گرفت يآمار یهمورد تجز SAS v.8.3 يافزار آمار
 

  نتایج و بحث
بود که  یاهبه س یلما یرهروشن و ت يا قهوهـ   به زرد، زرد یلسبز ما ی،کرم ید،سف يها رنگ يارقام دارا یشده در تمام یدتول يها کالوس

  .)1شکل (موافق است) 2008(کوتاندا و همکاران هاي یافتهبا  یزن یجهنت ینا شدند که یدتول زا ینو جن اي یشهش ی،برفک ی،در انواع پفک

 
کالوس ) d(کالوس برفکی و) c(کالوس پفکی) b(، زا کالوس جنین )a(هاي پیچک و برگ،  انواع مختلف کالوس از ریزنمونه -1شکل 

  اي شیشه
 يبـر رو  یمهمـ  یررقم تاث کتورفا یبه طور کل. را نشان دادند يمعنادار يها پاسخ ییزا مرحله کالوس یرشه و خوشناو در ط ی،ارقام فرخ

هستند، به  یانگور از عوامل اصل هیاکالوس در گ یلتشک یزانمختلف بر م هاي یپداشت که ژنوت یانب ینگونها توان یم. داشت ییزا کالوس
 در. هسـتند تفـاوت معنـادار وجـود داشـت      یکـی از هشتاد درصد شباهت ژنت یشب يچون رشه و خوشناو که دارا یارقام ینکه ب يطور

درصـد کـالوس و رقـم خوشـناو بـا       52/32بـا   ینسبت به رقم فرخـ  يکالوس عملکرد بهتر یددرصد تول 68/44رقم رشه با  یزمجموع ن
. درصـد کـالوس بـود    23/33از اندام برگ بـا   یشتردرصد کالوس ب 51/43با  یچکاندام پ ییزا کالوس. کالوس داشت یددرصد تول 51/22

نسـبت   یچکاندام پ ینهمچن. )Gaj, 2004(زایی در طی کشت است هاي بسیار موثر بر کیفیت کالوس و پتانسیل جنین اندام از فاکتور
در کمتـر از دو هفتـه    یچـک در انـدام پ  یشآزما یباشد به طور که در ط یکالوس م یدقادر به تول يتر برگ در مدت زمان کوتاه دامبه ان

شـده از انـدام    یـد تول يهـا  آغاز شد و کالوس ییماه کالوس زا یککه در اندام برگ بعد از گذشت  یشروع شده بود در حال ییکالوس زا
 یگـر بـا گـزارش د   یـز ن یجـه نت یـن شـدند، ا  یلتبـد  یـره روشن تا ت يا رنگ به قهوه یريو ش یدروز از سف جو پن یتا س یبعد از س یچکپ
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پیچک ساختاري منحصر بـه فـرد اسـت کـه در انگـور و       ).Salunkhe et al., 1997; Maillot et al., 2006(محققان مطابق است
  . )Yadav and Grumet, 1994(تواند براي اهداف سیتولوژیکی مناسب باشد میشود و  و نخود تولید می1ها ها مانند ملون برخی گونه

 یمـار حضـور ت . کالوس داشـت  یددرصد تول 26/44حاصل شد که در مجموع  )D-2,4 ام پی یپ یک(پنجم یمارحاصل از ت یجهنت بهترین
 یمار،دو ت ینبه دنبال ا. ارقام مرتبط باشد ینو بافت مناسب ا یبه آمادگ تواند یبود که م یکالوس، مورد جالب یدتول يشاهد در رتبه بعد

 یموجـود تنظـ   یاهی،کننده رشد گ یمتنظ يدارا یمارنکته مشترك در هر چهار ت. هستند یمناسب یجنتا يدارا T8و  T6 ،T2 هاي یمارت
  . باشد ییزا کالوس یندفرا يهورمون برا ینخوب ا ییاثبات کننده کارا تواند یاست که م D-2,4کننده رشد 

کـالوس در   يالقـا  يبرا) 2010(کارانو هم Pradoاز جمله . شود یکالوس استفاده م يالقا يبرا یعیبه طور وس D-2,4که از  يبه طور
 يالقـا  يبرا یزن) 1993(روباکر. استفاده نمودند BAو  D-2,4از دو سطح غلظت   یادر اسپان یکاانگور منطقه گال) یبوم(یشش رقم محل

 یـک را بعد از  یجهنت ینبهتر کهمختلف استفاده نمود  يها در غلظت NAAو  D  ،BA-2,4رشد  يها کننده یمکالوس در انگور از تنظ
 یدرا بـه ثبـت رسـان    یجـه نت تـرین  یفکه ضـع  T4 یماردر ت). Robacker, 1993(گزارش نمود D-2,4استفاده از  مداوم یشسال آزما

بـه سـبب    تواند یکالوس دانست که احتماالً م یدعلت کاهش تول توان یهستند را م ینکه هر دو اکس یکدیگربا  D-2,4و  NAAوجود 
در  یسـبب بازدارنـدگ   یطدر محـ  ینغلظـت اکسـ   یشدر نظر گرفت افـزا  ینگونها یاباشد و  یکدیگرکننده رشد با  یمدو تنظ ینت ایضد

   .نموده است یريجلوگ ییزا شده و از کالوس یزنمونهر
  

  سه رقم انگور یچکبرگ و پ يها اندام ییزا کالوس يکننده رشد بر رو یماثر متقابل رقم و تنظ   -1جدول 
تنظیم 

هاي  کننده
رشد 
 گیاهی

 پیچک برگ

  فرخی  رشه  خوشناو  فرخی  رشه  خوشناو

T1 v44/0 ± 8 ij74/1 ± 2/41 r36/0 ± 7/19 ml68/0 ± 6/27 a49/1 ± 4/83 g67/0 ± 1/51 

T2  
u49/0 ± 3/12 po69/0 ± 2/28 on42/0 ± 5/30 jk93/0 ± 7/33 fe84/0 ± 

1/55 
h78/0 ± 7/45 

T3  
stu63/0 ± 6/14 mln74/0 ± 34 q49/0 ± 24 mkl88/0 ± 

4/29 
kj69/0 ± 

9/38 
pq67/0 ± 9/24 

T4  stu90/0 ± 5/14 tu68/0 ± 6/12 stu24/0 ± 2/15 jk03/1 ± 3/33 ij88/0 ± 42 u73/0 ± 3/12 
T5  r59/0 ± 20 mln56/0 ± 9/33 kl76/0 ± 3/37 gf60/1 ± 5/43 b65/0 ± 7/74 e07/2 ± 2/56 
T6  stu76/0 ± 6/13 kj39/0 ± 3/39 kj63/0 ± 5/38 jkl36/1 ± 31 d76/0 ± 1/64 fg22/1 ± 6/51 

T7  
v77/0 ± 4/4 q63/0 ± 4/24 q67/0 ± 2/24 n01/1 ± 9/15 ih75/0 ± 

2/44 
ml66/1 ± 4/34 

T8  sr39/0 ± 7/16 po59/0 ± 3/28 st49/0 ± 16 gfh76/0 ± 42 c20/1 ± 6/70 kj07/3 ± 8/38 
 T1(  ،1ppm 2,4-D + 2ppm BA(T2) ،1ppm NAA + 0.2ppm(، شاهد T8تا  T1به ترتیب از :  کننده رشد یمتنظ هاي یمارت

BA(T3) ،1ppm NAA + 1ppm 2,4-D(T4) ،1ppm 2,4-D(T5) ،1.5ppm 2,4-D + 1ppm BA(T6) ،2ppm NAA + 2ppm 
BA + 2ppm 2,4-D(T7) ،0.5ppm NAA + 0.4ppm BA(T8) 

  
مناسـب   يها از غلظت یچککالوس از پ یدتول يبرا توان یکه م کند یم یانب،  D-2,4 يکشت حاو یطدر مح یچکپاسخ مطلوب اندام پ

2,4-D یـی زا که مناسب بودن کالوس) 1390(و همکاران يو عباد) 1997(ساالنخه و همکاران هاي یافتهبا  یجهنت ینکه ا. استفاده نمود 
کـالوس   یـد کننده رشـد در تول  یمرقم و تنظ یناثر متقابل ب. دارد ییهمسورا گزارش نمودند،  D-2,4 شدکننده ر یمو تنظ یچکاندام پ

در انـدام   یکالوس در دو رقم رشه و فرخـ  یدتول یجهنت). 2جدول (کالوس را داشت یدتول یشتریننشان داد که رقم رشه در هر دو اندام ب
 یاربسـ  یـزان به م یزرقم رشه و خوشناو ن يها از کالوس یبرخ ).1جدول (بودند  برخوردار تري یادز یکیبرگ نسبت به رقم خوشناو از نزد
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دور از  شـوند،  یمحسـوب مـ   یاهدو رقم که جـزو ارقـام سـ    ینا یانینآنتوس   یزانداشتندکه با توجه به باال بودن م یانینآنتوس یدتول یاندک
  .یافتن کاهش یانیآنتوس یزانم يبعد  هاي کشت یرز یها و ط انتظار نبود و در ادامه روند رشد کالوس

  
  نتیجه گیري نهایی

آذیـن تغییـر شـکل یافتـه از لحـاظ گیـاه شناسـی شـناخته          رسد به دلیل پتانسیل بالقوه انـدام پیچـک کـه بـه عنـوان گـل       به نظر می
تـري در تـوازن بـا تنظـیم      و جوان بودن از لحاظ سن رشدي نسبت به اندام برگ تـاثیر مطلـوب   )Opik and Rolfe, 2005(شود می

تر بود و سبب تولید  رشه، فرخی و در نهایت خوشناو، مناسباین اثر متقابل به ترتیب در ارقام . هاي رشد، براي تولید کالوس دارد کننده
براي تولید کالوس تیمار شاهد با اندام پیچک پاسخ مناسبی نشان داد، ایـن نتیجـه در رقـم رشـه بیشـتر بـه چشـم        . بیشتر کالوس شد

بـا یکـدیگر    D-2,4و  NAAکسـین  کـه از دو نـوع ا   T4همچنین در تیمار  .کند ها را بیان می خورد، این نتیجه تفاوت بین ژنوتیپ می
تواند دلیلـی بـر    استفاده شده بود تفاوت کالوس تولید شده از اندام پیچک در ارقام رشه و خوشناو با رقم فرخی کامالً مشهود بود که می

هـاي   هاي متفـاوت انـدام   نیز بر واکنش) 2006(تر اندام پیچک در مقابل تنظیم کننده رشد باشد، مایلوت و همکاران پذیر واکنش انعطاف
  .هاي مختلفی در آزمایش شد  دارد، هر چند که ژنوتیپ سبب ایجاد پاسخ تاکیدختلف م
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