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چکیده
 این مطالعه. روش کارآمدی برای بهدستآوردن گیاهان سالم و عاری از ویروس است،تولید گیاه جدید از طریق کشت مریستم
ًبهمنظور بررسی تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدی بر کشت مریستم در گیالس در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال

 تکدانه و حاج یوسفی) و فاکتور، پیشرس، بینگ، دومرس، سیاه مشهد، رقم در هفت سطح (زرد،تصادفی انجام شد که فاکتور اول
، بدون تنظیمکننده رشدMS  محیط کامل:M2R1 ، بدون تنظیمکننده رشدMS  محیط نصف:M1R1(  تیمار در چهار سطح،دوم
 ریزنمونههای مریستمی از جوانههای. با تنظیمکننده رشد) بودMS  محیط کامل:M2R2  با تنظیمکننده رشد وMS  محیط نصف:M1R2
،نوک شاخه بعد از ضدعفونی جدا شدند و در محیطهای مختلف آزمایش در شرایط کنترلشده کشت گردیدند؛ بعد از سومین واکشت
 نتایج نشان داد که در تمامی. نرخ تکثیر و طول نوشاخههای تولیدی اندازهگیری شد،میزان زندهمان ی و پس از ششمین واکشت
. معنیدار بود، اما بین تیمارها و همچنین در اثرات متقابل رقم× تیمار این اختالف، بین ارقام اختالف معنی دار وجود ندارد،شاخصها
) و همچنین طول شاخه برای رقم2/2(  نرخ تکثیر برای رقم دومرس،) درصد42/5( بیشترین درصد زندهمانی برای رقم حاج یوسفی
. بهدست آمدBAP  بههمراه یک میلیگرم در لیترMS  سانتیمتر) در تیمار محیط کامل1/3( بینگ
. نوک شاخه، نرخ تکثیر، عاری از ویروس، زندهمانی، ریزازدیادی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Regeneration through meristem culture is an efficient way to obtain virus-free plants. This study was conducted to
effect of the medium and growth regulator on meristem cultivation in sweet cherry cultivars with factorial experiment
based on completely randomized design with seven cultivars (Zard, Siah-E-Mashhad, Dovomres, Bing, Pishres,
Takdaneh and Hajyousefi) and type of treatment in four levels of medium and growth regulator (M1H1: half MS
without growth regulator, M2H1: complete MS without growth regulator, M1H2: half MS with growth regulator,
M2H2: complete MS with growth regulator). Meristem explants (less than 1 mm) were isolated from shoot tips and
were cultured in MS medium under controlled conditions; after third subculture (sixth week), meristem survival and
activation After sixth subculture (third month), the multiplication rate (production shoot to active sample) and length
of the shoot were measured. The results showed that there was no significant difference in survival index as well as
multiplication rate and shoot length between cultivars, but this difference was significant between treatments. The
highest survival percentage was obtained for Hajyosefi (52.4%), multiplication rate for Dovomres (2.2) and shoot
length for Bing (7.9 cm) cultivar in MS medium with 1mg.l-1 BA growth regulator.
Keywords: Multiplication rate, propagation, shoot tips, surviving rate, virus-free.
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مقدمه
تولید گیاهان سالم ،عاری از آلودگی و یکنواخت از
ارقام مطلوب ،در توسعه صنعت باغداری نقش مهمی
دارد .گیالس ) (Prunus avium L.یکی از مهمترین
محصوالت باغبانی است که ایران از نظر تولید در
جایگاه سوم دنیا قرار دارد ( .)FAO, 2015در حال
حاضر ،استفاده از دانهالهای بذری ،بهدلیل تفرق
ویژگیهای پایه و دیر باردهی و همچنین قلمه بهخاطر
مشکالت ریشهزایی ،برای گیالس بهکلی منسوخ شده
است ،از اینرو ،تکثیر آنها بیشتر از طریق پیوند صورت
میگیرد؛ اما روشهای تکثیر پیوند نیز باعث توسعه
عوامل آلودگی ،خصوصا آلودگی ویروسی شده و موجب
کاهش عملکرد ،کاهش سیخکهای بارده ،ریزش میوه
قبل از برداشت ،زردی و ریزش برگها و بسیاری از
مشکالت کمی و کیفی دیگر در محصول میگردد
( .)Ganji Moghadam & Bouzari, 2009با توجه به
اهمیت تولید درختان میوه از جمله گیالس و خسارات
قابلتوجه ناشی از بیماریها ،لزوم اجرای مدیریت
صحیح در تولید مواد گیاهی عاری از ویروس ضروری
است؛ تالشهای بسیاری برای استفاده از ترکیبات
شیمیایی و کنترل ناقلین برای حذف عوامل ویروسی
نیز هنوز نتایج موفقیتآمیزی نداشته است ( Ivanicka
 .)& Pretova, 1986از اینرو ،با وجود مشکالت تکثیر
از طریق بذر و سایر روشهای سنتی؛ تکثیر از طریق
ریزازدیادی گیالس میتواند منجر به تولید گیاهان
کلونی سالم و یکنواخت در مدت زمان بسیار کمتری
شود؛ با اینحال ،در روشهای کشت بافت ،ثبات
ژنتیکی در انبوه گیاهان تولیدی در طول مدت
ریزازدیادی تحت تأثیر عوامل زیادی قرار میگیرد؛ ولی
مشخصاً مناسبترین اندامی که باعث حفظ خصوصیات
ژنتیکی رقم میگردد ،مریستم جوانههاست .استفاده از
کشت مریستم ،یکی از مؤثرترین روشهای حذف
عوامل بیماریزای ویروسی هست؛ چرا که عدم وجود
بافت آوندی و فضاهای بینسلولی و سرعت باالی
تقسیم سلولی ،مانع از تکثیر عوامل ویروسی و
شبهویروسی میگردد.


استفاده از مریستم انتهایی شاخساره ،متداولترین
شیوه برنامههای عاریسازی ویروسی در گیاهان
خصوصا درختان میوه میباشد ( Ivanicka & Pretova,
)1986؛ مزایای عمدهای که کشت مریستم برای
گیاهان فراهم میکند از جمله ،تکثیر کلونال 9در
شرایط آزمایشگاهی با حداکثر پایداری ژنتیکی؛
پتانسیل باال در حذف عوامل ویروسی ،باکتری و
قارچی؛ نگهداری و ذخیرهسازی ژرمپالسم؛ ریزازدیادی
سریع ،دقیق و حفظ مواد شیمری و حمل و نقل مواد
گیاهی ایمن و سالم قرنطینهای میباشد ( Narender
 .)& Kutty, 1994روش کشت مریستم ،برای ارقام
ریشهزا بهصورت ریزپیوندی نیز صورت میگیرد که
دارای تمامی ویژگیهای کشت مریستم میباشد
(.)Hussain et al., 2014
در درختان میوه بهدلیل مشکالت متعدد ،تکثیر و
ریزازدیادی درونشیشهای نسبت به گیاهان علفی
دارای محدودیت زیادی است .ریزازدیادی کامل از
کشت مریستم در بسیاری از گونههای چوبی ،بهمنظور
تولید گیاهان سالم در شرایط کشت بافت نیز مشکل
میباشد؛ لذا ضروری است که شرایط کشت مریستم
جهت تولید هرگونه گیاهی همواره بهینهسازی شود.
گیاهانی که از کشت مریستم بهدست میآید میتوانند
بهطور مستقیم استفاده شوند ،اما اغلب آنها بهعنوان
مواد گیاهی پایه برای تولید کلونی جدید مورد استفاده
قرار میگیرند .موفقیت در کشت مریستم گیالس مثل
سایر گیاهان به نوع ژنوتیپ (.)Erbenova et al., 2001
شرایط فیزیولوژیکی گیاه مادری از جمله اندازه و نوع
ریزنمونه ( )Ivanicka & Pretova, 1986و شرایط
محیطی مثل زمان نمونهگیری (،)Mert & Soylu, 2010
انواع محیط کشت و غلظتهای تنظیمکنندههای رشد
( )Zamanipour et al., 2015و سایر عامل بستگی
دارد.
انواع محیطهای کشت چون محیط کامل  ،MSیا
رقیقشده آن با غلظت نصف نمکهای ماکرو ،محیط
2
کشت گیاهان چوبی و Linsmaier & Skoog, ( LS
 )1965برای کشت مریستم مورد استفاده قرار گرفته
1. Clonal
)2. Woody Plant Medium (WPM
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است؛ البته متداولترین محیط کشت برای آن،
میباشد ( .)Narender & Kutty, 1994رشد و تمایز
مریستمها در محیط کشت تحت کنترل
کنندههای رشدی است و حضور آنها جهت


تنظیم
استقرار ریز نمونهها و رشد مطلوب بعدی آنها ضروری
است .ترکیبات مختلفی چون سایتوکینینها و
جیبرلینها بهتنهایی یا همراه با اکسین با غلظتهای
مختلف جهت استقرار و پرآوری مریستم مورد استفاده
قرار گرفتهاند ( & Hu & Wang, 1983; Narender
.)Kutty, 1994
باوجود گزارشهای محدود در مورد کشت مریستم
ارقام گیالس ،بهترین محیط کشت مریستم برای
گیالس رقم پیشرس مشهد ،محیط  MSکامل
بههمراه یک میلیگرم در لیتر  BAبوده است

( .)Zamanipour et al., 2015در کشت مریستم
گیالس در محیط کشت  MSبیان شد که ترکیب دو
میلیگرم در لیتر  BAبههمراه  5/0میلیگرم در لیتر
 IBAو  NAAبیشترین درصد بقا و تعداد برگ را در
برداشت و همچنین استفاده از آنتیاکسیدان ذغالفعال
با غلظت دو میلیگرم در لیتر ،روی درصد بقا تأثیر
بهتری داشت؛ ولی پلیوینیلپروپیلن 9در سطح یک
میلیگرم در لیتر بر تعداد و اندازه برگ مؤثر بود و
میزان قهوهای شدن ریز نمونهها را بهمیزان زیادی
کاهش داد ( .)Manuchehr et al., 2009در تولید
پایههای سالم آلبالو و گیالس با استفاده کشت

مریستم ،از محیط نصف ( MSکه عناصر ماکروی آن
به نصف کاهش یافته بود) بههمراه تنظیمکنندههای
رشدی  BAPو  GA3بهترتیب بهمیزان یک و 5/9
میلیگرم در لیتر استفاده شد (.)Buzkan et al., 1997
در کشت درونشیشهای مریستم زردآلوی رقم
Bakuohگزارش شد که محیط کشت گیاهان چوبی
بههمراه سایتوکینین ،بهترین نتیجه را در میزان بقای
مریستم و رشد طولی شاخسارهها بههمراه داشت
( .)Murai et al., 1997درکشت مریستم زردآلو برای
رقم  El-Hamaveyبهترین محیط استقرار ،محیط
کشت گیاهان چوبی با یک میلیگرم در لیتر زآتین و
MS

1. PVP
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 5/9میلیگرم در لیتر  IAAدر حضور  955میلیگرم
در لیتر اسید آسکوربیک و  905میلیگرم در لیتر
اسید سیتریک بود ( .)Soliman, 2012درکشت
مریستم آلو رقم  Jubileuنیز محیط  MSحاوی 5/8
میلیگرم در لیتر  BAو  5/9میلیگرم در لیتر IBA
باعث افزایش میزان زندهمانی نمونهها شده است
( .)Jakab et al., 2008محیط کشت  MSبا غلظت 5/9
میلیگرم در لیتر  IBAو یک میلیگرم در لیتر  BAدر
ارقام زردآلو بیشترین تکثیر شاخه را داشت (Pérez-
 .)Tornero & Burgos, 2000بهترین محیط کشت
برای ریزازدیادی ارقام توتفرنگی نیز محیط MS
حاوی یک میلیگرم در لیتر  5/0 ،BAمیلیگرم در
لیتر  GA3و  5/9میلیگرم در لیتر  IBAگزارش شده
است (.)Mozafari & Bahramnejad, 2010
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نوع محیط کشت
و تنظیمکننده رشدی بر موفقیت شاخصهای کشت
مریستم در هفت رقم مختلف گیالس در شرایط
درونشیشهای انجام شده است.
مواد و روشها
در این آزمایش ،جهت بررسی کشت مریستم گیالس
از یک آزمایش دو فاکتوره در قالب طرح کامالً تصادفی
در شش تکرار ،شامل هفت ریز نمونه ،اجرا شد که
شامل فاکتور اول :ارقام گیالس در هفت سطح
(زرد ،Zard :سیاه مشهد ،Siah :دومرس،Dovomres :
بینگ ،Bing :پیشرس ،Pishres :تکدانه،Takdaneh :
حاج یوسفی )Hajyousefi :و فاکتور دوم :نوع تیمار
کشت در چهار سطح از نوع محیط و تنظیمکننده
رشدی ( :M1R1محیط نصف  MSبدون تنظیمکننده
رشد :M2R1 ،محیط کامل  MSبدون تنظیمکننده
رشد :M1R2 ،محیط نصف  MSکامل با تنظیمکننده
رشد :M2R2 ،محیط  MSبا تنظیمکننده رشد) انجام
شد.
مواد گیاهی و آمادهسازی ریزنمونهها

برای بهدست آوردن ریز نمونههای مریستمی،
قلمههایی از نوک شاخسارههای درختان بالغ هفت رقم
گیالس از ایستگاه تحقیقات گلمکان مشهد به طول
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 9/0تا  2سانتیمتر در اواخر دوره رشد تهیه شدند.
جوانههای نوک شاخه پس از جداسازی از قلمهها،
بهمدت  95دقیقه در مایع ظرفشویی تواین قرار

گرفته و سپس سه بار با آب مقطر شستشو شدند .بعد
از آن ،ریز نمونهها در دو نوبت ،قبل از استریلیزاسیون
سطحی و همچنین حین زمان کشت در محلول 955
میلیلیتر اسید آسکوربیک و  905میلیلیتر اسید
سیتریک ،بهمدت  95دقیقه برای جلوگیری از
قهوهایشدن بافتها غوطهور شدند .استریل سطحی با
اتانول ( 85درصد) بهمدت  35ثانیه و سپس ضدعفونی
کامل با استفاده از هیپوکلریت سدیم ( 25درصد)
بهمدت  95دقیقه انجام شد و در نهایت ریزنمونهها با
آب مقطر استریل ،سه بار شستشو شدند .بعد از حذف
فلسهای برگهای آغازی از جوانههای نوک ساقه ،ریز
نمونههای مریستمی به ابعاد کمتر از  5/0میلیمتر زیر
Olympus
استریو میکروسکوپ (،SZ6045TR
 )Japan ،Tokyo ،Optical Co. Ltd.جدا شدند؛ تمامی
مراحل در شرایط استریل و زیر هود انجام گردید ( Hu
.)& Wang, 1983
کشت و انکوباسیون ریزنمونهها

ریز نمونههای مریستمی در محیطهای متفاوت کشت
آزمایش شامل محیط پایه Murashige & ( MS
 ،)Skoog, 1962با تنظیمکننده رشد بهینه (یک
میلیگرم در لیتر  )BAPو بدون آن همراه با  35گرم
در لیتر ساکارز و  2/8گرم فایتوژل که  pHآن روی
 0/8تنظیم شده بود ،کشت شدند .کشت ریز
نمونههای مریستمی برای اطمینان از رطوبت نسبی
باال در لولههای کشت  905 × 20میلیمتری که با
کالهکهای غشایی پوشیدهشده بودند و در دمای
 929درجه سانتیگراد بهمدت  25دقیقه استریل شده
بودند ،انجام شد .برای هر تیمار  42نمونه (شش تکرار
با هفت ریزنمونه) استفاده شد .ریز نمونههای کشت-
شده برای جلوگیری از تداخل ترکیبات فنلی ،ابتدا به-
مدت یک هفته در شرایط کمنور  955لوکس و سپس
در شرایط دمای  22-20درجه سانتیگراد و نور 2555
لوکس و تناوب نوری  91ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی در اتاقک رشد نگهداری شدند.

تحلیل آماری

شاخصهای تعیینکننده در موفقیت کشت مریستم،
در هر کدام از گیاهچههای ریز پیوندی اندازهگیری
شد .شاخصهای درصد زندهمانی موفق (تعداد
مریستمهای فعال به کل تعداد ریز نمونه ،چهار هفته
بعد کشت)؛ نرخ تکثیر (تعداد شاخه تولیدی به
مریستمهای فعال شش هفته پس از کشت) و میزان
رشد ریز نمونه (اندازهگیری طول قسمت رشد کرده
شش هفته پس از کشت) ثبت گردید و اطالعات
بهدست آمده توسط نرمافزار آماری  SPSS 17تجزیه و
تحلیل و میانگینها توسط آزمون چنددامنهای دانکن
در سطح احتمال یک و پنج درصد مقایسه شدند
( )Snedecor & Cochran, 1986همچنین نمودارها با
نرمافزار  Excel 2010ترسیم شد.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که در تمامی
شاخصهای کشت مریستم از جمله درصد زندمانی،
نرخ تکثیر و رشد طولی شاخه ،تفاوت معنیداری بین
ارقام وجود ندارد؛ اما اختالف بین تیمارها و همچنین
اثرات متقابل رقم و تیمار تنها در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار بود (جدول .)9
جدول  .9نتایج تجزیهی واریانس ویژگیهای مورد بررسی
در کشت مریستم گیالس
Table 1. Results of analysis of variance characteristics
studied in meristem culture of sweet cherry
Shoot
length
0.01 ns
*29.58
*14.68
7.64

MS
Multiplication
rate
0.27 ns
*5.68
*1.77
6.79

Surviving
)(%
0.52 ns
*13.29
*10.23
14.74

df
6
3
18
-

S.O.V
Varity
Treat
Varity × Treat
)C.V. (%

** * ،و  :nsوجود اختالف معنیدار آماری در سطح احتمال  9درصد و
 0درصد و نبود اختالف معنیداری.
**, *, ns: Significant at 1% and 5% of probability levles, and nonsignificant, respectively.

در صفت درصد زندهمانی در سومین واکشت،
مریستمهای کشت-شده در محیط  MSحاوی یک
میلیگرم در لیتر  BAدر تمامی ارقام بیشترین میزان
موفقیت (میانگین  42/0درصد) و مریستمهای
کشتشده در محیط  MSنصف بدون تنظیمکننده


علوم باغبانی ایران ،دورة  ،05شمارة  ،3پاییز 9318

رشد ،کمترین درصد موفقیت ( 93/3درصد) را دارا
بودند و بین ارقام نیز بیشترین میانگین درصد
زندهمانی در رقم حاج یوسفی ( 31/1درصد) و کمترین
میانگین آن در رقم تکدانه ( 22/1درصد) بهدست آمد
و میانگین کل درصد زندهمانی در تمامی ارقام و
تیمارها  28/1درصد مشاهده شد (شکل .)9
میانگین نرخ تکثیر که از نسبت تولید شاخههای
جانبی در هر واکشت در ریز نمونههای کشت مریستم
اندازهگیری شد ،سه ماه پس از کشت در واکشت ششم

019

ثبت گردیدند ،در واکشتهای اول ،این نرخ پایین و با
افزایش روند واکشت این ضریب افزایش یافت .بیشترین
میزان نرخ تکثیر در واکشت ششم نمونههای کشت
مریستمی نیز مانند سایر شاخصها مربوط به تیمار
محیط  MSحاوی یک میلیگرم در لیتر  )9/1( BAدر
کل ارقام بود و بهترین نتیجه مربوط به میانگین رقم
دومرس ( )9/8و کمترین میانگین آن مربوط به رقم
تکدانه ( )9/0بود و همچنین میانگین کل نرخ تکثیر در
تمامی ارقام و تیمارها  9/1بهدست آمد (شکل .)2

شکل  .9تأثیر محیط کشت و تنظیمکننده رشدی بر درصد زندهمانی درکشت مریستم ارقام مختلف گیالس.
( :M1R1محیط نصف  :M2R1 ،MSمحیط  :M1R2 ،MSمحیط نصف  MSبا تنظیمکننده رشد :M2R2 ،محیط  MSبا تنظیمکننده رشد)
* میانگینها با حروف مشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  %0ندارند.
;Figure 1. Effect of medium and growth regulator on surviving (%) in meristem culture of sweet cherry. (M1R1:1/2MS
)M2R1: MS; M1R2:1/2MS with growth regulator and M2R2: MS with growth regulator
* Means with same letters are not significantly different at p< 0.05.

شکل  .2تأثیر محیط کشت و تنظیمکننده رشدی بر نرخ تکثیر درکشت مریستم ارقام مختلف گیالس.
( :M1R1محیط نصف  :M2R1 ،MSمحیط  :M1R2 ،MSمحیط نصف  MSبا تنظیمکننده رشد :M2R2 ،محیط  MSبا تنظیمکننده رشد)
* میانگینها با حروف مشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  %0ندارند.
Figure 2. Effect of medium and growth regulator on multiplication rate in meristem culture of sweet cherry.
)(M1R1:1/2MS; M2R1: MS; M1R2:1/2MS with growth regulator and M2R2: MS with growth regulator
* Means with same letters are not significantly different at p< 0.05.
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نداف و همکاران :تأثیر نوع محیط کشت و تنظیمکننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیالس

برای محاسبه میزان رشد طولی نمونههای کشت
مریستم ،طول قسمت رشدکرده نمونههای کشت
مریستم سه ماه پس از کشت (واکشت ششم) اندازهگیری
شد .با توجه به نتایج ،بیشترین میزان رشد طی هشت
هفته همچنان مربوط به تیمار محیط  MSحاوی یک

میلیگرم در لیتر  1/8( BAسانتیمتر) بود .بهترین نتیجه
مربوط به میانگین رقم زرد ( 0/0سانتیمتر) و کمترین
رشد مربوط به رقم دومرس ( 3/1سانتیمتر) و میانگین
کل شاخص رشد طولی در تمامی ارقام و تیمارها 4/8
سانتیمتر بهدست آمد (شکل .)3

شکل  .3تأثیر محیط کشت و تنظیمکننده رشدی بر رشد طولی ساقه درکشت مریستم ارقام مختلف گیالس.
( :M1R1محیط نصف  :M2R1 ،MSمحیط  :M1R2 ،MSمحیط نصف  MSبا تنظیمکننده رشد :M2R2 ،محیط  MSبا تنظیمکننده رشد)
* میانگینها با حروف مشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  %0ندارند.
Figure 3. Effect of medium and growth regulator on shoot length (cm) in meristem culture of sweet cherry
)(M1R1:1/2MS; M2R1: MS; M1R2:1/2MS with growth regulator and M2R2: MS with growth regulator

* Means with same letters are not significantly different at p< 0.05.

شکل  .4مراحل مختلف کشت مریستم گیالس در شرایط درونشیشهای (بهعنوان نمونه رقم تکدانه)؛  :Aآمادهسازی ریزنمونهها؛ B

و  :Cجداسازی مریستم؛  :Dکشت مریستم؛  :Eاستقرار مریستم؛  Fو  :Gتکثیر نوشاخهها و  :Hریشهزایی نمونهها.
;Figure 4. Stages of meristem culture of sweet cherry in vitro (for example: cv. Takdaneh): A: Preparation of explants
B & C: Separation of meristem; D: Cultivation of meristem; E: Establishment of meristem; F & G: Multiplication and
H: rooting of explants.
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نتایج این مطالعه مشخص کرد که موفقیت در
کشت مریستم در شرایط درونشیشهای تحت تأثیر
نوع رقم ،نوع محیط و وجود تنظیمکنندههای رشدی
قرار دارد .وجود عدم تفاوت معنیدار در ارقام مختلف
گیالس برای هر یک از شاخصهای رشد مریستم،
نشان از میزان خویشاوندی ژنتیکی نزدیک ارقام
میتواند باشد با این وجود ،این موضوع با نتایج
بسیاری از گزارشات تطابق نداشت .با توجه به سرعت
باالی تکثیر سلولهای مریستمی و نقش مواد غذایی
برای فعال-شدن و رشد ریز نمونههای مریستمی،
آزمایشات نشان داد که محیط کامل  MSنسبت به
محیط نصف  MSکارایی باالتری دارد .گیاهان
کشتشده در شرایط آزمایشگاهی نیاز به تامین مواد

غذایی در محیط کشت دارند؛ پاسخ کشت بافت به
تیمارهای مواد غذایی به ژنوتیپ وابسته است ( & Hu
 .)Wang, 1983در کشت مریستم گیالس ،افزایش
رشد ریزنمونهها و ایجاد جوانه در محیط  MSغلظت
کامل بیشتر از نصف  MSبود که نتایج آن مشابه
گزارش کشت مریستم در ارقام گیالس ()Snir, 1982
و همچنین نتایج برای رقم گیالس پیشرس مشهد
بود ( .)Zamanipour et al., 2015همچنین وجود
تنظیمکنندههای رشدی سیتوکینین بهدلیل نقش بارز

آنها در تقسیم و طویلشدن سلولی خصوصا در
سلولهای مریستمی نتایج بسیار متفاوتی در مقابل
محیط بدون تنظیمکننده رشد داشت BA .بیشترین
انتخاب تنظیمکننده رشد سیتوکینین در کشت
مریستم است ( .)Hu & Wang, 1983در آزمایش
حاضر مشخص شد که  BAتکثیر نوشاخههای
احتمالی و رشد طولی ساقه را افزایش میدهد .این
نتایج مشابه گزارش کشت مریستم رقم پیشرس
مشهد بود که نشان داده بود  BAتکثیر و رشد برخی
گونههای هستهدار را در شرایط کشت بافت سرعت
میدهد ( .)Zamanipour et al., 2015نتایج مشابه
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گزارش در ارقام گیالس نیز نشان داد که وجود ،BA
میزان بقا مریستمها را نسبت به تیمار کنترل افزایش
میدهد که استفاده از باالترین غلظت ( BAیک
میلیگرم در لیتر) باعث افزایش میزان زندهماندنی شد

( .)Snir, 1982این نتیجه نیز موافق با گزارش کشت
مریستم رقم پیشرس مشهد بود که یک میلیگرم در
لیتر  BAدر زندهمانی و رشد مریستم گیالس بهترین
نتیجه را داشته است ( )Zamanipour et al., 2015و
همچنین گزارش کشت مریستم در ارقام زردآلو که
بیشترین میزان غلظت ( BAیک میلیگرم در لیتر)
باعث افزایش میزان زندهمانی مریستمها شده بود
(.)Pérez-Tornero & Burgos, 2000
نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از این آزمایش نشان داد که درصد
زندهمانی و نرخ تکثیر و همچنین رشد طولی شاخه
تولیدی ریز نمونههای مریستم در ارقام مختلف
گیالس تقریبا مشابه است ولی در بین تیمارهای
کشت ،تفاوت زیادی مشاهده گردید ،بهطوریکه تیمار
محیط کشت  MSکامل با یک میلیگرم در لیتر
 ،BAPدر همه شاخصها دارای باالترین میزان بود.
این نتایج نیز نشان میدهد که این شاخصها دارای
ارتباط نزدیکی با هم در موفقیت کشت مریستم در
گیالس میباشند.
سپاسگزاری
این پژوهش بهعنوان بخشی از پروژه ملی تولید گیاهان
سالم در هستهدارها در مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی طی
سالهای  14تا  11اجرا شده است ،لذا از مسولین و
کارکنان بخش علوم زراعی و باغی ،خصوصاً پرسنل
آزمایشگاه کشت بافت باغبانی این مرکز ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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