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بهینهسازی تهیه و سترون کردن محیطکشت برای تکثیر پینه و باززایی گیاه در سه رقم
نیشکر ( )Saccharum officinarum L.تجاری ایران
Optimization of Preparation and Sterilization of Culture Medium for Callus
Proliferation and Plant Regeneration in Three Iranian Commercial Cultivars of
)Sugarcane (Saccharum officinarum L.
سحرشامنصوری ،1محمود شمیلی 2و مهرآنا کوهی

دهکردی*3

تاریخ پذیرش97/10/25 :
تاریخ دریافت96/11/21 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
آلودگی میکروبی (قارچی و باکتریایی) محیطکشت یکی از مشکالت شایع در ریزازدیادی درون شیشهه ای گیاههان اسهت .در پهژوه
حاضر دستیابی به بهترین روش سترونسازی و بهینهسازی تهیه محیطکشت برای تکثیر پینه و باززایی گیاه در سه رقم تجاری نیشهکر
ایران ( CP69-1062 ،CP48-103و  )CP57-164موردمطالعه قرار گرفت .بهمنظور سترونسازی محیطکشت 12 ،تیمار در  12تکهرار در
یک طرح کامالً تصادفی برای هر رقم بهطور جداگانه بررسی شد .بهمنظور گزین بهترین محیطکشت تکثیر پینه 5 ،تیمهار شهام ( 2
 2,4-D )mg l-1بههمراه سطوح مختلف  BAPدر  10تکرار و برای دستیابی به بهترین محیطکشت باززایی 15 ،تیمار در  10تکرار شام
سطوح متفاوت اکسین و سیتوکنین در طرح کامالً تصادفی موردبررسی قرار گرفت .تیمار حهاوی کاربنهدازیم دو در ههزار ( 15دقیقهه)،
اتانول  70درصد ( 50ثانیه) ،هیپوکلریت سدیم  25درصد (حاوی پنج درصد کلر فعال) به همراه توئین  15( 20دقیقهه) و محیطکشهت
حاوی سفوتاکسیم ( 200پیپیام) و جنتامایسین (پنج پیپیام) با عدم آلودگی در ارقهام  CP69-1062و  CP57-164و کمتهرین درصهد
آلودگی برای رقم  CP48-103بهترین نتیجه را در سترونسازی بههمراه داشت .در بررسی رشد پینههها ،تیمهار  TC5شهام ()2 mg l-1
 MS + BAP )0.5 mg l-1( + 2,4-Dبی ترین رشد و تکثیر پینهه را نشان داد .پس از گذشت  30-45روز از کشت پینهها روی محهیط
بهاززایههی ،تیههمارهای (  0.5 mg l-1 Kinetinو  3 mg l-1 Kinetin( ،(0.5 mg l-1 BAPو  )0.5 mg l-1 NAAو ( 3 mg l-1 Kinetinو 0.1
 )mg l-1 NAAبهترتیب در رقمهای  CP57-164 ،CP48-103و  CP69-1062با میانگین  60 ،70و  50درصهد بهاتترین درصهد بهاززایی
گیاه را بههمراه داشتند.
واژههای کلیدی :اکسین ،سیتوکینین ،کاربندازیم ،توئین  ،20سفوتاکسیم ،جنتامایسین

 1و  .3بهترتیب دان آموخته کارشناسیارشد و استادیار ،گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2استادیار پژوهشی ،موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان ،اهواز ،ایران
Email: m.koohi@gmail.com
* :نویسنده مسئول
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده اول بهراهنمایی مهرآنا کوهی دهکردی است.
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میشود (تورز  ،)1998 ،ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی و
دارای کاربردهای تجاری است .تهیه کشتهای سهترون (بهدون
آلودگی) در بعضی مواد گیاهی ازجمله ریزنمونههای گیاه نیشکر
یکی از چال های عمده در کشهت بافهت میباشهد (اسهمیت،3
 .)2002از اینرو حذ آلودگیهای قارچی و باکتریایی مهمترین
مرحله در ریزازدیادی به شمار میرود .آلودگی ممکن اسهت بهر
روی سطح گیاه ،بین سلولها و یا در داخ سهلولهای گیهاهی
باشد .دستیابی به مواد گیاهی سترون مشک اسهت و بها وجهود
احتیاطهای تزم 95 ،درصد از کشتها در صهورتیکه ریزنمونهه
بهخوبی گندزدایی نشده باشد بهه آلهودگی میانجامهد .بنهابراین
اندامها و بافتهای گیاهی را توسط تیمارهایی بها مهواد گنهدزدا
سترون میکنند و محلولهای مورداستفاده برای سترون کهردن
ریزنمونهها میبایستی بهه بافهت گیهاهی آسهیب نرسهاند امها در
همین حال هر آلهودگی قهارچی یها باکتریهایی را از میهان ببهرد
(تورز .)1998 ،بافتهای گیاهی را میتوان با انواع مختلفی از مهواد
شیمیایی استری نمود .نوع و غلظت ماده اسهتری کننده مهورد
استفاده و مدت زمان تماس آن با نمونه گیاهی ،بههطور تجربهی
بایستی تعیین شود (چاوت.)2000 ،4
مطالعات متعددی در ارقام مختلف نیشهکر بههمنظور بهینهه
نمودن سترونسازی و بازایی پینه انجام شده است که به مهوارد
ی اشاره میشود :سادات و همکاران ( )1387و نیاز و قریشی5
( )2002از تیمار سترونسازی هیپوکلریهت سهدیم بههترتیب در
مقادیر  25درصد بهمدت  10دقیقه و پهنج درصهد بهمهدت 20
دقیقه برای ارقام مختلف نیشکر استفاده کردند .محققهان بهرای
افزای خاصیت میکروبکشی هیپوکلریهت سهدیم از ترکیبهات
مختلفی استفاده میکنند .کمریت 6و همکاران ( )2012از الکه
 70درصد بهمدت سه دقیقه در کنار هیپوکلریت سدیم استفاده
نمودنههد .بیههرادار 7و همکههاران ( )2007بههرای سترونسههازی
محیطکشت بافهت نیشهکر ،قهار ک (کاربنهدازیم 0/1 8درصهد) و
بههاکتریک (استرپتومایسههین 0/1 9درصههد) را بهمههدت  1دقیقههه
بههههکار بردنهههد .خهههان 10و همکهههاران ( )2007از آنتیبیوتیهههک
سفوتاکسههیم 11در غلظتهههای  100و  500میلیگههرم بههههمراه
هیپوکلریت سدیم در تحقیق خود استفاده کهرده و گهزارش دادنهد
تیمار هیپوکلریت سدیم  50درصد بهمدت  20دقیقه همراه با 500

مقدمه
نیشکر با نام علمی ( )Saccharum oficinarumگیاهی دائمی از
قبیلهه آندروپوگونههه ،خههانواده پوآسههه ،زیرخههانواده پانیکوئیههده و
متعلق به جنس ساکاروم میباشد .این گیاه ازجمله گیاهان مهم
صنعتی چندساله است و جزء ده محصول اسهتراتژیک دنیها بهه
حساب میآید (حمهودی و همکهاران .)1392 ،در حهال حاضهر
نیشکر در منهاطق گرمسهیری و نیمهگرمسهیری بههعنوان گیهاه
زراعی اصلی تأمینکننده شکر مصهرفی مهردم کشهت میگهردد
(بهمنی .)1390 ،اصلیترین محصولی که از نیشهکر استحصهال
میشود ،شکر است .مقدار شکر استحصال شده برای هر رقم بها
شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت میباشد .اما معموتً بین 10
تا  12درصد برای هر تن نی متفاوت است .از هر هکتهار بههطور
متوسط  9تا  12تهن شهکر بهدسهت میآیهد ،همچنهین بعهد از
استخراج قند ،مالس و تفاله آن محصول جهانبی هسهتند کهه از
آنهها بهههترتیب در تهیههه الکه و تغذیههه دام اسههتفاده میشههود
(مههو ن رضهها محلههه و همکههاران .)1392 ،نئوپههان ،فورفههورال،
خمیرمایه ،صمغ ،مالمهین ،پارچهه ،کاغهذ ،سهرکه و انهواع مهواد
شیمیایی و دارویی متنوع دیگهر نیهز از ایهن محصهول بهدسهت
میآید (برات شوشتری و همکاران .)1387 ،کلیهه ارقهام زراعهی
نیشههکر از جههنس و گونههه  S. officinunarumمیباشههند و از
مشخصات مهم این گونهه میتهوان بهه بهات بهودن درصهد قنهد،
برگهای پهن ،پایین بودن درصد مواد خشهبی و ضهخیم بهودن
ساقه اشاره نمود .مقدار قنهد خیهره شهده در سهاقه نیشهکر در
ارقام مختلف حدود  14تا  16درصد است و گاهی اوقات بهه 18
درصد نیز میرسد (افکاری.)1388 ،
افزای جمعیت جهان و کهاه منهابع تولیهد فرآوردهههای
گیاهی و دامی در جهان یک مشک جدی و اساسهی اسهت کهه
دانشمندان را در دهههای اخیر به این فکر ترغیب نمهوده تها بها
استفاده از شیوههای جدید در حفظ محیطزیست و عهدمتغییهر
بنیادی در طبیعت ،دست به تولیهد بهتهر و بی تهر محصهوتت
گیاهی بزنند .یکی از این روشهای مهدرن ،اسهتفاده از فنهاوری
کشت سلول و بافتهای گیاهی است که از این طریهق میتهوان
نسبت به تکثیر گیاهان مختلف اعم از صنعتی ،دارویی ،مرتعی و
کشاورزی اقدام نمهود (شهاهپیری و همکهاران )1383 ،از طهر
دیگر این امکان فراهم آمده است تا با کهاربرد ایهن روش بتهوان
گیاهان متحم به عوامه نامسهاعد محیطهی مختلهف ازجملهه
خشههکی ،شههوری و فلههزات سههنگین را انتخههاب و تکثیههر نمههود
(قاسمی بزدی و احمدی .)2010 ،1کشت سلول و بافهت گیهاهی
که با عنوانهای کشت اینویترو و یا کشت استری نیهز مطهرح

2. Torres
3. Smith
4. Chawla
5. Niaz and Quraishi
6. Khamrit
7. Biradar
8. Carbendazim
9. Streptomycin
10. Khan
11. Cefotaxime

1. Ghasemi Bezdi and Ahmadi
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قابلیت بازرویی مناسبی برخوردار نمیباشد .به بادزدگی تابستان
حساس بوده ولی به ساقهخوران نیشکر نسهبتاً مقهاوم اسهت .در
حال حاضر حدود  20درصهد از اراضهی زیهر کشهت نیشهکر در
خوزستان به این رقم اختصا یافته اسهت (پرویهزی آلمهانی و
همکاران.)1390 ،
نظر به اینکه این ارقام سطح کشت نسبتاً وسهیعی بهه خهود
اختصا داده و از طریق قلمههای ساقه تکثیر میشوند کهه بها
مشک اختالط ارقام در مزارع روبهرو میباشد و ایهن امهر تهأثیر
منفی بر استحصال قند دارد لذا سالمسهازی و ریزازدیهادی ایهن
ارقام موردتوجه قرار گرفته است تا از یک طر از اختالط ارقام
جلوگیری شهود و از طهر دیگهر امکهان اسهتفاده از پینهههای
تولیدی برای مطالعات تنوع سوماکلونال بهمنظهور تولیهد ارقهام
متحم به تن های محیطی فراهم شود .از اینرو بها توجهه بهه
وقوع آلودگی باتی قارچی در ریزنمونهههای نیشهکر و از طهر
دیگر نبود یک پروتک واحد برای این گیاه ،در تحقیهق حاضهر،
تعیین بهترین تیمار ضدعفونی برای مهار آلودگیهای قهارچی و
باکتریایی در ارقام تجاری موردمطالعهه و دسهتیابی بهه بهتهرین
تیمار واکشت پینه برای رشد و تکثیر بهتر پینه و مناسهبترین
نسبت هورمهونی بهرای بهاززایی پینهه مهوردنظر قهرار گرفهت و
تیمارهای مختلف سترونسهازی شهام مهواد ضهدعفونیکننده
مختلههف در غلظتههها و زمانهههای مختلههف ،همچنهین ترکیههب
تنظیمکنندههای مختلهف اکسهین و سهیتوکنین بهرای محهیط
تکثیر و باززایی پینه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

میلیگههرم در لیتههر سفوتاکسههیم بهههترتیب  80 ،90و  70درصههد
آلههودگی را در ارقههام  CP77-400 ،HSF-240و  CPF-237کنتههرل
کرده است .سهانی 1و همکهاران ( )2010پینهههای بهدسهتآمهده را
بهمنظور گسترش و تکثیر بهتر پینه به محیطکشت تازه حاوی2,4-
 2 Dانتقال دادند .صدیق )1993( 3نیز گهزارش داد کهاه ،2,4-D
باعث رشد و تکثیر بهتر پینه گردیده است .فهرانکلین 4و همکهاران
( )2006محیط پایه  5MSکه بها  0/1میلیگهرم در لیتهر  6 BAو
 0/1میلیگرم در لیتر  7NAAتکمی شده بود را بهعنوان بهتهرین
تیمار باززایی معرفی کردند .استفاده از هورمونههای  Kinetinو
 NAAبرای باززایی پی تر توسط اسمیوت 8و همکهاران ()2013
پیشنهاد شده بود .آنها بها تلفیهق ایهن دو هورمهون موفهق بهه
باززایی سه واریته نیشکر به نامههایS-2000-us-359 ،Hsf-240
و  S-2003-us-704شههدند .سههیاحی و میرپنههاهی ( )1395نیههز
بههرای بههاززایی نیشههکر رقههم  CP69-1062از ترکیههب  Kinetinو
 NAAاستفاده نمود.
در تحقیق حاضر سه رقم تجاری نیشهکر مورداسهتفاده قهرار
گرفت ،از اهمیت این ارقام میتوان اشاره نمود که رقهم CP48-
 103فیبر کمی داشته و از عملکرد بات و قدرت بهازرویی بهاتیی
برخوردار است ،به اغلب بیماریهای منطقه مقاوم ،به آفت کهرم
ساقهخوار نیشکر متحم ولهی بهه وزش بادههای گهرم حسهاس
میباشد .این رقم از مهمترین ارقام شکرساز بههویژه در کشهت و
صنعتهای نیشکری شمال خوزستان بهشمار مهیرود و امهروزه
این رقم حدود  26درصد سطح زیر کشت را به خهود اختصها
داده است .رقم  CP69-1062رقمی میانرس متمای به زودرس
است که از قند و عملکرد خوبی برخوردار است .میزان فیبهر آن
کم بوده و مورد عالقه اغلب کشت و صنعتها بههویژه در فصه
رسیدگی کام آن میباشد .در شهرایط وزش بادههای موسهمی
گرم خوزستان سبزینگی برگههای خهود را حفهظ نمهوده و بهه
غالب بیماریهای منطقه مقهاوم اسهت .نسهبت بهه سهایر ارقهام
تجاری به آفت ساقه خوار نیشکر تا حدودی حساسیت بی تری
نشان میدهد .در حال حاضر این رقم حدود  42درصهد اراضهی
زیر کشت را به خود اختصا داده است .در نهایت رقم CP57-
 614رقمههی بسههیار زودرس اسههت و از قنههد بههاتیی برخههوردار
میباشد .فیبر آن نسبتاً زیاد بهوده و بهههنگام رشهد مناسهب در
سال اول معموتً دچار خوابیهدگی سهاقه میشهود .ایهن رقهم از

مواد و روشها
سترونسازی مواد گیاهی
سرشاخه حاوی برگهای جهوان (دارای مریسهتم انتههایی) سهه
رقم تجاری نیشکر استان خوزستان  CP69-1062 ،CP48-103و
 CP57-614از مزارع کشت و صنعت کارون شوشتر تهیه گردید.
ابتدا ساقههای نیشکر ارقام موردنظر از نظر مورفولوژیکی ،شاخ و
برگ بررسی و قسمت سر نی ساقههای سالم پهس از انتقهال بهه
آزمایشگاه جدا شد .بههمنظور کهاه آلودگیههای سهطحی در
نمونههای تهیه شده ،قطعات حدود  10سهانتیمتری از قسهمت
مریستمی ساقه جدا شده و بههترتیب بها مهواد شهوینده و قهرار
گرفتن در زیهر آب جهاری بهمهدت یهک سهاعت شستشهو داده
شدند .در حین انجام کار یکی دو برگ اول چسهبیده بهه نمونهه
که بهعلت بی ترین تماس با عوام بیماریزای خهارجی دارای
بی ترین میزان آلودگی بودند حذ گردید تا سترونسهازی بها
درجه اطمینان بی تری صورت گیرد پس از شستشهوی اولیهه،
ریزنمونهههها بههه زیههر هههود انتقههال یافتنههد و مراحهه اصههلی
سترونسازی در زیر هود تمینار انجام گرفت.

1. Sani
2. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
3. Siddiqui
4. Franklin
5. Murashige and Skoog
6. N6-Benzyladenine
7. 1-Naphthyl acetic acid
8. Smiulla
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 12تیمار سترونسازی بهرای ههر کهدام از ارقهام نیشهکر مهورد
آزمای در نظر گرفته شد .این تیمارها شام موارد ی بودند:

میلیگرم در 100میلیلیتهر) بهمهدت  25دقیقهه ،محیطکشهت
حاوی  400پیپیام سفوتاکسیم میباشد.

 :S1اتانول  70درصد بهمدت  40ثانیه ،هیپوکلریهت سهدیم (20

 :S12کاربندازیم دو در هزار بهمدت  10دقیقه ،اتانول  70درصهد

درصد) بهمدت  10دقیقه

بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) بههمراه تهوئین
 20بهمدت  15دقیقه ،غوطهوری در جنتامایسین (پنج میلیگهرم
در  100میلیلیتر) بهمدت  25دقیقهه ،محیطکشهت حهاوی 10
میلیگرم در لیتر جنتامایسین میباشد.
پس از هر بار استفاده از مواد ضدعفونیکننده سه الی چههار
بار و هر بار بهمدت سه الی پنج دقیقه ریزنمونهههای گیهاهی بها
آب مقطر استری دیهونیزه شستشهو شهدند .در برخهی تیمارهها
برای افزای نفو پذیری از ماده مرطوبکننده نظیهر تهوئین 20
اسههتفاده شههد بههدین صههورت کههه یههک تهها دو قطههره از مههاده
مرطوبکننده در  100میلیلیتر مهاده ضهدعفونیکننده افهزوده
شههد .بههرای تیمههار ضههدعفونی هیپوکلریههت سههدیم از محلههول
سفیدکننده مورداستفاده در منازل که تقریباً یک محلهول پهنج
درصههد (حجمههی بههه حجمههی) اسههت اسههتفاده شههد .تیمارهههای
سترونسازی در  12تکرار در یک طرح کامالً تصادفی برای ههر
رقم بهطور جداگانه موردبررسی قرار گرفتند .ههر تکهرار عبهارت
بود از یک پتهریدی محتهوی کشهت پایهه ( MSموارشهیک و
اسهکوگ )1962 ،کهه در آن پهنج ریزنمونهه (بهرگ اولیهه) قهرار
داشت .اندازه برگهای اولیه بر روی محیطکشهت ،دو الهی سهه
سهانتیمتر بهود و بهرای افهزای میهزان پینههزایی بها اسههکالپ
زخمهای متعددی به ریزنمونهها وارد گردید .محیطکشت اولیهه
فاقد هرگونه تنظیمکننده رشد گیاهی بود ،تها پهس از مشهخ
نمههودن بهتههرین تیمارهههای سترونسههازی ،بههرای انتقههال بههه
محیطهای کشت پینهزایی از ریرنمونههایی استفاده گهردد کهه
کامالً سالم و فاقد هرگونه عوام بیماریزا باشند .پس از انتقهال
ریزنمونهها به محیطکشت  ،MSانتقال به تاریکی و انکوباسهیون
در محههدوده دمههایی  25 ± 1در انکوبههاتور انجههام گرفههت .علههت
انتخاب مح تاریک در این مرحله جلوگیری از احتمهال هههور
ترکیبات فنولی از بافتهای زخمی شده توسط اسکالپ بود کهه
میتوانست برای سلولهای ریزنمونهه سهمیت زیهادی بهههمراه
داشته باشد .پهس از گذشهت  10-20روز ،تعهداد ریزنمونهههای
فاقد آلودگی در هر پتریدی شمارش و تجزیه واریانس دادهها
برای بررسی اثرات تیمارهای سترونسازی انجام گرفت.

 :S2اتانول  70درصد بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریهت سهدیم (20
درصد) بهمدت  10دقیقه
 :S3اتانول  70درصد بهمدت  60ثانیه ،هیپوکلریهت سهدیم (20
درصد) بهمدت  10دقیقه
 :S4کاربنههدازیم دو در هههزار بهمههدت  10دقیقههه ،اتههانول 70
درصههد بهمههدت  50ثانیههه ،هیپوکلریههت سههدیم ( 25درصههد)
بههه مههدت  10دقیقههه ،محیطکشههت حههاوی  250پیپههیام
سفوتاکس میباشد.
 :S5کاربنههدازیم دو در هههزار بهمههدت  10دقیقههه ،اتههانول 70
درصههد بهمههدت  60ثانیههه ،هیپوکلریههت سههدیم ( 25درصههد)
بهمهههدت  10دقیقهههه ،محیطکشهههت حهههاوی  250پیپهههیام
سفوتاکس میباشد.
 :S6شستشههو بهها چنههد قطههره تههوئین  20بهمههدت  15دقیقههه،
کاربنههدازیم دو در هههزار بهمههدت  10دقیقههه ،اتههانول 70درصههد
بهمههدت  60ثانیههه ،هیپوکلریههت سههدیم ( 25درصههد) بهمههدت
 10دقیقههه ،محیطکشههت حههاوی  250پیپههیام سههفوتاکس
میباشد.
 :S7کاربندازیم دو در هزار بهمدت  10دقیقه ،اتهانول  70درصهد
بهمدت  60ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) همهراه تهوئین
 20بهمههدت  10دقیقههه ،محههیطکشههت حههاوی  200پیپههیام
سفوتاکسیم و پنج پیپیام جنتامایسین میباشد.
 :S8کاربندازیم دو در هزار بهمدت  15دقیقه ،اتهانول  70درصهد
بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) بههمراه توئین
 20بهمههدت  10دقیقههه ،محیطکشههت حههاوی  200پیپههیام
سفوتاکسیم و پنج پیپیام جنتامایسین میباشد.
 :S9کاربندازیم دو در هزار بهمدت  15دقیقه ،اتهانول  70درصهد
بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) بههمراه توئین
 20بهمههدت  15دقیقههه ،محیطکشههت حههاوی  200پیپههیام
سفوتاکسیم و پنج پیپیام جنتامایسین میباشد.
 :S10کاربندازیم دو در هزار بهمدت  15دقیقه ،اتانول  70درصهد
بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) بههمراه توئین
 20بهمههدت  15دقیقههه محیطکشههت حههاوی  300پیپههیام
سفوتاکسیم و  5پیپیام جنتامایسین میباشد.

بهینهسازی محیط رشد و تکثیر پینه
ریزنمونههای حاص از سه رقم نیشهکر مهورد آزمهای پهس از
دسههتیابی بههه یههک پروتکهه مهه ثر بههرای سترونسههازی ،بههه
محیطکشت پینهزایی ( )MS + 3 mgl-1 2-4-Dانتقهال یافتنهد و
در محدوده دمایی  25 ±1درجه سانتیگراد در شرایط تهاریکی

 :S11کاربندازیم دو در هزار بهمدت  15دقیقه ،اتانول  70درصهد
بهمدت  50ثانیه ،هیپوکلریت سدیم ( 25درصد) بههمراه توئین
 20بهمههدت  20دقیقههه ،غوطهههوری در جنتامایسههین (پههنج
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Kinetin (0.5 mgl-1) + BAP (0.5 mgl-1) + NAA (0.5 :TR3

هشت هفته را سپری کردند .پس از طی این دوره برای انتخهاب
بهترین محیط تکثیر ،پینهها ( 5قطعه پینه با اندازه  1الهی 1/5
سانتیمترمربع در هر پتریدی قرار گرفت) بهه محهیطکشهت
پینهزایی ،محیط  MSحاوی  2 mgl-1هورمون  2-4-Dبهههمهراه
هورمون  BAPدر پنج غلظت به شرح،BAP (0.1 mgl-1( :TC1 ،
BAP ( :TC4 ،BAP (0.3 mgl-1( :TC3 ،BAP (0.2 mgl-1( :TC2
 ،BAP (0.5 mgl-1( :TC5 ،(0.4 mgl-1انتقههال یافتنههد و ش ه
هفته را در تاریکی سپری کردند .رشد پینه با اسهتفاده از کاغهذ
شطرنجی اندازهگیری شد و نتایج در یک طهرح کهامالً تصهادفی
( 5تیمار در  10تکرار) مورد تجزیه آماری قرار گرفتند.

-1

-1

) mgl ) + GA3 (1 mgl
Kinetin (1 mgl-1) + BAP (1 mgl-1) :TR4
Kinetin (1 mgl-1) + BAP (1 mgl-1) + NAA (0.5 :TR5
)mgl-1
Kinetin (1 mgl ) + BAP (1 mgl ) + NAA (0.5 mg :TR6
-1

-1

)l-1) + GA3 (1 mgl-1
Kinetin (1 mgl-1) + BAP (1 mgl-1) + NAA (0.5 :TR7
)mgl-1) + GA3 (0.5 mgl-1
BAP (1 mgl-1) + Kinetin (0.5 mgl-1) + NAA (0.5 :TR8
)mgl-1) + GA3 (0.5 mgl-1
Kinetin (2 mgl ) + NAA (0.1 mgl-1) :TR9
-1

Kinetin (2 mgl-1) + NAA (0.5 mgl-1) :TR10

بهینهسازی محیط باززایی پینه

BAP (2 mgl-1) + NAA (0.1 mgl-1) :TR11

برای دستیابی به بهترین محیط باززایی 15 ،تیمار در  10تکرار
در یک طرح کامالً تصهادفی موردبررسهی قهرار گرفهت .سهطوح
متفاوت از اکسین و سیتوکنین به محیطکشت پایه  MSافهزوده
شد و باززایی پینهها (تعداد گیاهچهه تولیهدی از پینهه) بررسهی
گردید .این تیمارها بهترتیب عبارت بودند از:
Kinetin (0.5 mgl-1) + BAP (0.5 mgl-1) :TR1
Kinetin (0.5 mgl-1) + BAP (0.5 mgl-1) + NAA (0.5 :TR2

BAP (2 mgl-1) + NAA (0.5 mgl-1) :TR12
Kinetin (3 mgl-1) + NAA (0.1 mgl-1) :TR13
Kinetin (3 mgl-1) + NAA (0.5 mgl-1) :TR14

 :TR15شاهد بدون تنظیمکننده رشد
پس از گذشت  30-45روز تعداد پینههای بهاززایی شهده در
هر سه رقم بر مبنای تعهداد گیاهچهه تولیهدی شهمارش شهد و
دادهها مورد تجزیههوتحلی آمهاری قهرار گرفهت و ههر رقهم در
بهترین سطوح هورمونی واکشت گردید.

(mgl-1

جدول  :1تجزیه واریانس اثر تیمارهای سترونسازی بر درصد آلودگی پینه ،هر رقم بهطور جداگانه تجزیه واریانس شده است
Table 1: Analysis of variance of sterilization treatments, each cultivar has been analyzed separately
منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variations

Df

تیمار

11

رقم
CP57-614
**2.38

Cultivar
CP48-103
**

2.75

CP69-1062
**

3.49

Treatment

خطای آزمای

108

0.09

0.11

0.02

Error

ضریب تغییرات

4.09

5.11

CV

** :اختال معنیدار در سطح  5درصد آماری
**: Significantly different at a=0.01 probability level
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 تأثیر تیمارهای مختلف سترونسازی بر درصد آلودگی پینه رقمهای مختلف نیشکر:2 جدول
Table 2: The effects of different sterilization treatments on callus contamination percentage in different cultivars of
sugarcane
رقم
تیمار
Cultivar
CP57-614
90.0gf
85.0f
82.5f
50.0e
37.5d
45.0de
25.0c
16.6b
00.0a
00.0a
25.0c
91.6g

CP69-1062
77.5e
65.0d
62.5d
17.5bc
15.0b
15.0b
08.3ab
00.0a
00.0a
08.3ab
25.0c
83.3ef
6.2

Treatment

CP48-103
85.0d
87.5d
85.0d
75.0c
72.5c
70.0c
75.0c
83.3d
41.7a
53.1b
50.0ab
100e

6.1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

ضریب تغییرات

7.5

CV

(P<0.05) معنیدار ندارند

میانگینهای هر ستون که دارای حرو یکسان هستند با یکدیگر اختال

Values in each column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)

 هر رقم بهطور جداگانه تجزیه واریانس شده است، تجزیه واریانس اثر تیمارهای محیط رشد پینه بر درصد رشد پینه:3 جدول
Table 3: ANOVA of the effect of callus proliferation treatments on the callus growth percentage. Each cultivar has been
analysed separately
رقم
CP69-1062
1.63

**

Cultivar
CP48-103
2.09

CP57-614

*

درجه آزادی

منابع تغییرات

Df

Source of variations

1.51*

تیمار

4

Treatment
0.02

0.01

0.03

خطای آزمای

45

Error
5.54

4.15

ضریب تغییرات

4.22

CV

 درصد آماری5  و1  بهترتیب اختال معنیدار در سطح:* ** و
** and *: Significantly different at a=0.05 and a=0.01 probability levels, respectively

*نیشکر

 اثر محیط رشد بر درصد رشد پینه رقمهای مطالعه شده:4 جدول

Table 4: Effect of growth medium on callus growth percentage in the studied sugarcane cultivars
رقم
تیمار
CP69-1062
45.0c
60.0b
67.5b
92.5a
97.5a

Cultivar
CP57-614
35.0d
40.0d
57.5c
90.0ab
100a

CP48-103
25.0e
37.5d
50.0 c
80.0b
92.5a

6.4

6.3

7.2

Treatment
T1
T2
T3
T4
T5

ضریب تغییرات
CV

(P<0.05) معنیدار ندارند

میانگینهای هر ستون که دارای حرو یکسان هستند با یکدیگر اختال

Values in each column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)
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 هر رقم بهطور جداگانه تجزیه واریانس شده است، تجزیه واریانس اثر محیطکشت بر باززایی پینه گیاه:5 جدول
Table 5: ANOVA of the effect of culture media on plant regeneration, each cultivar has been analyzed separately
CP69-1062

CP48-103

3.82**

CP57-614

2.08**

درجه آزادی

منابع تغییر

Df

Sources of variation

3.44**

تیمار

14

Treatment
0.01

0.02

0.01

خطای آزمای

135

Error
5.30

4.42

ضریب تغییرات

5.01

CV

 درصد1  اختال معنیدار در سطح:**
**: Significant at the 1% probability level

 درصد باززایی گیاه در رقمهای مختلف نیشکر در محیطهای متفاوت باززایی:6 جدول
Table 6: Plant regeneration rate in different cultivars of sugarcane on different regeneration media
رقم
تیمار
CP69-1062

Cultivar
CP57-614

CP48-103

Treatment

b

30
30b

ab

50
30c

a

70
40b

T1
T2

20c

30c

50b

T3

b

30
30b
0e
30b
20c
20c
10d
10d
10d
50a
40ab
0e

de

20
20de
30c
10e
20de
20de
20de
0f
10e
50ab
60a
0f

50b
30c
10d
30c
30c
20cd
40b
40b
20cd
30c
40b
10d

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

9.1

8.5

9.3

ضریب تغییرات
CV

(P<0.05) معنیدار ندارند

میانگینهای هر ستون که دارای حرو یکسان هستند با یکدیگر اختال

Values in each column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)

) دارایTC1(  در محیطکشت یکCP48-103  پینه رقم:2 شک
حداق رشد

) دارایTC5(  در محیطکشت پنجCP48-103  پینه رقم:1 شک
حداکثر رشد

Fig. 2: Callus growth of CP48-103 cultivar on TC1
culture medium with minimum growth

Fig. 1: Callus of CP48-103 cultivar on TC5 culture
medium with maximum growth
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شک  :3حداکثر باززایی (سمت راست) و حداق باززایی (سمت چپ) گیاه در رقم  CP57-614بهترتیب در تیمارهای بازازیی  T14و
T15
Fig. 3: Maximum (right) and minimum (left) plant regeneration in CP57-614 cultivar on T14 and T15 medium,
respectively

A

B

D

C

E

F

شک  :4مراح باززایی پینه :A .تشکی توده پینه در محیط حاوی 3میلیگرم در لیتر  :B ،2,4-Dتغییر رنگ پینه پس از قرارگیری در
محیط باززایی تحت شرایط روشنایی :C ،باززایی  :D ،CP48-103باززایی  :E ،CP69-1062باززایی :F ، CP57-614تکثیر گیاهک
Fig. 4: Plant regeneration in sugarcane. A: Callus induction in a medium containing 3mgl-1 2,4-D, B: Color changes in
callus after exposure to regeneration media under light conditions, C: regeneration of CP48-103, D: regeneration of
CP69-1062, E: Reproduction of CP57-614, F: Plantlet propagation.

پیپههیام جنتامایسههین بهتههرین نتیجههه را در سترونسههازی
ریزنمونههای رقمهای  CP48-103بها کمتهرین درصهد آلهودگی
( 41/7درصههد) و عههدم آلههودگی در  CP69-1062و CP57-164
نشان داد .برای این رقمها تیمارهای یک ،دو ،سه و  12بهدلیه
حضور بی ترین درصد آلودگی ،اصالً توصیه نمیشهود .در رقهم
 CP69-1062تیمارهههای هشههت و نههه و بههرای رقههم CP57-164
تیمارهای نه و  10بهترین نتیجهه را در سترونسهازی بهههمراه
داشههتند .در تحقیههق حاضههر ،از برگهههای پریموردیههای اطههرا
مریستم انتهایی ساقه اسهتفاده شهد زیهرا ایهن برگهها بههعلت

نتایج و بحث
نتایج آزمای محیطهای مختلف سترونسازی بهرای سهه رقهم
تجاری موردمطالعه نشان داد نوع محیط تأثیر زیادی در میهزان
آلودگی ههر رقهم داشهته اسهت .ایهن اخهتال بهین تیمارههای
سترونسازی کامالً معنیدار بهود (جهدول  .)1بهر اسهاس نتهایج
بهدستآمده (جدول  ،)2تیمار نه شام کاربنهدازیم دو در ههزار
بهمههدت  15دقیقههه ،اتههانول  70درصههد بهمههدت  50ثانیههه،
هیپوکلریت سدیم  25درصد به همهراه تهوئین  20بهمهدت 15
دقیقه و محیطکشت حهاوی  200پیپهیام سفوتاکسهیم و پهنج
218

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد نوزدهم /شمارة دوم /صفحات  /211-223پاییز و زمستان 98

 CPF-237کنترل کرده است .پاناتوت 4و همکاران ( )2014تیمار
سترونسازی سفوتاکسیم با غلظت  100 µM/Lو کانامایسین با
غلظههت  80µM/Lرا موفقیههتآمیز بیههان کردهانههد .میتههال 5و
همکاران ( )2009بهکارگیری تیمار سفوتاکسیم بها غلظهت 500
 mgl-1در سترونسازی نیشکر بهرای جنینزایهی سهوماتیکی را
موفقیتآمیز گزارش نمودند.
نکته مهمی که میبایست به آن اشهاره گهردد آن اسهت کهه
تفاوتهای قاب مالحظه در استفاده از نهوع مهواد سترونسهاز و
غلظتهای مورداستفاده در گزارشات متفهاوت پیشهین ناشهی از
عوام مختلفی است که سترونسازی را برای ریزنمونههای ههر
ژنوتیپ گیاهی و حتی اکوتیپهای خا یهک منطقهه منحصهر
بهفرد میسازد .حتی در یک اکوتیپ نیز سترونسازی بافتهای
مختلف ،بهعلت برخورداری متفاوت از نوع و مقهدار آلهودگی در
آنها میتواند تیمارهای سترونسازی متفاوتی را برای بافتهای
مختلف پیشنهاد نمایهد .فصهلی کهه ریزنمونهه از بافهت مهادری
جداسازی گردیده و بهه آزمایشهگاه منتقه میشهود نیهز تهأثیر
بهسزایی در استفاده از نوع و غلظهت مهواد سترونسهاز خواههد
داشت (چاوت .)2000 ،در نهایهت در ایهن تحقیهق مشهاهده شهد
کاربرد همزمان دو نوع آنتیبیوتیک در محیطکشت تأثیر بسهیار
کارآمدی در کنترل آلودگی بهههمراه داشهته اسهت و همچنهین
استفاده از قار ک کاربندازیم به میزان چشمگیری (باتی 80
درصد) در کنترل آلودگی قارچی م ثر بود .کهاربرد محلولههای
ضدعفونیکننده مختلف ماننهد هیپوکلریهت سهدیم و اتهانول در
غلظتها و زمانهای مختلف در حذ آلودگی میکروبی نمونهها
بهتنهایی م ثر نبوده و استفاده از قار ک و آنتیبیوتیک تهأثیر
بهسزایی داشته و در این تحقیق لزوم کهاربرد ایهن دو مهاده بهه
اثبات رسیده است.
نتایج آزمای محیطهای مختلف رشد پینه بهرای سهه رقهم
تجاری مطالعه نشان داد که نوع محیط تأثیر زیهادی در میهزان
رشههد پینههه هههر رقههم داشههت .ایههن اخههتال بههین تیمارهههای
مورداستفاده معنیداری بود (جدول  .)3نتایج نشان داد تیمار پهنج
در رقم  CP48-103با میانگین  92/5درصد (شهک  ،)1در رقهم
 CP57-614با  100درصد و در رقم  CP69-1062با میانگین رشد
پینه  97/5درصد بهترین نتیجه را بههمراه داشته است و تیمار یک
و دو بهترتیب شام ) 2 mgl-1 2,4-Dو  )0.1 mgl-1 BAPو )2,4-D
 2 mgl-1و  )0.2 mgl-1-BAPدر رقمههای ( CP48-103شههک  )2و
 CP57-614و تیمار یک در رقم  CP69-1062تأثیر معنهیداری در
رشد پینه نشان ندادند (جدول  .)4لذا برای هر سهه رقهم تیمهار
پنج ) 2 mgl-1 2,4-Dو  )0.5 mgl-1 BAPبهتهرین نتیجهه را در

جوانی سلولها از پتانسی بسیار باتیی برای تقسیمات میتوزی
برخوردارند (چاوت .)2000 ،استفاده از برگهای پریموردیا بهرای
پینهههزایی توسههط (سههادات و همکههاران1387 ،؛ سههیاحی و
میرپناهی1395 ،؛ بهارا و سهاهو )2012 ،1نیهز پی تهر گهزارش
شههده بههود .بههر اسههاس تجههارب بهدسههتآمههده در ایههن تحقیههق،
هیپوکلریت سدیم بهعنوان یک مهاده سترونسهاز ریزنمونهههای
نیشکر کارآمدی باتیی دارد .همچنین تهیه این ماده نیز بهعلت
وفور آن در بازار بهراحتی امکانپهذیر اسهت و رقیقسهازی ایهن
ماده به سهولت انجهام شهده و سهمیت آن در مقایسهه بها مهواد
سترونکننده دیگر نظیهر کلرورمرکوریهک بسهیار کمتهر اسهت.
بهمنظور افزای خاصیت میکروبکشهی هیپوکلریهت سهدیم از
ترکیبات مختلفی استفاده شده است که از آن جمله میتوان به
کهههاربرد الکههه  70درصهههد بهمهههدت سهههه دقیقهههه در کنهههار
هیپوکلریتسدیم اشاره نمهود (کمریهت و همکهاران .)2012 ،بها
اینحال در گزارشهای متعددی نیز اشاره شده است که الک از
کارآمههدی تزم بهههمنظور سترونسههازی ریزنمونههههای نیشههکر
برخوردار نیست لذا از میکروبک های دیگر باید استفاده شود.
در صورت عدموجود خاصیت سمی کلرومرکوریک ،این مهاده
میتوانست بهعنوان ماده تکمیلی بسیار ایدهال مورداستفاده قرار
گیرد ضمن اینکه کاربرد این ماده برای بی از دو تا سه دقیقه
سلول را دچار پالسمولیز کرده و از بین خواهد بهرد .در تحقیهق
حاضر ،با حذ کلرورمرکوریک و اعمال بهینهسازی در انتخهاب
زمان و غلظت مناسب از هیپوکلریت سدیم و اتانول  70درصهد،
قهههار ک کاربنهههدازیم ،آنتیبیوتیکههههای سفوتاکسهههیم و
جنتامایسین و همچنین توئین  20بهرای سترونسهازی مه ثرتر
اسههتفاده گردیههد .در مطالعههات قبلههی بههرای سترونسههازی
محیطکشت بافت نیشکر ،قار ک (کاربنهدازیم  0/1درصهد) و
باکتریک (استرپتومایسهین  0/1درصهد) اسهتفاده شهده بهود
(بیرادار و همکاران .)2007،کاربرد قار ک های مختلفهی نظیهر
بنومی و کاپتان ،آنتیبیوتیک برای کنترل آلودگی باکتریهایی و
تیپول (مایع صابونی یها دترجنهت)  0/05درصهد بهرای افهزای
سههطح نفو پههذیری ریزنمونههه گیههاهی در مطالعههه (مانگومبهها 2و
همکاران )2012 ،گزارش شده است .استفاده از کاربنهدازیم 0/2
درصد و کلرید جیوه  0/1درصهد توسهط (گهارگ 3و همکهاران،
 )2014گزارش شده است .خان و همکاران ( )2007تایید کردند
تیمار هیپوکلریت سدیم  50درصد بهمدت  20دقیقه همهراه بها
 500میلیگرم در لیتهر سفوتاکسهیم بههترتیب  90درصهد80 ،
درصد و  70درصد آلودگی را در ارقام  CP77-400 ،HSF-240و
1. Behera and Sahoo
2. Mng’omba
3. Garg

4. Panathula
5. Mittal
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پی داشت و برگزیده شد .مشهابه نتهایج مطالعهه حاضهر ،رشهید و
همکاران ( )2009نیز پینههای کشت شده را برای تکثیر و نگهداری
بههه محههیط  MSحههاوی ) 2,4-D (2 mgl-1انتقههال دادنههد .سههانی و
همکاران ( )2010پینههای حاص شده را بهرای گسهترش و تکثیهر
بهتهر پینهه بهه محیطکشهت حهاوی  2,4-Dانتقهال دادنهد .صههدیق
( )1993نیز گزارش داد کاه  ،2,4-Dباعهث رشهد و تکثیهر بهتهر
پینه گردیده است.
نتایج آزمای محیطهای مختلف باززایی پینه برای سه رقهم
تجاری موردمطالعه نشان داد که نهوع محهیط تهأثیر زیهادی بهر
وضعیت باززایی پینه هر رقم داشت .این اختال بین تیمارههای
مورداستفاده معنیداری بود (جدول  .)5طبق جدول  ،6باتترین
درصهد بهاززایی در رقمههای  CP57-614،CP48-103و CP69-
 1062بهترتیب با میانگین  70درصد 60 ،درصد و  50درصد در
تیمارهای یک 14 ،و  13مشاهده شد (شک  .)3تیمهار شه و
 15با میانگین  10درصد بهاززایی و عهدم بهاززایی بههترتیب در
 CP48-103و  ،CP69-1062تیمار  11و  15با عهدم بهاززایی در
 CP57-614تأثیر معنیدار در باززایی پینه نداشهتند (شهک .)3
در ایههن تحقیههق بههرای بههاززایی پینههههای حاص ه  ،تلفیقههی از
هورمونهای اکسین و سهیتوکنین مورداسهتفاده قهرار گرفهت و
مشابه نتایج مطالعه حاضر ،چاوت ( )2000نیز به این نکته اشهاره
نموده است که کاه اکسین و افزای غلظت سیتوکنین برای
تولید ساقه از بافت پینهه مرسهوم اسهت .در ارتبهاط بها بهاززایی
پینهههای حاصهله ،هرچنهد محهیط  MSتغییهر یافتهه بهههعنوان
محیط باززایی مناسب توسط بعضی محققان پیشهنهاد گردیهده
است (آفتاب 1و همکاران1996 ،؛ گانهدانو 2و همکهاران،)2005 ،
لکههن نتههایج دیگههر تحقیقههات نشههان داد تلفیههق مناسههبی از
سیتوکنینها و اکسینهای متهداول ،در کنهار محهیط پایهه نیهز
میتواند منجر به باززایی پینهها گردد .اسهتفاده از هورمونههای
 BAPو  NAAپیشههتر توسههط بهههرا و سههاهو ( ،)2009سههادات و
همکاران ( )1387و فرانکلین و همکاران ( ،)2006پیشنهاد شده
بود .بهرا و ساهو ( )2009بهترین تیمار بهاززایی را دو میلیگهرم
در لیتر  BAPو  0/5میلیگهرم در لیتهر  NAAمعرفهی کردنهد.
سادات و همکاران ( )1386نیز گهزارش دادنهد کهه محهیط MS
تغییر یافته (حاوی کهازئین هیهدرولیزات) فاقهد هورمهون و نیهز
محیط  MSتغییر یافته همهراه بها یهک میلیگهرم در لیتهر  BAPو 0/2
میلیگرم در لیتر  ،NAAبهترین تأثیر را در باززایی بههمراه داشهتند.
فههرانکلین و همکههاران ( ،)2006محههیط پایههه  MSکههه بهها 0/1
میلیگرم در لیتر  BAو  0/1میلیگرم در لیتر  NAAتکمیه شهده
بود را بهعنوان بهترین تیمار باززایی معرفی کردنهد .نتهایج ایهن

گزارشات نشاندهنده باززایی رضایت بخ پینهههای برخهی از
ارقام نیشکر از ترکیب دو هورمهون  BAPو  NAAمیباشهد کهه
نتایج بهدستآمده از این گزارشات با نتایج این تحقیق در مهورد
رقم  CP48-103همسویی دارد .در این تحقیق استفاده از تلفیق
این دو هورمون برای رقم  CP48-103م ثر واقهع شهد و منجهر بهه
باززایی پینههای حاصله گردید (شک  .)4این امهر میتوانهد بهه
نوع ژنوتیپ بهکار رفته که از نظر مقدار هورمونههای درونزا بها
ژنوتیپهای دیگر متفاوت اسهت بسهتگی داشهته باشهد .نمهودار
مقایسه میانگین نیز این مسأله را بهخهوبی نشهان میدههد کهه
بهاتترین مقهدار از سهیتوکنین ( )Kinetin = 3و کمتهرین مقهدار از
اکسههین ( )NAA = 0.1در رقههم  CP69-1062و ( )Kinetin = 3و
( )NAA = 0.5در رقم  CP57-614در نهایت منجر به بی ترین
مقدار بهاززایی از پینههها گردیهده اسهت (جهدول  ،6شهک .)4
استفاده از هورمونهای  Kinetinو  NAAبرای بهاززایی پی تهر
توسط اسمیوت و همکاران ( )2013پیشنهاد شده بهود .آنهها بها
تلفیق این دو هورمون موفق بهه بهاززایی سهه رقهم نیشهکر بهه
نام هههههههای  S-2000-us-359 ، Hsf-240و S-2003-us-704
شدند .سیاحی و میرپناهی ( )1395نیز بهرای بهاززایی نیشهکر
رقهم  CP69-1062از ترکیهب  Kinetinو  NAAاسهتفاده نمهود.
گزارشات پیشین نیز دتلت به ایهن داشهته اسهت کهه Kinetin
هورمونی است که غالباً برای رشهد و نمهو بههکار مهیرود و اگهر
همههراه بهها اکسههین اسههتفاده شههود ،تقسههیم سههلولی را سههرعت
میبخشد (چاوت .)2000 ،در دیگر تحقیقات انجام شهده توسهط
4
کمریت و همکاران ( ،)2012کریم 3و همکاران ( )2002و بکشها
و همکهههاران ( ،)2002تلفیقهههی از دو هورمهههون  BAPو IBA
پیشنهاد گردید که تلفیق این دو هورمهون پهس از حصهول بهه
نتیجه مطلوب با استفاده از  Kinetinو  NAAموردبررسهی قهرار
نگرفت .کوری  5و همکهاران ( )2006بهتهرین درصهد بهاززایی را
 58/3درصههد در تیمههار ( Kinetin )1 mgl-1و  BAPهههمراه بهها
( NAA )0.5 mgl-1نشههان دادنههد .علههی 6و همکههاران ()2012
محههیط  MSتغییههر یافتههه بهها  500mgl-1کازئینهیههدرولیزات و
غهلهظهتههههای مخهتلهههف ( BAP )0.5-2.5 mgl-1و ( 0.1-1
 NAA )mgl-1را بهعنوان محیط باززایی معرفی کردند.
در نهایت برای رقم  ،CP48-103تیمار )Kinetin (0.5 mgl-1
) ،+ BAP (0.5 mgl-1در رقم  ،CP69-1062تیمهار Kinetin (3
) ،mgl-1) + NAA (0.1 mgl-1و برای  CP57-614تیمار Kinetin
) ،(3 mgl-1) + NAA (0.5 mgl-1بهترین محهیط بهرای بهاززایی
معرفی میشوند.
3. Karim
4. Baksha
5. Kureel
6. Ali
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نهمایههد .مهحیهطکهشههت  MSحهاوی ) 2 mgl-1 2,4-Dو
 )mgl-1 BAPبهترین نتیجه را بهرای تکثیهر پینهه در سهه رقهم
تجاری نیشکر موردمطالعه نشان داد .در نهایت بهمنظور باززایی
پینههههای بهدسههتآمههده ،تلفیقههی از هورمونهههای اکسههین و
سیتوکنین در محیط باززایی مناسب شناخته شد.

نتیجهگیری نهایی

0.5

بر اساس نتایج تحقیهق حاضهر ،بههکار بهردن همزمهان دو نهوع
آنتیبیوتیههک در محیطکشههت تههأثیر بسههیار مه ثری در کنتههرل
آلودگی نشان داد ،عالوهبر این استفاده از قهار ک کاربنهدازیم
به میزان چشهمگیری توانسهت آلودگیههای قهارچی را کنتهرل
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Optimization of Preparation and Sterilization of Culture Medium for Callus
Proliferation and Plant Regeneration in Three Iranian Commercial Cultivars of
Sugarcane (Saccharum officinarum L.)
Shamansori1, S., Shomeili 2, M. and Koohi Dehkordi3*, M.
Abstract
Microbial contamination (fungal and bacterial) of culture medium is one of the most common problems in plants in
vitro micropropagation. In the present research, achievement of a reliable sterilization method, optimization of callus
proliferation and plant regeneration medium in three Iranian commercial cultivars of sugarcane, CP48-103, CP69-1062
and CP57-164 were studied. For sterilization, 12 treatments were separately examined for each cultivar in a completely
randomized design with 12 replications. In order to select the best callus culture and plant regeneration media, five
treatments including MS medium supplemented with a combination of 2,4-D (2 mg l-1) and different levels of BAP and
fifteen treatments using MS medium containing different levels of auxin and cytokinin were studied, respectively in a
completely randomized design with 10 replications. Based on the results, disinfection treatments containing
carbendazim 2 parts per thousand (15 min), 70% ethanol (50 seconds), 25% sodium hypochlorite (5% active chlorine)
plus Tween 20 (15 min), and culture medium containing cefotaxime (200 ppm) and gentamicin (5 ppm) showed to be
the best sterilization method without any contamination in CP69-1062 and CP57-164 cultivars and the lowest
percentage of contamination in CP48-103. For callus culture, MS media containing 2,4-D (2 mg l-1) + BAP (0.5 mg l-1)
exhibited the highest callus growth rate and proliferation. The highest percentages of plant regeneration were observed
in treatments (Kinetin = 0.5 mg l-1 and BAP = 0.5 mg l-1), (Kinetin = 3 mg l-1 and NAA = 0.5 mg l-1) and (Kinetin = 3
mg l-1 and NAA = 0.1 mg l-1) with the means of 70%, 60% and 50% in CP48-103, CP57-164 and CP69-1062 cultivars,
respectively.
Keywords: Auxin, Cytokinin, Carbendazim, Tween 20, Cefotaxime, Gentamicin
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