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  چکیده

هاي سنتی بسیار زمینی با روشاصالح ژنتیکی سیب. زمینی یکی از گیاهان زراعی مهم از نظر اقتصادي و غذایی استسیب     
بیوتکنولوژي و کشت بافت گیاهی یک روش مطلوب براي انتقال ژن به گیاهان با استفاده از . مشکل و گاهی غیرممکن است

یابی به یک سیستم تولید شاخساره جهت انجام مطالعات مهندسی ژنتیک در اقام هدف از این مطالعه دست. باشدآگروباکتریوم می
برگ، (اثرات اصلی واریته، نوع جداکشت  نشان داد کهنتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد شاخساره . کشت شده در ایران است

بیشترین میزان تولید شاخساره در واریته دزیره و سپس . دارندداري نیاختالف معواریته×و اثرمتقابل جداکشت) گرهدمبرگ و میان
جداکشت برگ بیشترین داري وجود داشت و ها اختالف معنیها بین جداکشتدر واریته.هاي مارفونا و آگریا بوده استدر واریته

  .میزان تولید شاخساره را داشت
  

  زمینی، کشت بافت، جداکشت، باززاییسیب :کلید واژه
  

  مقدمه
و ذرت در رده چهارم قرار  گندم ،از برنجاي در دنیا است که از نظر تولید بعد سیب زمینی یکی از محصوالت زراعی غیر غله

کشور  140این محصول در حدود . باشدگرفته است و از نظر توزیع در دنیا بعد از ذرت داراي گسترده ترین توزیع جغرافیایی می
اند اما هنوز هم بیشترین تولید در کشور آن در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري واقع شده 100از شود که بیش دنیا کشت می

میالدي میزان  2005در سال  FAO1طبق آمار ).  1375رضایی و سلطانی،(مناطق معتدله در کشورهاي صنعتی متمرکز است  
یون تن مربوط به کشورهاي توسعه یافته و میل56/155میلیون تن بوده است که  71/320تولید سیب زمینی در جهان 

  ).2005فائو، . (باشدمیلیون تن مربوط به کشورهاي در حال توسعه می15/165
 بعنوان تواندمی بافت کشت فنون از استفاده با زمینیسیب باززایی هستند، اقتصادي اهمیت داراي که گیاهانی از بسیاري همانند
دبناك و همکاران، ( مورد استفاده قرار گیرد تولید گیاهان عاري از ویروس، ایجاد تنوع سوماکلونالی و دستکاري ژنتیکی براي روشی
 در کشت جدا است قطعات حائز اهمیت نیز خاص هايژنوتیپ حفظ جهت در قطعات جداکشت طریق از باززایی بعالوه. )2006

بطور  شاخساره هايمریستم تشکیل مطالعات اکثر رد .تولید کنند نابجا هايشاخه طریق دو به توانندمی شرایط آزمایشگاهی
 انبوه گیاهان تولید کالوس در طریق از باززایی گرچه .گیردمی آن، صورت روي بر و کالوس تشکیل از پس یعنی غیرمستقیم،

 هايژنوتیپ حفظ هدف با تکثیر رویشی براي و بوده باال سوماکلونی تنوع امکان شرایط در این اما دارد ايمالحظه قابل اهمیت
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 .نیازاست مورد ماه چند حدود در طوالنی نسبتاً مدت زمان معموالً کالوس تولید براي دیگر فطر از. باشدمناسب نمی چندان معین
 جداکشت هايبرروي بافت شاخساره هايمریستم مستقیم تشکیل دشوارتر است، آزمایشگاهی شرایط در آن انجام که دوم روش

و تولید  ریزازدیادي براي السوماکلون بودن تغییرات پایین به باتوجه نتیجه در و بوده مستقیم باالتر شاخساره تولید سرعت. باشدمی
هاي سیب ژنتیکی واریته دستکاري .)1987؛ دادس و روبرتس، 1996دیکسون و گونزالس، ( بسیارباارزشاستژنیکگیاهان ترانس

هایی را فراهم کرده است که در ژنوم سیب زمینی زراعی و خویشاوندان وحشی آن زمینی توسط آگروباکتریوم امکان معرفی ژن
در این تحقیق تاثیر ژنوتیپ و جداکشت بر باززایی مستقیم . ن انتقال صفت مطلوب به این گیاه عملی شده استبنابرای. وجود ندارد

  .تسزمینی مورد مطالعه قرار گرفته اسیب
  

  هامواد و روش
در  .انجام گردید) 2006(براي باززایی کشت بافت سیب زمینی آزمایشی بر اساس اطالعات ارائه شده توسط بنرجی و همکاران 

ها از ابتدا جداکشت. این آزمایش سه نوع واریته دزیره، مارفونا و آگریا و سه نوع جداکشت برگ، دمبرگ و میانگره استفاده گردید
ها به محیط بعد از گذشت یک هفته جداکشت. اي تهیه شده و به محیط کالوس زایی  منتقل شدندگیاهان استریل درون شیشه

روز به محیط تازه  10ها به فاصله جداکشتجهت احتراز از پیدایش گرادیان در محیط کشت ).1ل جدو(شدند زایی منتقل هخاش
 mEساعت روشنایی با شدت نور  16د نوري وگراد و فتوپریدرجه سانتی 27-24ها در اتاقک رشد با دماي کشت. شدندمنتقل می
m_2 s_1 80-60 هر ترکیب تیماري . هاي باززایی شده شمارش شدندساقهماه تعداد  5/2بعد از گذشت حدود . نگهداري شدند

  .بودندجداکشت  6شامل سه تکرار و هر تکرار 
  هاي مختلف کشتترکیب هورمونی محیط - 1جدول 

  ترکیبات قندي  )میلی گرم در لیتر(ترکیبات هورمونی   محیط کشت
  NAA BAP  GA3  Zeatin  Glucose  Sucrose  

  -  g16  -  -  1/0  5  محیط کشت القاء کالوس
  -  g16  5/2  15/0  -  02/0  زاییمحیط کشت ساقه
  g20  -  -  -  -  -  زاییمحیط کشت ریشه

  
  نتایج و بحث

منتقل شدند و دو هفته  شاخهسپس به محیط القاي  وها به مدت یک هفته در محیط القاي کالوس نگهداري ابتدا جداکشت
دو ماه بعد . ها مشاهده شدندهاي سبز رنگ در تمامی جداکشتهفته کالوسبعد از گذشت دو . یافتندیک بار به محیط تازه انتقال 

  .)1شکل ( نمودندشروع  را ها تولید شاخساره و باززاییجداکشت ،از شروع کشت
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  زاییانتقال به محیط ریشه) b(هاي ایجاد شده و تولید شاخساره در روي کالوس) a. (باززایی سیب زمینی - 1شکل 

  
برگ، ( جداکشت ، نوعاثرات اصلی واریته هنتایج حاصل طبق. آمده است 2تجزیه واریانس تعداد شاخساره در جدول نتایج حاصل از 
میانگین ترکیبات مختلف  نمودار2شکل .دهندنشان میداري اختالف معنی واریته×جداکشتو اثرمتقابل  )گرهدمبرگ و میان

هاي مارفونا و بیشترین میزان تولید شاخساره در واریته دزیره و سپس در واریته شودبطوریکه مالحظه می. دهندتیماري رانشان می
جداکشت . هاي تولید شده اختالف وجود داردهاي مختلف از نظر تعداد شاخسارهها در بین جداکشتدر واریته. ه استآگریا بود

هاي دمبرگ و میانگره وجود شت برگ با جداکشتداري بین جداکو اختالف معنی هبرگ بیشترین میزان تولید شاخساره را داشت
 نشان2 شکل  .داري مشاهده نشدهاي مختلف اختالف معنیهاي دمبرگ و میانگره در واریتهدر حالی که بین جداکشت. داشت

 گرهمیان هايجداکشت به سبتن بیشتري باززایی پتانسیل داراي برگ هايجداکشت در آمده دست به هايکالوس که دهدمی
نیز با ) 1383(شاه پیري و همکاران  .مطابقت دارد) 1997( کاالك و همکاران تحقیقات از آمده دست به نتایجبا موضوع این و بودند

  . ت آوردندسزایی بدمطالعه بر روي نوع رقم و جداکشت تفاوت معنی داري بین ارقام و جداکشت از نظر باززایی و همچنین کالوس
  

هاي سیب زمینی در محیط درون شیشهواریتهزایی در تجزیه واریانس تعداد شاخساره - 2جدول  
 منابع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات

**593/4548  واریته 2 
 جداکشت 2 148/1616**

**759/298  واریته×جداکشت  4 
185/34  خطا 18 
59/14  )CV%(ضریب تغییرات   

%1دار در سطح احتمال معنی**   
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به  e3و  e1 ،e2(هاي سیب زمینی هاي مختلف در واریتهشاخساره در جداکشتنمودار میانگین تعداد   -2شکل 

  )هاي دزیره، مارفونا و آگریابه ترتیب واریته v3و  v1 ،v2گره و هاي برگ، دمبرگ و میانترتیب جداکشت
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