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 چکیده

آوردن گیاهان سالم و عاری از ویروس است. این مطالعه دستروش کارآمدی برای به ،تولید گیاه جدید از طریق کشت مریستم

کننده رشدی بر کشت مریستم در گیالس در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً  یمتنظنوع محیط کشت و  تأثیرمنظور بررسی به

و فاکتور  (حاج یوسفیو  تکدانه، رس، پیشینگب، رس دوم، مشهد، سیاه رقم در هفت سطح )زردتصادفی انجام شد که فاکتور اول، 

کننده رشد، بدون تنظیم MS: محیط کامل M2R1 کننده رشد،بدون تنظیم MS: محیط نصف M1R1دوم، تیمار در چهار سطح )

M1R2 محیط نصف :MS و  کننده رشدبا تنظیمM2R2محیط کامل :  MSی ها جوانهی مریستمی از ها نمونهیزرکننده رشد( بود. با تنظیم

 ،شده کشت گردیدند؛ بعد از سومین واکشتهای مختلف آزمایش در شرایط کنترل یطمحنوک شاخه بعد از ضدعفونی جدا شدند و در 

یج نشان داد که در تمامی نتایری شد. گ اندازهی تولیدی ها نوشاخهی و پس از ششمین واکشت، نرخ تکثیر و طول مان زندهمیزان 

دار بود.  یمعن ،تیمار این اختالف× دار وجود ندارد، اما بین تیمارها و همچنین در اثرات متقابل رقم یمعن، بین ارقام اختالف ها شاخص

( و همچنین طول شاخه برای رقم 2/2) رس دومنرخ تکثیر برای رقم  ،(درصد 5/42ی برای رقم حاج یوسفی )مان زندهیشترین درصد ب

 آمد. دست به BAP یترلگرم در  یلیمهمراه یک به MSتیمار محیط کامل  متر( در یسانت 3/1بینگ )

 

 .نوک شاخه ،نرخ تکثیر عاری از ویروس،مانی، زنده، یادیازدیزر ی کلیدی:ها واژه
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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. 
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 مقدمه

یکنواخت از  عاری از آلودگی و سالم، گیاهان تولید 

در توسعه صنعت باغداری نقش مهمی  ،ارقام مطلوب

ین تر مهمیکی از  (.Prunus avium L)دارد. گیالس 

محصوالت باغبانی است که ایران از نظر تولید در 

در حال  .(FAO, 2015جایگاه سوم دنیا قرار دارد )

 تفرق یلدلبه ،بذری یها دانهال از استفاده ،حاضر

خاطر به قلمه همچنین و یبارده یرد و پایه های یژگیو

 شده منسوخ کلیبه گیالس برای ،زایی یشهر مشکالت

 صورت پیوند طریق از بیشتر آنها تکثیر ،رواین از است،

 توسعه باعث نیز پیوند تکثیر یها روش اما ؛گیرد یم

 موجب و شده آلودگی ویروسی خصوصا ،آلودگی عوامل

 میوه ریزش بارده، های یخکس کاهش عملکرد، کاهش

 از بسیاری وها  برگ ریزش و زردی برداشت، از قبل

گردد  یم محصول در دیگر کیفی و کمی مشکالت

(Ganji Moghadam & Bouzari, 2009 .)به  با توجه

جمله گیالس و خسارات  اهمیت تولید درختان میوه از

ها، لزوم اجرای مدیریت  یماریبتوجه ناشی از قابل

صحیح در تولید مواد گیاهی عاری از ویروس ضروری 

ی بسیاری برای استفاده از ترکیبات ها تالشاست؛ 

شیمیایی و کنترل ناقلین برای حذف عوامل ویروسی 

 Ivanickaاست )آمیزی نداشته  یتموفقنیز هنوز نتایج 

& Pretova, 1986.) وجود مشکالت تکثیر  با ،رواز این

ی سنتی؛ تکثیر از طریق ها روشاز طریق بذر و سایر 

تواند منجر به تولید گیاهان  یمیادی گیالس ازدیزر

کلونی سالم و یکنواخت در مدت زمان بسیار کمتری 

ثبات  ی کشت بافت،ها روشدر  ،حالشود؛ با این

ژنتیکی در انبوه گیاهان تولیدی در طول مدت 

ولی  ؛گیرد یمعوامل زیادی قرار  تأثیرریزازدیادی تحت 

ین اندامی که باعث حفظ خصوصیات تر مناسبمشخصاً 

استفاده از  .هاست جوانهگردد، مریستم  یمژنتیکی رقم 

ی حذف ها روشترین مؤثریکی از  ،کشت مریستم

عدم وجود  چرا که ؛هست زای ویروسی یماریبعوامل 

سلولی و سرعت باالی بافت آوندی و فضاهای بین

مانع از تکثیر عوامل ویروسی و  ،تقسیم سلولی

 .گردد یمویروسی شبه

 

ین تر متداول ،شاخسارهاستفاده از مریستم انتهایی 

سازی ویروسی در گیاهان ی عاریها برنامهشیوه 

 ,Ivanicka & Pretova) باشد یمخصوصا درختان میوه 

برای  مریستم کشت که یا عمده (؛ مزایای1986

 در 9کلونال کند از جمله، تکثیر یم گیاهان فراهم

 ژنتیکی؛ پایداری حداکثر با آزمایشگاهی شرایط

 و باکتری ویروسی، عوامل باال در حذف پتانسیل

 یادیازدیزر ؛پالسم ژرم سازیذخیره و نگهداری قارچی؛

و حمل و نقل مواد  مریشی مواد سریع، دقیق و حفظ

 Narenderباشد ) یمای  ینهقرنطگیاهی ایمن و سالم 

& Kutty, 1994) .برای ارقام  ،روش کشت مریستم

گیرد که  یمیوندی نیز صورت پیزر صورتبه زایشهر

باشد  یمهای کشت مریستم  یژگیودارای تمامی 

(Hussain et al., 2014.) 

یل مشکالت متعدد، تکثیر و دلهبدر درختان میوه 

ای نسبت به گیاهان علفی  یشهشدرون ریزازدیادی

کامل از  ریزازدیادیدارای محدودیت زیادی است. 

منظور به ،ی چوبیها گونهدر بسیاری از  کشت مریستم

در شرایط کشت بافت نیز مشکل  تولید گیاهان سالم

مریستم  کشت شرایط ضروری است که لذا ؛باشد یم

 سازی شود. ینهبهونه گیاهی همواره گهر یدجهت تول

 توانند یم آید یم دستبه مریستم کشت از که گیاهانی

 عنوانبه آنها اغلب اما شوند، استفاده مستقیم طوربه

 استفاده کلونی جدید مورد تولید برای مواد گیاهی پایه

موفقیت در کشت مریستم گیالس مثل . گیرند یم قرار

(. Erbenova et al., 2001)یپ ژنوتسایر گیاهان به نوع 

گیاه مادری از جمله اندازه و نوع  فیزیولوژیکی شرایط

شرایط  ( وIvanicka & Pretova, 1986) نمونهیزر

 (،Mert & Soylu, 2010) یریگ نمونهمحیطی مثل زمان 

رشد  های کننده یمتنظ یها غلظت و کشت محیط انواع

(Zamanipour et al., 2015 و سایر ) عامل بستگی

 دارد.

 یا ،MS کامل محیط چون کشت هایمحیط انواع

 محیط ماکرو، هاینمک نصف غلظت با آن شدهرقیق

 ,LS (Linsmaier & Skoog و 2چوبی گیاهان کشت

 گرفته قرار استفاده مورد مریستم کشت برای( 1965

                                                                               
1. Clonal 

2. Woody Plant Medium (WPM) 
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 MS ،برای آن کشت محیط ینتر متداول البته است؛

 تمایز و رشد(. Narender & Kutty, 1994) باشد یم

 کنترل تحت کشت محیط در هامریستم

 جهت آنها حضور و است های رشدیکنندهتنظیم

 ضروری آنها بعدی مطلوب رشد وها  نمونه یزر استقرار

 و هاسایتوکینین چون یمختلف ترکیبات .است

 هایغلظت با اکسین با همراه یا تنهاییبه هاجیبرلین

 استفاده مورد مریستمو پرآوری  استقرار جهت مختلف

 & Hu & Wang, 1983; Narenderاند ) گرفته قرار

Kutty, 1994). 

 مریستم کشت مورد در ی محدودها گزارشباوجود 

گیالس، بهترین محیط کشت مریستم برای  ارقام

کامل  MSمشهد، محیط  رسیشپگیالس رقم 

بوده است  BAیتر در لگرم  یلیمهمراه یک به

(Zamanipour et al., 2015در .) مریستم کشت 

دو  ترکیب یان شد کهب MS کشت محیط در گیالس

 گرم در لیترمیلی 0/5 همراهبه BA گرم در لیترمیلی

IBA و NAA در را برگ تعداد و بقا درصد بیشترین 

 فعالاکسیدان ذغالبرداشت و همچنین استفاده از آنتی

 تأثیر بقا درصد روی گرم در لیتر،میلیدو  با غلظت

 یک در سطح 9پروپیلنوینیلپلی ولی ؛داشت بهتری

 و بود مؤثر برگ اندازه و تعداد بر گرم در لیترمیلی

 زیادی میزانبه راها  نمونه یزرشدن  ایقهوه میزان

تولید  . در(Manuchehr et al., 2009داد ) کاهش

گیالس با استفاده کشت  و های سالم آلبالوپایه

 آن ماکروی عناصر)که  MS صفن یطمح از ،مریستم

 یهاکنندهتنظیمهمراه به بود( یافتهکاهش  نصف به

 9/5 و یک میزانترتیب بهبه GA3و  BAPرشدی 

 (.Buzkan et al., 1997استفاده شد ) یترل در گرم یلیم

  رقم زردآلوی مریستم ای یشهشدرون کشت در

Bakuohچوبی گیاهان کشت محیط شد که گزارش 

 بقای میزان در را نتیجه بهترین نین،یسایتوک همراهبه

همراه داشت به هاشاخساره طولی رشد و مریستم

(Murai et al., 1997.)  درکشت مریستم زردآلو برای

 بهترین محیط استقرار، محیط El-Hamaveyرقم 

 و تینآز گرم در لیتر یلیم یک با چوبی گیاهان کشت

                                                                               
1. PVP 

گرم  یلیم 955 حضور در IAA لیتر در گرم یلیم 9/5

 گرم در لیتر یلیم 905 و سکوربیکآ اسید در لیتر

(. درکشت Soliman, 2012بود ) سیتریک اسید

 8/5 یحاو MS یطمحیز ن  Jubileuرقم آلو مریستم

 IBA گرم در لیتر یلیم 9/5 و BA یترلگرم در  یلیم

است شده  ها نمونهمانی زنده یزانم یشافزا باعث

(Jakab et al., 2008) .کشت محیط MS  9/5با غلظت 

 در BA یترلگرم در و یک میلی IBA گرم در لیتر یلیم

-Pérezداشت ) بیشترین تکثیر شاخه را ارقام زردآلو

Tornero & Burgos, 2000) .کشت محیط بهترین 

 MSمحیط نیز فرنگی توت ارقام ریزازدیادی برای

 گرم در یلیم BA، 0/5 لیتر گرم در یلیم یک حاوی

گزارش شده  IBAگرم در لیتر  یلیم 9/5 و GA3 لیتر

 . (Mozafari & Bahramnejad, 2010است )

 کشت محیط نوع تأثیربررسی  این مطالعه با هدف

ی کشت ها شاخصبر موفقیت  رشدی کننده یمتنظ و

مریستم در هفت رقم مختلف گیالس در شرایط 

  .انجام شده استای شیشهدرون

 

 ها روش و مواد

جهت بررسی کشت مریستم گیالس  ،یشآزماین ادر 

از یک آزمایش دو فاکتوره در قالب طرح کامالً تصادفی 

اجرا شد که  ،نمونه یزرشامل هفت  ،در شش تکرار

 سطح : ارقام گیالس در هفت فاکتور اولشامل 

، Dovomres :رس دوم، Siah :مشهد، سیاه Zard :زرد)

، Takdaneh :تکدانه، Pishres :رس یشپ، Bing: ینگب

فاکتور دوم: نوع تیمار ( و Hajyousefi حاج یوسفی:

 کننده یمتنظ و محیط نوع از سطح چهار در کشت

کننده بدون تنظیم MS: محیط نصف M1R1ی )رشد

کننده بدون تنظیم MS: محیط کامل M2R1 ،رشد

نده کنکامل با تنظیم MS: محیط نصف M1R2رشد، 

کننده رشد( انجام با تنظیم MS: محیط M2R2 رشد،

 شد. 

 

 ها نمونهیزر سازیآماده و گیاهی مواد

ی مریستمی، ها نمونه یزر آوردن دستبه برای

ی درختان بالغ هفت رقم ها شاخسارهیی از نوک ها قلمه

مشهد به طول  گلمکانیقات تحقیستگاه اگیالس از 
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متر در اواخر دوره رشد تهیه شدند.  یسانت 2تا  0/9

 ،ها قلمهپس از جداسازی از  شاخه نوک یها جوانه

قرار  یناتو ییشوظرف در مایع دقیقه 95 مدتبه

شستشو شدند. بعد  مقطر آب سپس سه بار با و گرفته

 یلیزاسیوناستر از در دو نوبت، قبل ها نمونه یزر ،از آن

 955 محلولهمچنین حین زمان کشت در  و یسطح

 یداس لیتر یلیم 905 و یکآسکورب یداس لیتر یلیم

 از یریجلوگ یبرا یقهدق 95 مدتیتریک، بهس

 با سطحی استریل .شدند روغوطه ها بافتشدن یا قهوه

سپس ضدعفونی  و ثانیه 35 مدتبه( درصد 85) اتانول

 درصد( 25) یمسدهیپوکلریت  از استفاده با کامل

با  ها نمونهیزریت در نهام شد و یقه انجادق 95 مدت به

بعد از حذف  شدند. سه بار شستشو ،آب مقطر استریل

 یزر ساقه، نوک یها جوانهی آغازی از ها برگی ها فلس

 زیر متر یلیم 0/5به ابعاد کمتر از  ی مریستمیها نمونه

 SZ6045TR، Olympus) یکروسکوپم یواستر

Optical Co. Ltd.، Tokyo، Japan )شدند؛ تمامی  جدا

 Hu)مراحل در شرایط استریل و زیر هود انجام گردید 

& Wang, 1983). 

 

 ها نمونهیزر انکوباسیون و کشت

های متفاوت کشت  یطمحدر  ی مریستمیها نمونه یزر

 & MS (Murashige آزمایش شامل محیط پایه

Skoog, 1962)یک ) ینهبهکننده رشد ، با تنظیم

 گرم 35( و بدون آن همراه با BAPگرم در لیتر  یلیم

 آن روی pHکه  فایتوژل گرم 8/2و  ساکارز لیتر در

 یزرکشت . شدند کشت شده بود، تنظیم 8/0

 نسبی رطوبت از اطمینان برای ی مریستمیها نمونه

 با که متری یلیم 905×  20 کشت یها لوله در باال

 دمای در و شده بودندپوشیده غشایی یها کالهک

شده  استریل دقیقه 25 مدتبه گراد ینتسا درجه 929

شش تکرار )نمونه  42 تیمار هر برای. شد انجام بودند،

-ی کشتها نمونه یز. رشد نمونه( استفادهبا هفت ریز

-به ابتدا فنلی، ترکیبات تداخل از جلوگیری برای شده

 سپس و لوکس 955 نورکم شرایط در هفته یک مدت

 2555 نور و گراد یسانت درجه 22-20 یدما یطشرا در

 ساعت 8 و روشنایی ساعت 91 نوری تناوب ولوکس 

 .شدند نگهداری رشد اتاقک در تاریکی

 آماری تحلیل

 ،کننده در موفقیت کشت مریستمی تعیینها شاخص

گیری یوندی اندازهپ یزری ها هچهیاگاز  کدام هردر 

 مانی موفق )تعدادد زندهدرصی ها شاخصشد. 

، چهار هفته نمونه یزرهای فعال به کل تعداد  یستممر

)تعداد شاخه تولیدی به  بعد کشت(؛ نرخ تکثیر

 یزانمکشت( و هفته پس از  های فعال شش یستممر

طول قسمت رشد کرده  یریگ)اندازه نمونه یزر رشد

و اطالعات  دیثبت گردکشت( هفته پس از  شش

تجزیه و  SPSS 17افزار آماری آمده توسط نرم دست به

ی دانکن ا دامنهها توسط آزمون چند یانگینمتحلیل و 

شدند درصد مقایسه  و پنجدر سطح احتمال یک 

(Snedecor & Cochran, 1986همچنین )  نمودارها با

 ترسیم شد. Excel 2010افزار نرم

 

 و بحث نتایج

نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که در تمامی 

از جمله درصد زندمانی، ی کشت مریستم ها شاخص

داری بین تفاوت معنی ،نرخ تکثیر و رشد طولی شاخه

اما اختالف بین تیمارها و همچنین  ؛ارقام وجود ندارد

 پنجاثرات متقابل رقم و تیمار تنها در سطح احتمال 

 (. 9بود )جدول دار درصد معنی

 
 بررسی مورد هایویژگی واریانس ی یهتجز نتایج .9 جدول

 مریستم گیالسکشت  در
Table 1. Results of analysis of variance characteristics 

studied in meristem culture of sweet cherry 

S.O.V df 

 MS  

Surviving  

(%) 
Multiplication  

rate 
Shoot  

length 
Varity  6 0.52 ns 0.27 ns 0.01 ns 

Treat  3 13.29* 5.68* 29.58* 
Varity × Treat  18 10.23* 1.77* 14.68* 

C.V. (%) - 14.74 6.79 7.64 

 و درصد 9 احتمال سطح در یآمار دار یمعن اختالف وجود :nsو  * ،**

 .داریمعنینبود اختالف  و درصد 0
**, *, ns: Significant at 1% and 5% of probability levles, and non-

significant, respectively.  

 

 ی در سومین واکشت،مان زندهدر صفت درصد 

حاوی یک  MSشده در محیط -های کشت یستممر

 میزان در تمامی ارقام بیشترین BAگرم در لیتر  یلیم

های  یستممردرصد( و  0/42)میانگین  موفقیت

کننده نصف بدون تنظیم MSشده در محیط کشت
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 دارا درصد( را 3/93) یتموفقرشد، کمترین درصد 

بین ارقام نیز بیشترین میانگین درصد  بودند و

( و کمترین درصد 1/31ی در رقم حاج یوسفی )مان زنده

آمد  دست بهدرصد(  1/22میانگین آن در رقم تکدانه )

مانی در تمامی ارقام و و میانگین کل درصد زنده

 (.9شکل شد )درصد مشاهده  1/28تیمارها 

ی ها شاخهمیانگین نرخ تکثیر که از نسبت تولید 

ی کشت مریستم ها نمونه یزرجانبی در هر واکشت در 

گیری شد، سه ماه پس از کشت در واکشت ششم اندازه

ی اول، این نرخ پایین و با ها واکشتثبت گردیدند، در 

افزایش روند واکشت این ضریب افزایش یافت. بیشترین 

ی کشت ها نمونهواکشت ششم  میزان نرخ تکثیر در

 تیمار به مربوط ها شاخصنیز مانند سایر  مریستمی

( در 1/9) BAگرم در لیتر  یلیمحاوی یک  MSمحیط 

 میانگین رقم به مربوط نتیجه بهترین کل ارقام بود و

 رقم به مربوط کمترین میانگین آن و (8/9)رس دوم

بود و همچنین میانگین کل نرخ تکثیر در  (0/9)تکدانه 

 (.2آمد )شکل  دست به 1/9تمامی ارقام و تیمارها 

 

 
 ارقام مختلف گیالس. مانی درکشت مریستمزنده کننده رشدی بر درصدتأثیر محیط کشت و تنظیم .9شکل 

(M1R1 : محیط نصفMS، M2R1 :محیط MS ،M1R2 :نصف محیط MS کننده رشد،با تنظیم M2R2 :محیط MS رشد کنندهتنظیم با) 

 .ندارند %0داری در سطح احتمال معنی تفاوت ها با حروف مشابه، یانگینم* 
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. 

 

 
 ارقام مختلف گیالس. کننده رشدی بر نرخ تکثیر درکشت مریستمتأثیر محیط کشت و تنظیم .2شکل 

(M1R1 :نصف محیط MS، M2R1 :محیط MS ،M1R2 :نصف محیط MS رشد، کنندهتنظیم با M2R2 :محیط MS رشد کنندهتنظیم با) 

 .ندارند %0داری در سطح احتمال معنی تفاوت ها با حروف مشابه، یانگینم* 
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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کشت  یها نمونه طولی رشد یزانمحاسبه م یبرا

کشت  یها کرده نمونهمریستم، طول قسمت رشد

 یریگاندازه)واکشت ششم(  کشتس از سه ماه پمریستم 

با توجه به نتایج، بیشترین میزان رشد طی هشت  .شد

حاوی یک  MSمحیط  هفته همچنان مربوط به تیمار

متر( بود. بهترین نتیجه  یسانت 8/1) BAگرم در لیتر  یلیم

متر( و کمترین  یسانت 0/0مربوط به میانگین رقم زرد )

( و میانگین متر یسانت 1/3) رس دومرشد مربوط به رقم 

 8/4کل شاخص رشد طولی در تمامی ارقام و تیمارها 

 (.3آمد )شکل  دست بهمتر  یسانت

 

 

  ارقام مختلف گیالس. کننده رشدی بر رشد طولی ساقه درکشت مریستمتأثیر محیط کشت و تنظیم .3شکل 

(M1R1 :نصف محیط MS، M2R1 :محیط MS ،M1R2 :نصف محیط MS رشد، کنندهتنظیم با M2R2 :محیط MS رشد کنندهتنظیم با) 

   .ندارند %0داری در سطح احتمال معنی تفاوت ها با حروف مشابه، یانگینم* 

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. 

 

 
 

 
  B؛ها نمونهیزرسازی : آمادهA ؛عنوان نمونه رقم تکدانه(ای )بهشیشهمراحل مختلف کشت مریستم گیالس در شرایط درون .4شکل 

 .ها نمونهزایی  یشهر: Hو  ها نوشاخه: تکثیر  Gو F: استقرار مریستم؛ E: کشت مریستم؛ D: جداسازی مریستم؛ C و

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 

 تأثیرای تحت  یشهشکشت مریستم در شرایط درون

ی رشدی ها کنندهنوع رقم، نوع محیط و وجود تنظیم

دار در ارقام مختلف  یمعنقرار دارد. وجود عدم تفاوت 

 ،ی رشد مریستمها شاخصیک از هر گیالس برای 

نشان از میزان خویشاوندی ژنتیکی نزدیک ارقام 

این موضوع با نتایج  ،تواند باشد با این وجود یم

نداشت. با توجه به سرعت بسیاری از گزارشات تطابق 

ی مریستمی و نقش مواد غذایی ها سلولباالی تکثیر 

ی مریستمی، ها نمونه یزرشدن و رشد -برای فعال

نسبت به  MSآزمایشات نشان داد که محیط کامل 

 کارایی باالتری دارد. گیاهان MSمحیط نصف 

مواد  ینتام به نیاز یط آزمایشگاهیدر شرا شدهکشت

بافت به  کشت پاسخ دارند؛ شتک محیط در غذایی

 & Hu) است وابسته یپتژنو تیمارهای مواد غذایی به

Wang, 1983 .)مریستم گیالس، افزایش کشت در 

 غلظت MSدر محیط  ایجاد جوانه وها  نمونهیزر رشد

بود که نتایج آن مشابه  MS نصف از بیشتر کامل

( Snir, 1982گزارش کشت مریستم در ارقام گیالس )

رس مشهد همچنین نتایج برای رقم گیالس پیشو 

(. همچنین وجود Zamanipour et al., 2015بود )

یل نقش بارز دلهبی رشدی سیتوکینین هاکنندهتنظیم

شدن سلولی خصوصا در آنها در تقسیم و طویل

ی مریستمی نتایج بسیار متفاوتی در مقابل ها سلول

 رینبیشت BAکننده رشد داشت. محیط بدون تنظیم

کشت  در سیتوکینین کننده رشدانتخاب تنظیم

 آزمایش در(. Hu & Wang, 1983)است  مریستم

 یها نوشاخه تکثیر BA که شد حاضر مشخص

این . دهد یم افزایش را ساقه و رشد طولی احتمالی

رس مشابه گزارش کشت مریستم رقم پیش نتایج

 و رشد برخی تکثیر BA بود داده که نشان بود مشهد

سرعت  بافت کشت شرایط در را داری هستهها گونه

نتایج مشابه . (Zamanipour et al., 2015دهد ) یم

 ،BA گزارش در ارقام گیالس نیز نشان داد که وجود

 افزایش تیمار کنترل به نسبت را ها یستممربقا  میزان

 یک) BA غلظت باالترین از استفاده دهد که یم

ماندنی شد زنده میزان افزایش باعث( گرم در لیترمیلی

(Snir, 1982) .گزارش کشت  نیز موافق با نتیجه این

گرم در  یلیمبود که یک  رس مشهدمریستم رقم پیش

ی و رشد مریستم گیالس بهترین مان زندهدر  BAلیتر 

( و Zamanipour et al., 2015نتیجه را داشته است )

 همچنین گزارش کشت مریستم در ارقام زردآلو که

( گرم در لیتریک میلی) BA غلظت میزان بیشترین

ها شده بود  یستممرمانی زنده میزان افزایش باعث

(Pérez-Tornero & Burgos, 2000). 

 

 گیری کلینتیجه

درصد  که داد نشان یشآزما ینا از آمدهدستبه یجنتا

مانی و نرخ تکثیر و همچنین رشد طولی شاخه زنده

 مختلف ارقام یستم درمرهای نمونه یزر تولیدی

تقریبا مشابه است ولی در بین تیمارهای  گیالس

که تیمار  یطور بهکشت، تفاوت زیادی مشاهده گردید، 

گرم در لیتر  یلیمکامل با یک  MSمحیط کشت 

BAP ، دارای باالترین میزان بود.  ها شاخصدر همه

دارای  ها شاخصدهد که این  یماین نتایج نیز نشان 

در موفقیت کشت مریستم در  همی با ارتباط نزدیک

 باشند. گیالس می
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عنوان بخشی از پروژه ملی تولید گیاهان این پژوهش به

در مرکز تحقیقات و آموزش  دارهاهستهسالم در 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی طی 

اجرا شده است، لذا از مسولین و  11تا  14ی ها سال

پرسنل خصوصاً  ،زراعی و باغیکارکنان بخش علوم 

 ، تشکر وآزمایشگاه کشت بافت باغبانی این مرکز

 گردد. یمقدردانی 
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