توضیح
از
فــــ 1

سترون سازی بذر ها با غلظت های مختلف هیپو کلرید سدیم و اتانول
مرحله استقرار کشت ها در محیط کشت مناسب غلظت های مختلف هورمونی
مرحله پرآوری نو ساقه ها در محیط کشت با غلظت های مختلف هورمونی
ریشه زایی شاخه های بارزایی شده
سازگاری گیاهان با شرایط محیطی

توضیح
از
فــــ 2

سترون سازی بذر ها با غلظت های مختلف هیپو کلرید سدیم و اتانول
مرحله استقرار کشت ها در محیط کشت مناسب غلظت های مختلف هورمونی
مرحله پرآوری نو ساقه ها در محیط کشت با غلظت های مختلف هورمونی
ریشه زایی شاخه های بارزایی شده
سازگاری گیاهان با شرایط محیطی

کش
ف
ت با ت گیااهن

انجمن علمی دانشجویی علوم گیاهی دانشگاه خوارزمی
بعد از یک سال تالش در زمینه پرورش گیاهان به روش قلمه
زنی با به روز رسانی امکانات و روش های کشت به روش
کشت بافت گیاهی برای تکثیر انواع گیاهان و درختان روی
آورد .پس از ایجاد فضای مناسب برای کشت بافت گیاهان در
 3فاز کارآفرینی انجام پذیرفت.

تولیدات کشت بافت و تولید نهال و
فروش به موسسات و گلخانه ها
تولید محصوالت تزیینی گیاهی
و فروش مستقیم
ریزازدیادی و کشت درون شیشهای
گیاه آلو ()Prunus domestica
فروشمستقیم
با توجه به سود خالص باالی محصوالت در فروش مستقیم و بدون واسطه انجمن علمی دانشجویی علوم
گیاهی دانشگاه خوارزمی تصمیم گرفت تا در نمایشگاه دانشگاهی اولین تولیدات خود را در فاز دوم
به فروش برساند .اولین فروش محصوالت در نخستین گردهمایی دانش آموختگان علوم زیستی که در
اردیبهشت ماه  1396برگزار شد ،انجام گردید.

توضیح
فــــاز3

اطالعات مربوط به طرحدهنده و همكاران
نام و نام خانوادگي مشاور علمی  :دکتر پریسا جنوبی
شاني محل كار  :تهران -خیابان دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی – دانشکده علوم زستی
محل اجراي طرح  :کرج – دانشگاه خوارزمی -دانشکده علوم زیستی
مشخصات كامل دانشجويان همکار طرح:
نرچس خاتون خمسه ،دانشجوی دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی
مائده نصوحیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
مریم ملکی ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی

افتخارات

کشت بافت و سلول گیاهی به همراه روشهای مهندسی
ژنتیکازارکانمهم فناوریزیستی بهعنوانیکیازعلوم
پیشرفته دنیا به شمار میآیند .با علم به این موضوع که هر
یک از سلولهای گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن
به گیاه کامل را دارند ،دریچهای تازه پیش روی دانشمندان
ومحققانعلومزیستیگشودهشد،بهنحویکهدرمقایسه
باروشهای اصالحسنتی گیاهان،تسریعقابلمالحظهای
در مدت زمان اجرای برنامههای اصالحی به وجود آمد و
امکان انجام تالقیهای بین جنسی را نیز فراهم نمود.
عالوه بر این نگهداری ذخایر توارثی ،تولید گیاهان عاری
از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای
مهمدیگرکشتبافتوسلولگیاهیمیباشند.روشهای
کشتبافتمبتنیبردومرحله تمایززدایی و تمایزیابی اس
ت که انجام هر یک از این مراحل به شرایط خاصی نیاز
دارد و باید در محیطی عاری از هرگونه آلودگی صورت
پذیرد که گاه باعث افزایش هزینه تولید میشود .با این
وجود مراکز تولیدی سالیانه میلیونها نهال و گیاه مختلف
را از طریق روشهای ریزازدیادی به بازار عرضه میکنند و
فرآوردههای زیستی متعددی نیز با استفاده از روشهای
کشتبافتتولیدمیشوند.
روشهایکشتبافتگیاهی
کشت پینه ،کشت سوسپانسیون سلولی،
کشت پروتوپالست،کشتهاپلویید،کشتجنینواندام،
باززایی و ریز ازدیادی
پیش شرط الزم در تراریزش به واسطه کشت بافت
مرحله مهم پیش از آغاز کشت بافت شناسایی گیاهی با
تواناییایجاد بافت کالوسی سالمکهقابلیتتقسیمسریع
نیز داشته باشد است.
مرحلهمهمپسازآغازکشتبافتوپیشازاجرای تراریزش؛
شناسایی و جداسازی بافت سالم که قابلیت تقسیم سریع
نیز داشته باشد است.
مراحل کلیدی در تراریزش به واسطه کشت بافت
چهار مرحله کلیدی در کشت بافت شامل موارد ذیل
است :الف -شناسایی و جداسازی ژن یا ژنهای مورد
نظر از موجود اصلی ب-درج ژن جدا شده در پالسمید
و تکثیر آن در باکتری (همسانهسازی) ج-وارد کردن ژن
همسانهسازی شده به سلولهای مورد نظر د-انتخاب و
پرورشسلولهای تراریخت.
کاربردهایکشتبافت
از مهمترین کاربردهای کشت بافت ،تکثیر گونههای مفید
ومقاوم به شکل کام ً
ال همسان میباشد .به عنوان مثال
کشت بافت پایه مقاوم به گموز گیاه پسته در ایران صورت
میگیرد.
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از آنجایی که گوجه سبز از مهم ترین محصوالت باغی است و همچنین به عنوان یکی از پرطرفدارترین میوه
های نوبرانه محسوب میشود و تولید میوهی آن ارزش اقتصادی باالیی دارد .میروباالن یکی از پایههای رویشی
بسیار مهم برای آلو به شمار میآید ،اطالعات محدودی در زمینهی ریزازدیادی میروباالن وجود دارد .هدف این
پژوهش افزایش سرعت تکثیر و تولید پایههای یکنواخت میروباالن میباشد .تکنیک کشت بافت و ریز ازدیادی
امکان دست یابی به تعداد بسیار زیاد پایه ها را در حداقل زمان در کمترین فضا و باحداقل هزینه امکان پذیر می
سازد .عالوه بر آن باعث اشتغال زایی افراد دانش اموخته در بازارهای تخصصی مرتبط با تحصیلشان می گردد.
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