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جهش القایی با استفاده از سدیم آزاید ( )NAN3بر گیاهکهای نیشکر باززایی شده از کالوس در واریته
CP69-1062
Induced mutagenesis using sodium azide (NAN3) on sugar cane regeneration from callus in
variety CP69-1062
سید سعید سیاحی ،1لعیا میرپناهی2

تاریخ دریافت1395/6/14 :
تاریخ پذیرش1395/11/25 :
چکیده
بهمنظور بررسی القاء موتاسیون در نیشکر واریته  CP69-1062ماده جهشزای NAN3در مقادیر مختلف بر روی کالوسهای
بهدست آمده از برگهای اولیه دور مریستم اعمال گردید .شش تیمار سترونسازی با  4تکرار در یک طرح کامالً تصادفی بر
روی ریزنمونههای حاصل از برگهای اولیه دور مریستم اعمال گردید 5 .تیمار کالوسزایی با  4تکرار در یک طرح کامالً
تصادفی جهت کالوسزایی ریزنمونههای حاصل از برگهای اولیه مورد بررسی قرار گرفت 2,4-D .به مقدار  4و 3
میلیگرم در لیتر به ترتیب منجر به بیشترین میزان کالوسزایی گردیدند .نتایج حاصل از تجزیه پروبیت و نیز تجزیه
رگرسیون معادله رگرسیونی  Y= 5/1+84/78Xرا معرفی نمود .با استفاده از معادله LD50 ،محاسبه و مقدار 0/34mm
بهعنوان دزی که منجر به  50درصد مرگ و میر در کالوسها میگردد ،معرفی شد .جهت باززایی نیز  6تیمار باززایی در
یک طرح فاکتوریل کامالً تصادفی با  4تکرار مورد بررسی قرار گرفتند .هورمون  Kinدر  2سطح و  NAAدر  3سطح
تیمارهای مذکور را تشکیل دادند Kin .بهمیزان  3میلیگرم در لیتر و  NAAبه مقدار  0/1میلیگرم درلیتر اختالف
معنیداری با بقیه تیمارها در سطح  α=0/01داشتند .ریشهزایی نوشاخهها در محیط  MSپایه با نصف غلظت نیترات که با
مقادیر مختلفی از دو اکسین  IBAو  NAAکامل شده بود ،انجام گرفت .نتایج نشان داد که محیط  MSپایه که با نصف
غلظت نیترات کامل شده بود ،به همراه  NAAبهمیزان  0/01میلیگرم در لیتر بیشترین تأثیر را در ریشهزایی گیاهکهای
باززایی شده به همراه داشته است.
کلمات کلیدی :نیشکر ،موتاسیون ،کالوس ،باززایی ،ریشه زایی.

 - 1کارشناسی ارشد پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی استان خوزستان ).(saeed.sayahi92@gmail.com

 - 2کارشناسی ارشد کشاورزی ،اصالح نباتات.
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مقدمه

گیاهانی نظیر نیشکر دارد که به روش غیر جنسی تکثیر مییابند

نیشکر با اسم علمی (،)Saccharum officinarum L.

( .)Liu and Chen, 1984باتوجه به مشکالتی که در زمینه

متعلق به خانواده ( )Gramineaeو از جنس ()Saccharum

اصالح نیشکر وجود دارد میتوان گفت یکی از راهکارهای

است ( .)D'Hont et al., 1995اهمیت نیشکر در سالهای اخیر

اصالحی این گیاه ایجاد موتاسیون جهت بهبود بعضی از

به دلیل استفاده در صنعت شکر و صنایع جانبی آن رو به

خصوصیات مورفولوژیك و فیزیولوژیك ارقام تجاری ایران

افزایش است ( .)Desai et al., 2004کشور ایران با دارا بودن

است .القای موتاسیون زمانی که با تکنیك کشت بافت همراه

شرایط اقلیمی خاص در بعضی مناطق ،مناسب کشت و زرع

میگردد ،روش مؤثرتری را جهت افزایش تنوعهای ژنتیکی

نیشکر میباشد .نیاز به واریتههای جدید که جایگزین ارقام

جدید به همراه خواهد داشت .با توجه به این که سلولهای

پیشین گردد در مناطق نیشکر خیز ایران بهخوبی احساس

کالوس ،تمایز نیافته بوده و تقسیمات میتوزی را با سرعت

میگردد .آن چه که نیاز به واریتههای جدید را در مناطق

بسیار باالیی به انجام میرسانند این سلولها به میزان بسیار

نیشکر خیز ایران اجتناب ناپذیر میسازد ،جلوگیری از

باالیی مستعد القای موتاسیون هستند (.)Crino et al., 1994

آسیبپذیری ژنتیکی ارقامی است که برای سالیان متمادی

ایجاد موتاسیون شیمیایی یك روش آسان در گیاهان بهمنظور

کشت و زرع میشوند (صادق زاده حمایتی و همکاران،

بهبود صفات زراعی آنهاست .موتاسیونهای القاء شده دارای

 .)1390اگر چه اصالح نباتات کالسیك نقش مهمی در تولید

پتانسیل عظیم و فوق العادهای هستند که بهعنوان یك روش

ارقام گیاهی برتر بازی میکند ،اما به دلیل پیچیدگی ژنتیکی

مکمل در بهبود ژنتیکی گیاهان زراعی محسوب میشوند

بیشتر این گیاه در مقایسه با گیاهان با ژنوم کوچكتر ،معرفی

( .)Mahandjiev et al., 2001موتاژنهای شیمیایی معموالً

یك واریته نیشکر به روشهای اصالحی کالسیك ،به زمان

موتاسیونهایی را ایجاد میکنند که منجر به جایگزینیهای

نسبتاً طوالنی (معادل  10تا  15سال) نیاز دارد .از طرفی ،فراهم

جفت بازی  ATGCشده که منجر به تغییرات آمینواسیدی

نبودن شرایط اقلیمی مناسب جهت گلدهی نیشکر در ایران،

میشوند ،که عملکرد پروتئین را تغییر داده ،لیکن همانند

نیاز آن را به شرایط کنترل شده گلخانهای ضروری میسازد

تغییرات حذف یا تغییر در چارچوب قرائت ()Frame shift

که میتواند زمان الزم برای یك برنامه اصالحی را بیش از

منجر به از دست رفتن عملکرد پروتئین نمیشود

پیش افزایش دهد (Liu and Chen, 1984؛ Krishnamurthi,

(Dhanayanth and Reddy, 2000؛ .)Bhat et al., 2005

1986؛  .)Siddiqui et al., 1994راه کار دوم که از اصالح

سدیم آزاید ( )NaN3یکی از قویترین موتاژنهای شیمیایی

نباتات مدرن بهره میگیرد ضمن افزایش دقت مطالعات و

برای اصالح گیاهان زراعی است .ایجاد موتاسیون به کمك

عملیات اصالحی ،زمان الزم برای تغییر در خصوصیات گیاه

یك موتابولیت ارگانیك تولید شده از ترکیبات آزاید ایجاد

را نیز کاهش میدهد .همچنین با بهکارگیری تکنیكهای

میشود ( .)Owais and Kleinhofs, 1988این موتابولیت وارد

جدید ،منابع قابل استفاده جهت کسب صفات مطلوب را با

هسته سلول شده ،با مولکول  DNAواکنش داده و منجر به

رفع موانع بین جنسی و بین گونهای ،بهطور قابل توجهی

ایجاد موتاسیون نقطهای در ژنوم میشود (

افزایش میدهد ( .)Galiba, 1994در این مقوله ،کشت بافت

 1978؛ .)Gichner and Veleminsky, 1977جهت بررسی

گیاهی و استفاده از مارکرهای مولکولی بهطور وسیعی توسط

اثر موتاسیون هر چند ارزیابی صفات مختلف در مزرعه

محققین بهنژادی گیاهی در سراسر جهان مورد استفاده قرار

مؤثرترین روش شناخته شده است ،اما نباید از نظر دور داشت

میگیرند .کشت بافت گیاهی نقش اساسی در بهبود ژنتیکی

که با افزایش حجم مواد گیاهی حاصل از القای موتاسیون،

Kleinhofs et al.,

جهش القایی با استفاده از سدیم ازاید ( )NAN3بر گیاهکهای نیشکر ...
کنترل این مواد گیاهی ،در طرحهای آزمایشی مختلف با

شده با استفاده از یك نشانگر مولکولی قدرتمند نظیر

افزایش هزینه و وقت زیاد همراه خواهد بود .بنابراین

میباشد.

نشانگرهای مولکولی که یکی از انواع نشانگرهای ژنتیکی

مواد و روشها

میباشند میتوانند بهطور مؤثری در غربالگری اولیه مورد

قلمههای نیشکر واریته  CP69-1062از مزرعه تهیه و به

استفاده قرار گیرند .به عنوان پیشنهاد ،استفاده از مارکرهای

آزمایشگاه انتقال یافتند .قطعات  5سانتیمتری حاوی جوانه

مولکولی خصوصاً SSRها که از دقت بسیار باالیی

انتهایی ،جداسازی شده ،برسکشی با مایع صابونی و قرار

برخوردارند ،میتواند مدت زمان الزم برای بررسی اثرات این

گرفتن در زیر آب جاری به مدت نیم ساعت انجام شد .پیش

مواد موتاژن در ایجاد موتاسیون را بهطور چشمگیری کاهش

سترونسازی شامل غوطه کردن قلمهها در هیپوکلریت سدیم

دهد .تکرارهای توالی ساده چندین جفت بازی (،)SSR

 25درصد به مدت  15دقیقه بود .پس از پیش سترونسازی،

توانایی یافتن پلیمورفیسم  DNAرا در میان جمعیتهای
جهشیافته دارا هستند (

برگههای اولیه در زیر هود جداسازی شده و شش تیمار

Hoang Khai and Thi Lang,

سترونسازی مورد استفاده قرار گرفت .این  6تیمار با افزایش

 .)2005ثابت شده است که این مارکرهای مولکولی میتوانند

 45ثانیهای هیپوکلریت سدیم از  45ثانیه تا  4دقیقه و  30ثانیه

بهطور مؤثری در شناسایی موتاسیونهای نقطهای مورد استفاده

برای هر تیمار اعمال گردید (جدول .)1

قرار گیرند ( .)Xie et al., 2006هدف از اجرای این ازمایش،

استفاده از هیپوکلریت سدیم جهت سترونسازی سطحی

القای موتاسیون با استفاده از موتاژن شیمیایی سدیم آزاید بر
روی کالوسهای بدست آمده از نیشکر در واریته

SSR

اکثر گونههای گیاهی توسط ) ،)Chawla, 2000پیشنهاد شده

CP69-

است .تیمارهای سترونسازی در  4تکرار در یك طرح کامالً

 1062و سپس باززایی آنها ،همچنین اقدام به شناسایی

تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .هر تکرار عبارت از یك

پلیمورفیسم ( DNAچند شکلی) درگیاهكهای باززایی شده

پتری محتوی

با استفاده از مارکر مولکولی و بررسی تنوعهای آللی ایجاد

جدول  -1تیمارهای مختلف سترونسازی ،کالوسزایی ،باززایی و ریشهزایی نیشکر در واریته CP69-1062
Table 1. Different treatments of sterilization, callogenesis, regeneration and rhizogenesis sugar cane in CP69-1069 variety

تیمارهای ریشهزایی

تیمارهای باززایی

تیمارهای کالوسزایی

تیمارهای سترونسازی

(1.2MS) + 0.01 IBA

Kin= 2 NAA= 0.1

2,4-D= 1

هیپوکلریت سدیم 45 :ثانیه

)1.2MS) + 0.01 NAA

Kin= 2 NAA= 0.3

2,4-D= 2

هیپوکلریت سدیم 1 :دقیقه و  30ثانیه

)1.2MS) + 0.02 IBA

Kin= 2 NAA= 0.5

2,4-D= 3

هیپوکلریت سدیم 2 :دقیقه و  15ثانیه

) 1.2MS) + 0.02 NAA

Kin= 3 NAA= 0.1

2,4-D= 4

هیپوکلریت سدیم 3 :دقیقه

)1.2MS)+0/02 NAA +0.02 IBA

Kin= 3 NAA= 0.3

2,4-D= 5

هیپوکلریت سدیم 3 :دقیقه و  45ثانیه

-----------

Kin= 3 NAA= 0.5

-----------

هیپوکلریت سدیم 4 :دقیقه و  30ثانیه

محیط کشت  MSپایه ()Murashige and Skoog, 1962

تیمارهای سترونسازی انجام گرفت .ریزنمونههای سترون شده

بود که در آن  10عدد ریز نمونه (برگ اولیه) قرار داشت .بعد

به محیطهای کشت کالوسزایی انتقال یافتند .پنج تیمار

از چند روز تعداد ریزنمونههای سترون شده در هر پتری

کالوسزایی در یك طرح کامالً تصادفی با  4تکرار مورد

شمارش و تجزیه واریانس دادهها ،جهت بررسی اثرات

بررسی قرار گرفت .این تیمارها شامل مقادیر متفاوتی از2,4-D
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بودند .چاوال ( ،)2000به این نکته اشاره کرده است که استفاده

گردید .کالوسهای حاصله آنگاه به محیط کشت باززایی

از هورمون  2,4-Dکه اکسین بسیار قوی میباشد ،به تنهایی

منتقل شدند.
جهت باززایی کالوسها ،شش تیمار در یك طرح

برای القاء کالوس کافی است .پس از انتقال ریزنمونهها به

محیطهای کشت ،انتقال به تاریکی با درجه حرارت 2  ˚C

فاکتوریل کامالً تصادفی در  4تکرار بررسی شد .محیط

 25انجام گرفت .پس از سه هفته از کشت ریزنمونهها و

ساده به عنوان محیط پایه و تلفیقی از هورمونهای  NAAو

دستیابی به کالوس ،یادداشت برداری برای تعداد ریزنمونههای

 Kinانتخاب گردیدند ) .(Chawla, 2000هر تکرار ،شامل

کالوسزا انجام گرفت (جدول .)1

یك ردیف  10تایی از لولههای کشت ( 10سانتیمتر طول و 2

MS

جهت القاء موتاسیون ،کالوسها در معرض غلظتهای

سانتیمتر قطر) بوده و در هر لوله کشت ،یك کالوس قرار

متفاوتی از سدیم آزاید قرار گرفتند .کالوسها بعد از برداشتن

گرفت .کالوسهای کشت شده به اتاق رشد با فتوپریود 16

از محیط کشت به مدت  10دقیقه در محلول سدیم آزاید با

ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی در محدودهی دمایی ± 2

غلظتهای مختلف قرار گرفتند .در این تحقیق تصمیم گرفته

 25درجهی سانتیگراد انتقال یافتند .واکشت کالوسها هر 3

شد تا کاهش مدت زمان حاصله در اولویت قرار گیرد .لذا

هفته یكبار روی محیط کشت مشابه انجام گرفت (جدول .)1

باززایی از تك سلولها و یا قطعات کوچك کالوس با

نوشاخههای به طول تقریبی  10سانتیمتر به محیطهای

مشکالت فراوان همراه بود .بنابراین در این تحقیق سعی گردید

کشت ریشهزایی انتقال یافتند 5 .تیمار ریشهزایی در یك طرح

تا با افزایش بیشتر غلظت موتاژن و نیز کاهش مدت زمان

کامالً تصادفی با  4تکرار تهیه گردید.

استفاده از آن ،عالوه بر اثر بخشی موتاژن بر سلولهای

محیط  MSکه با نصف غلظت نیترات تکمیل شده بود به

کالوس ،حفظ ساختار کالوس و نیز حفظ پتانسیل باالتر آن در

عنوان محیط پایه برای تیمارهای ریشهزایی در نظر گرفته شد

باززایی ،نیز مورد توجه قرار گیرد .غلظتهای به کار رفته از

) .(Pierik, 1997کاهش غلظت مواد معدنی در محیط  MSرا

سدیم آزاید شامل  0/9 ، 0/7، 0/5 ،0/3 ،0/1و  1/1میلیموالر

به میزان نصف بهعنوان محیط پایه برای ریشهزایی اکثر

بودند .پس از تیمار با سدیم آزاید 3 ،بار شستشو با آب مقطر

گونههای گیاهی مفید میداند .هر تکرار ،شامل یك ردیف

استریل ،هر بار به مدت  3دقیقه انجام گرفت .کالوسهای هر

 10تایی از لوله های کشت ( 10× 2سانتیمتر) بود و در هر

تیمار آنگاه بر روی محیط کشت نیمه جامد قرار داده شده ،هر

لوله کشت ،یك نوشاخه قرار گرفت .محیطهای کشت

دو هفته یکبار برای ارزیابی میزان مرگ و میر مورد بررسی

ریشهزایی به اتاق رشد با فتوپریود  16ساعت روشنایی و 8

قرار گرفتند .دادههای حاصل از تعداد کالوسهای زنده بر

ساعت تاریکی در محدودة دمایی  25± 2˚Cدرجة سانتیگراد

اساس تعداد کالوسهای زرد رنگ و تازه یادداشت گردید.

انتقال یافتند .پس از سه هفته ،تعداد نوشاخههای ریشهدار

آنگاه با استفاده از روش تجزیه پروبیت دادههای بدست آمده

(ریشههای توسعه یافته و دارای تارهای کشنده کافی) برای هر

LD50

تیمار شمارش و تجزیه واریانس دادهها ،جهت بررسی اثرات

آنالیز و معادله خط رگرسیونی برازش شد .به عالوه

تیمارها به انجام رسید.

موتاژن بکار رفته با استفاده از معادله خط بدست آمده محاسبه
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جدول -2تجزیه واریانس تیمارهای مختلف سترونسازی ،کالوسزایی ،باززایی و ریشهزایی در واریته CP69-1062
Table 2. Variance analysis of different treatments sterilization, callogenesis, regeneration and rhizogenesis in CP691069 variety.
C.V

منابع تغییر

آزمایش

تیمار

سترونسازی
-------کالوسزایی

F
**36.20

SS
2.25

DF
5

10.21
--------

-------**33

0.06

18

خطای آزمایشی

1.65

4

تیمار

--------

0.05

15

خطای آزمایشی

--------

--------

**14.43

0.3

1

فاکتور (Kin) A

--------

6.11
--------

**38.03

0.79

2

فاکتور (NAA) B

باززایی

**29.61

0.62

2

اثر متقابل  Aو B

--------

--------

--------

0.02

18

خطای آزمایشی

--------

16.29
--------

** 16.93
--------

1.62

4

تیمار

ریشهزایی

0.09

15

خطای آزمایشی

12.93
--------

**معنیدار در سطح احتمال %1

--------

**significant at 1 percent probability

نتایج و بحث

) al., 2002نیز پیشتر گزارش شده است .علت انتخاب

نتایج تجزیه واریانس دادههای تبدیل شده (تبدیل جذری)

هیپوکلریت سدیم بهعنوان یك ماده سترونساز در این

را برای تیمارهای مختلف سترونسازی ،کالوسزایی ،باززایی

پژوهش ،تبعیت از نتایج گزارشهای ارائه شده پیشین دال بر

و ریشهزایی نیشکر واریته  CP69-1062نشان میدهد.

کارآمدی باالی آن در سترونسازی ریزنمونههای حاصل از

تیمارهای سترونسازی اختالف معنیداری در سطح احتمال

ارقام مختلف نیشکر است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس

 1%نشان دادند .نتایج آزمون دانکن نیز نشان داد که تیمار 4

تیمارهای مختلف کالوسزایی نشان داد که اختالف بین این

شامل هیپوکلریت سدیم  25درصد به مدت  3دقیقه ،با میانگین

تیمارها در سطح احتمال  %1معنیدار است (جدول  .)3نتایج

 8/25ریز نمونه سالم و سترون شده بهترین نتیجه را در

آزمون دانکن جهت تعیین بهترین مقدار هورمون استفاده شده،

سترونسازی ریزنمونههای نیشکر واریته  CP69-1062به

نشان دادکه تیمار  4شامل محیط  MSپایه به همراه  2,4-Dبه

همراه داشته است (جدول  .)4این مسأله ممکن است بهعلت

میزان  4میلیگرم در لیتر با میانگین  8/75ریزنمونه کالوسزا و

Jha and Roy,

تیمار  3شامل محیط  MSپایه به همراه  3میلیگرم در لیتر2,4-

( )1982جدول  .)3در این تحقیق انتخاب برگهای اولیه

 Dو میانگین  6/75ریزنمونه کالوسزا از  10ریزنمونه ،بهترین

اطراف مریستم مد نظر قرار گرفت .زیرا این برگها بهعلت

نتایج را در کالوسزایی برگهای اولیه به همراه داشتهاند.

جوانی سلولهایی که اطراف سلولهای مریستمی را در

استفاده از هورمون  2,4-Dبرای القاء کالوس از برگهای اولیه

برگرفتهاند از پتانسیل بسیار باالیی جهت تقسیمات میتوزی

نیشکر پیشتر توسط گاندانو و همکاران ( ،)2005کریم و

برخوردارند ( .)Chawla ,2000استفاده از برگهای اولیه

همکاران ( )2002و نیاز و کورایشی ( )2002جهت

جهت کالوسزایی توسط )،(Behra and Sahoo, 2009

کالوسزایی واریتههای مختلف نیشکر پیشنهاد شده است .در

(،(Sadat et al., 2008) ،)Niaz and Quraishi, 2002

این جا باید به این نکته اشاره کرد (جدول .)4

پایداری شیمیایی هورمون  2,4-Dباشد (

) (Franklin et al., 2006) ،(Daneshvar, 2007و

(Karim et
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علت انتخاب اکسین  ،2,4-Dقویتر بودن این هورمون
نسبت به سایر اکسینهاست ،که اغلب برای ایجاد و حفظ
کالوس و همچنین رشد سلولهای سوسپانسیون (محلول)
بهکار میرود (سیدطباطبایی و امیدی .)1389 ،انتخاب
غلظتهای هورمون  2,4-Dدر این دامنه براساس بررسی منابع
انجام شده (بهرا و ساهو2009 ،؛ سادات و همکاران1387 ،؛
ایکرم وهمکاران2011 ،؛ مائورین و همکاران1990 ،؛ کریم و
همکاران2002 ،؛ فرانکلین و همکاران ،2006 ،علی و
همکاران2007 ،؛ کمریت و همکاران 2012 ،و اسمیوال و
همکاران )2012 ،صورت گرفت .گزارشهای فوق مبنی بر
این موضوع است که بیشتر محققین در رابطه با نوع اکسین
مورد استفاده ( )2,4-Dو غلظت آن ( 3میلیگرم در لیتر)
نظرات همسویی دارند .نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین
دانکن نیز در این پژوهش ،نتایج حاصل از گزارشهای پیشین
را تأیید میکند .همچنین نتایج تجزیه واریانس تیمارهای
مختلف باززایی ،نشاندهنده اختالف معنیدار این تیمارها در
سطح احتمال  %1بود (جدول.)3
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جدول  -3آزمون مقایسه میانگین دانکن برای تیمارهای سترونسازی ،کالوسزایی ،باززایی و ریشهزایی نیشکر در واریته CP69-1062
میانگین

Table 3. Duncan comparison test for treatments sterilization, callogenesis, regeneration and rhizogenesis in CP69-1069 variety.
تیمارهای سترونسازی /زمان
میانگین
تیمارهای کالوسزایی
میانگین
تیمارهای باززایی
میانگین
تیمارهای ریشهزایی

2b

(1.2MS) + 0.01 IBA

8.5a

(1.2MS) + 0.01 NAA

4b-c

1.75b

(1.2MS) + 0.02 IBA

4.75b

Kin= 2 NAA= 0.5

9a

Kin= 3 NAA= 0.1

8.75a

2.25b

)1.2 MS) + %2 NAA+ %2 IBA

5.25b

Kin= 3 NAA= 0.3

2.75b

2,4-D= 5

--------

--------

3.25c

Kin= 3 NAA= 0.5

--------

--------

3b

(1.2MS) + 0.02 NAA

b

5

Kin= 2 NAA= 0.1

b

3

2,4-D= 1

d

1

هیپوکلریت سدیم 45 :ثانیه

Kin= 2 NAA= 0.3

2b

2,4-D= 2

2.75c

هیپوکلریت سدیم 1 :دقیقه و  30ثانیه

6.75a

2,4-D= 3

5b

هیپوکلریت سدیم 2 :دقیقه و  15ثانیه

2,4-D= 4

8.25a

هیپوکلریت سدیم 3 :دقیقه

4.75b-c

هیپوکلریت سدیم 3 :دقیقه و  45ثانیه

0.5d

هیپوکلریت سدیم 4 :دقیقه و  30ثانیه
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با توجه به این که اثر متقابل  Aو  Bمعنیدار شده است ،از

احتمال  %1بود (جدول  .)3نتایج حاصل از آزمون دانکن ،نیز

مقایسه میانگین اثرات اصلی اجتناب گردید ( Yazdisamadi et

نشان داد که تیمار  2شامل محیط  MSکه با نصف غلظت

 .)al., 1977نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن ،نشان داد که

نیترات کامل شده بود ،به همراه  NAAبه میزان  0/01میلیگرم

تیمار  4شامل  3میلیگرم در لیتر  Kinو  0/1میلیگرم در لیتر

در لیتر با میانگین  8/5گیاهك ریشهدار شده بیشترین تأثیر را

 NAAبا میانگین  9اختالف معنیداری با بقیه تیمارها در سطح

در ریشهزایی گیاهكهای باززایی شده به همراه داشته است.

احتمال  %1داشت (جدول  .)4در این تحقیق برای باززایی

در این تحقیق ،جهت دستیابی به ریشههای توسعه یافته با

کالوسهای حاصل تلفیقی از هورمونهای اکسین و سیتوکینین

تارهای کشنده کافی ،محیط  MSبا  1/2نیترات به عنوان محیط

مورد استفاده قرار گرفت ،)Chawla, 2000( .به این نکته اشاره

پایه استفاده گردید (جدول .)Pierik, 1997( )4

کرده است که کاهش اکسین و افزایش غلظت سیتوکینین

کاهش غلظت مواد معدنی در محیط  MSرا به میزان

برای تولید ساقه از بافت کالوس مرسوم است .در ارتباط با

نصف بهعنوان محیط پایه برای ریشهزایی اکثر گونههای

باززایی کالوسهای حاصله ،هر چند محیط  MSتغییر یافته

گیاهی مفید میداند .محققین نیز اشاره کردهاند ،که دستیابی به

بهعنوان محیط باززایی مناسب توسط بعضی محققان پیشنهاد

ریشه با استفاده از محیط  MSبا  1/2نیترات ،واکنش مثبت

Aftab et al., 1996, Gandonou et al.,

نیشکر را به این محیط ،جهت ریشهزایی به همراه دارد .اما در

 .)2005نتایج دیگر تحقیقات نشان داد ،که تلفیق مناسبی از

این تحقیق عالوه بر استفاده از محیط مذکور بهعنوان محیط

سیتوکینینها و اکسینهای متداول ،در کنار محیط پایه نیز

پایه ،از هورمونهای  IBAو  NAAنیز بهطور جداگانه و یا

میتواند منجر به باززایی کالوسها گردد .این نکته را نیز نباید

ترکیبی برای القای ریشهزایی استفاده شد ( Karim and Amin,

از نظر دور داشت که ماده جهشزای بهکار رفته بر روی

.)1994, Lal and Sing, 1994

گردیده است (

کالوسها ،میتواند به شدت بر روی باززایی کالوس تأثیر

نتایج حاصل از تجزیه پروبیت پس از تبدیل درصد

گذار باشد و منجر به کاهش پتانسیل آنها در باززایی گردد

کالوسهای کشته شده به پروبیت و تبدیل لگاریتمی مقادیر

) .)Al-Qurarainy and Salim khan, 2009بهنظر میرسد

استفاده شده از سدیم آزاید ،را ارائه نشان میدهد (جدول.)5

کالوسهایی که در معرض مواد جهشزا قرار میگیرند جهت

همانگونه که از جدول مشخص است مدل رگرسیونی ،عرض

باززایی رضایت بخش نیاز به مقادیر باالتری از سیتوکینین و

از مبداء و نیز شیب خط همگی در سطح احتمال %1

مقادیر کمتری از اکسین دارند .نتایج تجزیه واریانس تیمارهای

معنیدارند.

مختلف ریشهزایی ،بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح
جدول  -4تجزیه پروبیت دادههای حاصل از تیمار سدیم آزاید بر کالوسهای نیشکر در واریته CP69-1062
Table 4. Probit analysis data of Sodium azide for sugar cane callus in CP69-1069 variety.
منابع تغییرات
DF
SS
F/t
**0.0034

2.34

1

مدل رگرسیونی

**42.55

-------

1

عرض از مبدأ

**6.24

-------

1

شیب خط

-------

0.06

4

خطای آزمایشی

0.52

5

کل تصحیح شده

------**معنیدار در سطح %1

2

R = %91

CV= 4.66
2

R =%91

CV=4.66
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معادله خط رگرسیونی پس از انجام تجزیه پروبیت و

در حالی که خط رگرسیونی برازش شده بیانگر مقادیر

محاسبه عرض از مبداء و شیب خط رگرسیون بهصورت

مورد انتظار است .همانگونه که از نتایج تجزیه پروبیت بر

 Y=5/1+84/78Xو برازش آن نشان داده شده است (شکل .)1

میآید با افزایش مدت زمان استفاده از سدیم آزاید ،میزان

نقاط عالمت گذاری شده بر روی نمودار ،مقادیر واقعی مرگ

مرگ و میر حاصل در کالوسهای موجود نیز افزایش یافته

و میر کالوس را پس از تبدیل لگاریتمی نشان میدهد.

است.
y = 5. 84 +1. 7822 x
6. 25

N
6
Rs q
0. 9069

6. 00

Ad j Rs q
0. 8836
RMSE
0. 245

5. 75

5. 50

5. 25

5. 00

4. 75

4. 50

4. 25
0. 1

0. 0

- 0. 1

- 0. 2

- 0. 3

- 0. 5

- 0. 4

- 0. 6

- 0. 7

- 0. 8

- 0. 9

- 1. 0

x

شکل  -1برازش معادله رگرسیونی از تجزیه پروبیت دادههای حاصل از تیمار سدیم آزاید بر کالوسهای نیشکر واریته .CP69-1062
Figure 1. Regression equation fitted of probit analysis data from sodium azide treatment

از ترکیبات آزاید وارد هسته سلول گردیده سپس با

محور افقی شامل دز استفاده شده (پس از تبدیل

DNA

لگاریتمی) و محور عمودی مقدار مرگ و میر کالوسها پس

وارد واکنش شده و منجر به ایجاد موتاسیونهای نقطهای

از تبدیل درصد کشته شده به پروبیت (شکل .)1

میگردد ،لکن سمیت موجود و بیشتر اثرات فیزیولوژیك آن

محققین دیگری نیز نتایج مشابهی را گزارش دادهاند .آنها

به دلیل اثرات بازدارنده آن بر روی آنزیمهایی است که دارای

در این گزارش بیان کردند که استفاده از این ماده موتاژن با

یونهای دی والنت ( 2بار مثبت) نظیر آنهایی که در تنفس

افزایش غلظت از  1تا  5میلیگرم در لیتر ( 0/015تا 0/08

سلولی نقش دارند میباشد ( Kleinhofs, et al., 1978; Amir

میلیموالر) بر روی کالوسهای بدست آمده از واریته CP77-

.)et al., 2007

 400منجر به افزایش مرگ و میر کالوسها از  8/8تا 52/3

سپاسگزاری

درصد گردیده است ).(HoveizehSadat and Soltani, 2012

با تشکر و سپاس بیکران از خانم مهندس لعیا میر پناهی به

محققین ،نیز گزارش مشابهی را در استفاده از اتیل متان

خاطر تالش بیپایان ایشان و همچنین دانشگاه ازاد اسالمی

سولفونات بر روی کالوسهای حاصل از نیشکر دو واریته

واحد اهواز که در این راه ما را با مساعدتهای فراوان یاری

 CP48-103و  CP59-614ارائه نمودند .دلیل این مسأله آن

نمودهاند.

است که هر چند سدیم آزاید با تولید متابولیتهای ارگانیك
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Abstract
In order to investigate the mutagenicity of mutagenic substances NAN3 CP69-1062 in
sugarcane varieties in different amounts on the first round callus obtained from leaf meristem
were applied. In the first six Sterilization treatment with four replications in a completely
randomized design on the primary leaf explants derived from the meristem were applied. 5
treatments with 4 replications in a completely randomized design callus explants for callus
induction from the primary leaves were studied. 2,4- D to a value of 4 and 3 mg resulted in
callus were highest. For induction of mutation on differentiated cells obtained from primary
leaves regression equation Y= 5.84+1.78 X presented. Using calculated equation, LD50 was
calculated and as 0.34 mm was introduced as dose that resulted in %50 mortality of callus. Also,
for callus regeneration, 6 treatments of regeneration were evaluated in factorial experiment
based on completely randomized design with four replications. Kin hormone levels in the
second and third levels of NAA in the above treatments formed. 3 milligrams per liter of Kin
and 0.1 milligrams per liter of NAA were significant different from other treatments at α= 0.01.
Rooting shoots in the basic MS medium with half the nitrate concentration of auxin IBA and
NAA with different values of the two had been completed, was conducted. The results showed
that the basic MS medium with half the concentration of nitrate was completed, along with
NAA at a rate of 0.01 mg greatest impact on rooting germ have been regenerated.
Key words: Sugar cane, Mutation, Callus, Regeneration, Rhizogenesis.
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