
 کاریپژوهش در میوه
 (75-88) 6931 تابستانبهار و  شماره اول، دوره دوم،

 

75 

 

 

 رقم  (.Vitis vinifera L)ای انگور  شیشهندروآوری کیتوسان در پراثرات 

 اوزومقزل

*پورصابر صادق
 2لطفعلی ناصری و 1

  ارومیهدانشگاه  کشاورزی،دانشکده علوم باغبانی، ارشد کارشناسی جوی سابقدانش -6

  ارومیهدانشگاه  ،دانشکده کشاورزی علوم باغبانی،گروه  دانشیار -2

 

(2/9/6931تاریخ پذیرش:  - 66/61/6935فت: )تاریخ دریا  

 چکیده

ازدیاد درون  درباشد. آبدار می های قرمز ترد واوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوهقزلرقم انگور 

ن است که بنابراین سعی بر آ باشد.از اهمیت باالیی برخوردار میای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری  شیشه

های  اثرات غلظتحاضر پژوهش  درهای مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود.  با روش

محیط بدین منظور از گرفت.  قرارمورد بررسی اوزوم رقم قزل در پرآوری انگور با وزن مولکولی پایین کیتوسان مختلف

ایندول بوتیریک اسید گرم در لیتر  میلی 16/1 و (BAP)مینو پورین بنزیل آ گرم در لیتر میلی 5/1حاوی  MSکشت 

(IBA) تصادفی با  کامالًآماری قالب طرح  در گرم در لیتر(میلی 81و  01، 21، 61، 1مختلف کیتوسان ) های و غلظت

 اوزوم اثر معنیم قزلای انگور رق شیشهپرآوری درونن داد که استفاده از کیتوسان بر نتایج نشا. شدپنج تکرار استفاده 

طبق نتایج حاصل از  ها شد.به طوری که افزودن کیتوسان به محیط کشت باعث افزایش پرآوری شاخساره داری داشت،

 و های مورد استفاده نتایج بهتری نشان دادگرم در لیتر کیتوسان نسبت به سایر غلظتمیلی 01غلظت این پژوهش، 

، طول شاخساره، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده گیاهی و میزان نبیهای جاباعث افزایش تعداد شاخساره

توان از  می ،های مطلوب کیتوسان با توجه به ویژگی، پژوهش حاضر تایجناساس بر شد.  یهای تولیدکلروفیل در گیاهک

  نمود.استفاده  انگوراین رقم ای در  شیشهدرونبرای افزایش پرآوری  آن به عنوان یک ماده محرک رشد

 ای، کیتوسانشیشهاوزوم، کشت درونرقم قزل ،پرآوری، (.Vitis vinifera L)انگور  کلیدی: کلمات

 Email: sabersadeghpour@yahoo.com                                                                      ویسنده مسئول:ن *
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 مقدمه

زش اقتصادی به لحاظ سطح زیر کشت و ارانگور  

 باال یکی از محصوالت باغی مهم دنیا به شمار می رود

 ،های متنوع ارزش این محصول به لحاظ تولید فرآورده

و از این لحاظ نقش بسیار مهمی را در  بودهبسیار باال 

جلیلی )کند  اقتصاد کشورهای تولید کننده آن ایفا می

طبق گزارشات سازمان خواربار (. 2119 ،6مرندی

 17، 2162میزان تولید جهانی انگور در سال  جهانی،

 2با تولید  کشور ایرانمیلیون تن بوده است که 

از نظر تولید این محصول در دنیا جایگاه میلیون تن 

مهمی داشته و در بین ده کشور برتر تولیدکننده 

 ،2فائوانگور، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است )

غربی از نظر بایجاناستان آذر(. در ایران نیز 2169

به خود ها در بین استانرا ای ژهجایگاه وی، انگورتولید 

 بازارپسند رقم یک اوزوملقز رقم. اختصاص داده است

 با آبدار و ترد های میوه دارای است که استاناین  بومی

 از یکی و بوده زیاد انبارمانی خاصیت زیاد و سفتی

 (.2119 ی،مرندجلیلی) باشدمی عید شب های میوه

 جمله از سنتی های روش  وسیلهه ب بیشتر انگور تکثیر

 گزارش اولین .گیرد می صورت پیوند و خوابانیدن قلمه،

 9مورل توسط انگور ای شیشهدرون کشت  درباره

 زمان تاکنون مطالعات آن از صورت گرفت و (6300)

 طور به .است شده انجام انگور مختلف ارقام روی زیادی

                                                           
1. Jalili-Marandi 

2. FAO 

3. Morel . 

 از تر مشکل چوبی گیاهان ای شیشهدرون دازدیا ،کلی

  مرحله که این به توجه با. باشد می علفی گیاهان

 سرعت و بوده ریزازدیادی اصلی مراحل از یکی پرآوری

 بر سعی بنابراین است، پرآوری در مهمی فاکتور، رشد

 با را مرحله این بتوان مختلفی های روش با که است آن

 ،0سیلوسترونی) دسریع نموت انجام داد و آن را موفقیت

 کاربرد (.2115 ،5وجودی و همکاران ؛6386

 برای ضروری عموماً یکی از راهکارهای ها سیتوکنین

 شده پذیرفته ،گیاهان بافت کشت در شاخه پرآوری

 های کننده تنطیم از این استفاده برخی موارد است.

 تولید در هزینه افزایش که موجب  این بر عالوه ،رشد

 آمدن وجوده ب باعث همچنین ،شود یم تجاری

یا  ای شدن جمله شیشه از فیزیولوژیکی مشکالت

 شدن جارویی ،(Vitrification) ویتریفیکاسیون

 شود. ناخواسته می های کالوستولید  و ها گیاهچه

شاخه با  پرآوری القاء برای روشی جایگزینی بنابراین

 بسیار رشد های کنندهتنطیمتر پایینغلظت کاربرد 

ز و و ایبان 2117، 1بانیالس و کرکاسد )باش می سودمند

 (. 2115 ،7همکاران

کیتوسان یک ماده ارزان، قابل تجزیه در طبیعت، 

آید که  رشد گیاه به شمار میکننده تحریکغیرسمی و 

شده )گروه استیل از کیتین 8یک کیتین دِاستیله

                                                           
4. Silvestroni 

5. Vojodi et al. 

6. Banilas et al. 

7. Ibanez et al. 

8. Deacetylated derivative of chitin 
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پوستانی مانند باشد و از پوست سختحذف شده( می

، 6آید )فریپونس ها و میگوها به دست می خرچنگ

(. یکی از عوامل مهم در میزان تأثیر این ماده در 6336

اکسیدانی آن و آنتی  های قارچی، فعالیت کنترل بیماری

ای، به  شیشهها در شرایط درون پرآوری و رشد گیاهچه

غلظت و وزن مولکولی آن بستگی دارد )چاین و 

و پارک و  2111، 9؛ نگ و همکاران2117 2همکاران

( 2110) 5(. آیتبارکا و همکاران0،2112همکاران

کیتوسان در کشت درون گزارش کردند که کاربرد 

، باعث (Chardonnay)ای انگور رقم چاردونی شیشه

های آن  تحریک رشد و نمو این رقم شده و از گیاهچه

حفاظت  (Botrytis cinerea)علیه بوتریتیس سینرا 

وهش اشاره شده است که وجود کند. در این پژ می

درصد کیتوژل )محلول کیتوسان فرموله شده(  75/6

 (PDA)زمینی دکستروز آگار در محیط کشت سیب

ای  های این رقم انگور، غلظت بهینه برای رشد گیاهچه

های آن شد. همچنین بود که باعث رشد بهتر گیاهچه

در این شرایط، وزن خشک ریشه و شاخساره، طول 

ها نیز افزایش پیدا کرد. همچنین  و تعداد گرهها  ساقه

های تیمار شده با این ماده، فتوسنتز و  در گیاهچه

که  پارامترهای مربوطه تحریک شد. در حالی 

درصد از این ماده، برای  5/2های باالی  غلظت

های صورت گرفته بر ها سمی بود. در پژوهش گیاهچه

                                                           
1. Freepons 

2. Chein et al.  
3. Nge et al. 

4. Park et al.  

5. Ait-Barka et al. 

گزارش  های گیاهی گل ارکیدهروی کشت بافت اندام

شده که کیتوسان عامل تحرک کننده رشد و افزایش 

( و مقادیر با 2112، 1کومه و همکارانپرآوری است )

ای بافت  شیشهوزن مولکولی کم آن، بر باززایی درون

های جانبی ارکیده تأثیر مثبت داشته  مریستم جوانه

در سایر مطالعات نیز (. 2111است )نگ و همکاران، 

و همکاران در آیتبارکا (، 2118) 7حبیبی دستجردی

 8فرنگی(، چیبو و شیبایاما در کلم و توت2110انگور )

در عناب هندی  3(، کیوپینگ و ونشوای2116)

در ژربرا  61پان و همکاران ( و ونیچپونج2117)

های پایین  ( نشان دادند که کیتوسان در غلظت2116)

سمی و ارزان در  غیر  تواند به عنوان یک ماده می

 یک رشد گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.تحر

های انجام گرفته در مورد اثرات  با توجه به پژوهش

ای برخی  شیشهمثبت کیتوسان در باززایی درون

های مختلف  گیاهان، در این پژوهش اثر غلظت

ای با هدف شیشهکیتوسان در شرایط کشت درون

بهینه سازی پرآوری در این رقم انگور  جهت دستیابی 

به یک روش تکثیر سریع و با کارایی باال و تعیین 

 غلظت مناسب این ماده، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

                                                           
6. Kume et al. 

7. Habibidastjerdi 

8. Chibu et al. 

9. Qiuping et al.  

10. Wanichpongpan et al. 
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 ها مواد و روش

 هاسازی آنمواد گیاهی و آماده

در آزمایشگاه  6932در این پژوهش که در سال 

کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه انجام 

های مادری  ایههای حاصل از پ گرفت، تک گره شاخه

اوزوم واقع در کلکسیون انگور گروه انگور رقم قزل

باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به عنوان 

ماده گیاهی مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور، 

 سه سپس و جاری آب با ساعت یک حدودها  ریزنمونه

 این .شدند شسته )ریکا( تجاری شوینده مایع با نوبت

 در ثانیه 91 المینار به مدت هود زیر در ها زنمونهری

 دوبار مقطر آب با شده، سپس ور غوطه درصد 71 اتانول

 7 به مدت ها ریزنمونه خاتمه، شدند. در استریل شسته

 (W/V) درصد 5/1سدیم هیپوکلریت محلول در دقیقه

 استریل، مقطر گردیدند و سه دفعه با آب ورغوطه 

 . شدند داده شستشو

 یط کشت مورد استفاده و شرایط کشتمح

نصف  در محیط کشتی آماده شده ها ریزنمونه

موراشیگ و ) (MS½)غلظت موراشیگ و اسکوگ 

( و بدون هورمون برای تولید 6312، 6اسکوگ

روز از  91شاخساره استقرار یافتند و پس از گذشت 

های تولید شده که طول یک  ها، شاخسارهاستقرار آن

 MS½ر داشتند، در محیط کشت متالی دو سانتی

آمینوپورین گرم در لیتر بنزیل میلی 5/1 تکمیل شده با

                                                           
1. Murashige and Skoog 

(BAP)  بوتیریک گرم در لیتر ایندول میلی 16/1و -

، 61، 1های مختلف کیتوسان ) و غلظت (IBA)اسید 

گرم در لیتر( واکشت شدند. میلی 81و  01، 21

کیتوسان مورد استفاده در این آزمایش دارای وزن 

ولکولی پایینی بود )کیتوسان عرضه شده در م

های مواد شیمیایی بدون درج وزن مولکولی  فروشگاه

آن به دو نوع کیتوسان با وزن مولکولی پایین و 

شود( که از  کیتوسان با وزن مولکولی باال تقسیم می

های کشت آماده شده  تهیه شد. محیط 2شرکت سیگما

گراد  سانتیدرجه  626اتمسفر و دمای  5/6در فشار 

دقیقه در اتوکالو استریل شدند. سپس  26به مدت 

های کشت شده، در اتاق رشد با شرایط فتوپریود نمونه

ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی با دمای  61

 51الی  01گراد و شدت نور درجه سانتی 20

میکرومول بر مترمربع در ثانیه قرار گرفتند و پس از 

 گیری شدند. نظر اندازهروز صفات مورد  01گذشت 

 گیری شده صفات اندازه

شاخساره،  گیری شده شامل تعداد صفات اندازه

طول و قطر شاخساره، طول میانگره، تعداد برگ، سطح 

 کلروفیل و وزن خشک توده گیاهی بود. برگ، شاخص

تعداد شاخساره و تعداد برگ تشکیل شده  منظور بدین

طول  شمارش و یاداشت گردید. طول شاخساره،

میانگره و قطر شاخساره با دستگاه کولیس دیجیتال بر 

گیری شدند. سطح برگ توسط  متر اندازه حسب میلی

                                                           
2. Sigma-Aldrich Co. 
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 ,Area Meter, AM 200)سنج دستگاه سطح

England) مربع بیان مترگیری و بر حسب میلیاندازه

 مترشد. شاخص کلروفیل نیز توسط دستگاه کلروفیل

(Konica Minolta 502, Japan)  بر حسب شاخص

SPAD (Single-Photon Avalanche Diode) 

گیری شد. وزن خشک توده گیاهی نیز بعد از اندازه

گراد درجه سانتی 71ها در دمای قرار گرفتن گیاهک

 ساعت، توسط ترازوی حساس اندازه 72آون به مدت 

 گیری شد.

 هاتجزیه و تحلیل داده

 5در این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، 

ای با دو  تکرار و هر تکرار شامل یک ظرف شیشه

ها با  ریزنمونه گیاهی انجام گرفت. تجزیه آماری داده

انجام گرفت.  SAS (ver: 9.1)افزار استفاده از نرم

از آزمون   های میانگینبدین منظور برای مقایسه

 6در سطح احتمال % (DMRT)دانکن  ای چنددامنه

افزار مودارها نیز از نرماستفاده شد و جهت رسم ن

Excel .استفاده شد 

 

 نتایج و بحث

داری روی نتایج نشان داد که کیتوسان اثر معنی

داری در خصوصیات مورد مطالعه داشت و تفاوت معنی

. (P≤0.01)های مورد استفاده مشاهده شد بین غلظت

ای شدن یکی از مسایل با توجه به اینکه شیشه

های افزایی است، که گیاهچهنامطلوب و معمول در ریز

دارای این عارضه با ظاهر آبکی، شفاف و اغلب با ساقه 

شوند. بنابراین های باد کرده مشاهده میو برگ

 ای شیشه های گیاهچه موفقیت در استفاده از احتمال

 که رسد می نظر به. کم است برای فرآیند تکثیر، شده

 و سیتوکنین سطوح افزایش بین مستقیم ارتباط

 و سلولی سریع تقسیمات علت شدن به ای شیشه

 ،6است )گاسپیر و همکاران آب حد از بیش جذب

(. در این پژوهش در هیچ یک از تیمارهای 6335

 ای شدن مشاهده نشد. حاوی کیتوسان، عارضه شیشه

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کیتوسان 

ین طوری که بیشتر ها افزایش یافت، بهتعداد شاخساره

گرم در لیتر میلی 01تعداد شاخساره در غلظت 

( به دست یافتهشاخساره توسعه 3)به تعداد  کیتوسان

گرم در لیتر دارای میلی 81آمد و پس از آن غلظت 

شاخساره( نسبت به  8/1تعداد شاخساره بیشتری )

سایر تیمارها بود. کمترین تعداد شاخساره نیز در تیمار 

خساره(. طبق این نتایج، در شا 1/0شاهد مشاهده شد )

تیمارهای فاقد کیتوسان کمترین تعداد شاخساره به 

 (.6شکل دست آمد )

های تولید بیشترین طول شاخساره نیز در گیاهک

گرم در لیتر کیتوسان میلی 01شده از تیمار حاوی 

متر( به دست آمد. بین سایر تیمارهای مورد میلی 3/2)

نمودار مشاهده نشد )داری استفاده نیز تفاوت معنی

2.)  

                                                           
1. Gaspar et al. 
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 گرم کیتوسانمیلی 01انگور رقم قزل اوزم در محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ  حاوی  -6شکل 
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 وزوماهای انگور رقم قزل در ریزنمونه های مختلف کیتوسان بر تعداد شاخساره تولید شده غلظت اثر -6 نمودار

 دانکن ندارند ایچنددامنهآزمون با درصد  6 داری در سطح احتمال های دارای حروف مشابه اختالف معنیتونس 
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 های انگور رقم قزل اوزوم های مختلف کیتوسان بر طول شاخساره تولید شده در ریزنمونه اثر غلظت -2نمودار 

 دانکن ندارند  ایدرصد با آزمون چنددامنه 6داری در سطح احتمال  تالف معنیهای دارای حروف مشابه اخستون 
 

 های به دست آمده نیز درهمچنین قطر شاخساره

 های های مختلف کیتوسان کمتر از ریزنمونهغلظت

فاقد کیتوسان بود، به طوری که بیشترین قطر 

متر( و کمترین آن از میلی 2شاخساره از تیمار شاهد )

متر( میلی 9/6گرم در لیتر کیتوسان )میلی 01 غلظت

 01(. با توجه به اینکه تیمار 9نمودار به دست آمد )

گرم در لیتر کیتوسان دارای تعداد شاخساره میلی

های این تیمار دارای بیشتری بود، لذا گیاهک

 های با قطر نازکتر بود.شاخساره
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 اوزومهای انگور رقم قزل های مختلف کیتوسان بر قطر شاخساره تولید شده در ریزنمونه ر غلظتاث  -9نمودار 

 دانکن ندارند ایدرصد با آزمون چنددامنه 6داری در سطح احتمال  های دارای حروف مشابه اختالف معنیستون 
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ه های بطول میانگره، به دست آمدهاساس نتایج ر ب

مختلف کیتوسان کمتر  هایدر غلظتنیز وجود آمده 

که  طوریه ب های فاقد کیتوسان بود،از ریزنمونه

متر( میلی 5/0گره از تیمار شاهد )طول میانبیشترین 

بین تیمار داری چه تفاوت معنی به دست آمد. اگر

در لیتر کیتوسان دیده  گرممیلی 61غلظت  شاهد و

( و 8/9) 81 غلظتاز گره طول میانمترین نشد و ک

 گرم در لیتر کیتوسان مشاهده گردید( میلی7/9) 01

گرم در میلی 01با توجه به اینکه تیمار  .(0نمودار )

با قطر بیشتر های شاخسارهیتر کیتوسان دارای تعداد ل

های این تیمار دارای میان ، لذا گیاهکندبودنازکتر 

 های با طول کمتری بودند. گره
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 های انگور رقم قزل اوزوم یزنمونههای مختلف کیتوسان بر طول میانگره تولید شده در ر غلظت اثر  -0مودار ن

 دانکن ندارند ایآزمون چنددامنهبا  درصد 6داری در سطح احتمال  های دارای حروف مشابه اختالف معنیستون 

 

 مختلفهای ها نیز در غلظتتعداد برگ گیاهک

از غلظت  بیشترین تعداد برگبود.  کیتوسان متفاوت

( و کمترین آن در 57گرم در لیتر کیتوسان )میلی 01

به طوری شد، ( مشاهده 92تیمار عاری از کیتوسان )

گرم در لیتر میلی 01های غلظت که ریزنمونه

یافته و دارای  توسعه ،های خوبکیتوسان، دارای برگ

 81ر حاوی آن نیز، تیمااز  رنگ سبز نرمال بودند. پس 

 گرم در لیتر کیتوسان دارای تعداد برگ بیشتریمیلی

 ( نسبت به سایر تیمارها بود. 1/06)

شود، مشاهده می 1 و 5نمودار چنان که در 

 01سطح برگ نیز از تیمار تعداد برگ و ترین بیش

مترمربع( به میلی 6651گرم در لیتر کیتوسان )میلی

استفاده  های مورددست آمد و بین سایر غلظت

 داری مشاهده نشد.اختالف معنی
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 دانکن ندارند ایآزمون چنددامنهبا  درصد 6داری در سطح احتمال  های دارای حروف مشابه اختالف معنیستون 
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 های انگور رقم قزل اوزوم یزنمونههای مختلف کیتوسان بر سطح برگ تولید شده در ر غلظت اثر  1نمودار 

 نددانکن ندار ایآزمون چنددامنهبا  درصد 6داری در سطح احتمال  های دارای حروف مشابه اختالف معنیستون 
 

تلف کیتوسان بر شاخص های مخاثر غلظت

نشان داده شده است.  7نمودار ها در کلروفیل برگ

ای شود، تفاوت قابل مالحظهمی همان طور که مشاهده

شاخص کلروفیل کیتوسان بر  مختلفهای در غلظت

ین شاخص بیشتربه طوری که  ها به وجود آمد،برگ

 کیتوسانگرم در لیتر میلی 01کلروفیل از غلظت 

(SPAD 20( و کمترین آن از تیمار شاهد )SPAD 

 SPADگرم در لیتر کیتوسان )میلی 21( و غلظت 2/1

 ( به دست آمد.5/1
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 های انگور رقم قزل اوزوم یزنمونههای مختلف کیتوسان بر شاخص کلروفیل در ر غلظت اثر  -7نمودار 

 دانکن ندارند ایآزمون چنددامنهبا درصد  6داری در سطح احتمال  مشابه اختالف معنی های دارای حروفستون 
 

 مختلفهای ها نیز در غلظتگیاهک وزن خشک

کیتوسان متفاوت بود. بیشترین وزن خشک توده 

 گرم در لیترمیلی 01گیاهی از تیمار حاوی کیتوسان 

 به دست آمد. بین سایر تیمارها (گرم 0/6) کیتوسان

از نظر این صفت مشاهده نشد داری نیز تفاوت معنی

 (.8نمودار )
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 های انگور رقم قزل اوزوم یزنمونههای مختلف کیتوسان بر وزن خشک در ر غلظت اثر  -8نمودار 

 دانکن ندارند اینهآزمون چنددامبا درصد  6داری در سطح احتمال  های دارای حروف مشابه اختالف معنیستون 

  

گرم در لیتر میلی 01غلظت طبق این نتایج، 

های مورد استفاده و کیتوسان نسبت به سایر غلظت

چرا که باعث افزایش  ،شاهد نتایج بهتری نشان داد

های جانبی تشکیل شده، طول تعداد شاخساره

شاخساره، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده 

های تولید شده در گیاهک گیاهی و میزان کلروفیل
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بت کیتوسان را در پرآوری نشان فوق اثر مثموارد  شد.

و همکاران در آیتبارکا های با نتایج پژوهش کهدهد می

در گیاهان مختلف  ( چیبو و شیبایاما2110) ،انگور

در  ( نگ و همکاران 2116) ،فرنگیمانند کلم و توت

عناب در  ونشوای( کیوپینگ و 2111) ،ها هارکید

 ،و همکاران در ژربرا پان پونجو ونیچ (2117) ،هندی

که نشان دادند کیتوسان در  ،دارد ( مطابقت2116)

سمی  غیر  تواند به عنوان یک ماده های پایین می غلظت

مورد استفاده قرار و ارزان در تحریک رشد گیاهان 

ش کردند که را( گز2111) ،نگ و همکاران گیرد.

فزایش پرآوری سبب ا ،ولی پایینوزن مولک باکیتوسان 

کیتوسان با استفاده از ها شد و در کشت بافت ارکیده

ارندگی در پرآوری و توسعه اثر بازد ،وزن مولکولی باال

ها تأثیر کیتوسان با آن هشوپژدر  .داشتها گیاهچه

دالتون( در رشد و توسعه وکیل 6وزن مولکولی پایین )

هار برابر بیشتر از های جانبی ارکیده چمریستم جوانه

دالتون( بود. کیلو 611کولی باال )کیتوسان با وزن مول

های مختلف گیاهی العمل گونهرسد عکسبه نظر می

نسبت به کیتوسان و وزن مولکولی مورد استفاده آن 

  باشد.متفاوت می

طبق نتایج پژوهش حاضر، بیشترین طول 

تر گرم در لیمیلی 01غلظت شاخساره و تعداد برگ از 

نیز گزارش  (2118) ،حبیبیبه دست آمد.  کیتوسان

در  گرممیلی 21فاده از کیتوسان به غلظت استد که کر

های پایه رویشی لیتر سبب افزایش طول شاخساره

مثبت کیتوسان  اثرات  دهنده نشان کهشد   M26سیب 

شده در  تولید هایشاخسارهو طول   روی تعداد برگ

بیشترین  باشد.وزوم میاهای انگور رقم قزلگیاهک

 میلی 01اخص کلروفیل نیز از غلظت سطح برگ و ش

بین سایر  و کیتوسان به دست آمد در لیتر گرم

. نشدداری مشاهده  های کیتوسان اختالف معنی غلظت

 و جلیلی (2117)ونشوای طبق اظهار کیوپینگ و 

کیتوسان موجب پایداری ( 2161) ،و همکاران مرندی

زیرا احتمال دارد سبب تحریک  گردد. کلروفیل می

ها که در مسیر سنتز کلروفیل نقش  بیان برخی ژن

دست آمده از این  شود. با توجه به نتایج به  ،دارند

و تولید  توان گفت که کلروفیل زیاد می ،پژوهش

ناشی از  ،یافته با رنگ مطلوبهای بزرگتر و توسعه برگ

خالت هایی است که در این مسیرها د تحریک بیان ژن

توده گیاهی نیز از تیمار بیشترین وزن خشک  دارند.

بین  و گرم در لیتر کیتوسان به دست آمدمیلی 01

ارهای حاوی کیتوسان و تیمار شاهد تفاوت سایر تیم

که با نتایج به دست آمده از  داری مشاهده نشدمعنی

 .همخوانی دارد (2111) ،پژوهش نگ و همکاران

 

 کلی گیرینتیجه

ن پژوهش نشان داد که استفاده از نتایج ای

ای  شیشهپرآوری درونداری بر کیتوسان  به طور معنی

به طوری که افزودن  اوزوم اثر گذاشت،انگور رقم قزل

کیتوسان دارای وزن مولکولی پایین به محیط کشت 
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طبق نتایج  .ها گردیدباعث افزایش پرآوری شاخساره

م در لیتر گرمیلی 01غلظت حاصل از این پژوهش، 

اوزوم برای پرآوری شاخساره در انگور قزلکیتوسان 

باشد. زیرا در تر مینسبت به سایر تیمارها مناسب

تشکیل شده، طول تعداد شاخساره های  ،فوق ترکیب

تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده شاخساره، 

گیاهی و شاخص کلروفیل بیشتر بود. در عین حال 

العمل مشابه در تلف عکستوان گفت که ارقام مخ می

مقابل غلظت و وزن مولکولی متفاوت کیتوسان نشان 

های مختلف کیتوسان  دهند. از این رو باید غلظت نمی

روی سایر ارقام انگور به طور جداگانه بررسی شوند تا 

شناخت جامعی بر اساس مطالعات انجام گرفته در 

مچنین پرآوری ارقام انگور در ایران به دست آید. ه

کیتوسان و مقایسه آن با  امکان استفاده از نانوذرات

 شود.توصیه مینیز نوع معمولی در کشت بافت 
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Abstract 

Ghezel Ouzum is a commercially important cultivar with red crispy and juicy berries. In In 

vitro Micropropagation of woody plants such as grape, the proliferation stage has a high 

importance. Hence with different methods it has been attempted to achieve a successful way to 

increase the propagation rate. In this research the effect of low molecular weight chitosan on 

proliferation of Ghezel Ouzum grape was studied. For this purpose, the MS medium containing 

benzyl amino purine 0.5 mg L
-1

 (BAP) and 0.01 mg L
-1

 Indole butyric acid (IBA) and various 

concentrations of chitosan (0, 10, 20, 40, and 80 mg L
-1

) were used in a completely randomized 

design with five replicates. The results showed that the effect of chitosan on in vitro 

proliferation of Ghezel Ouzum grape cultivar was significant, so that the addition of chitosan to 

the culture medium increased  the proliferation rate of shoots. According to the results, chitosan 

concentration of 40 mg L
-1

 showed better results compared with the other concentrations and 

control and increased the number of lateral shoots, shoot length, leaf number, leaf area, dry 

weight of plant biomass, and chlorophyll content in produced plants. Based on these results, 

given the favorable properties of chitosan, it can be used as a growth stimulator for increasing in 

vitro proliferation of this grape cultivar.   
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