
 

 

 

 

 

 

 

 اسفناجباززایی درون شیشه ای 

 

 4جاللی جواران دکتر مختار  3دکتر قاسمعلی گروسی 2 دکتر رحیم حداد 1 معصومه فالح زیارانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره(  قزوین-1

 دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره(  قزوین-3و2

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس -4

 

 چکیده

اسفناج یک سبزی زراعی مهم از دوپایه ها می باشد. بیماری هایی که گیاه اسفناج را تهدید می کند بسیار زیاد می باشد. 

انتقال ژن هایی به منظور مقاومت گیاه اسفناج به بیماری ها برای تولید اقتصادی اسفناج مهم می باشد. اولین مرحله برای 

، اپتیمایز کردن کشت بافت گیاه اسفناج است، به همین دلیل به دست آوردن ریزنمونه و م یط کشت مناسب راین منظو

برای کشت بافت اسفناج مهم می باشد. برای این منظور از دو م یط کشت و سه ریزنمونه استفاده شد. ریزنمونه های 

باشد. در م یط اول ب رها پس از ضدعفونی در م یط استفاده شده در این آزمایش ریشه چه، هیپوکوتیل و کوتیلدون می 

½ MS  10حاوی g/l  ،100ساکارز mg/l  ،0.4میواینوزیتول mg/l  ،0.5تیامین mg/l  ،0.5پیریدوکسین mg/l 

کشت شد. ریزنمونه ها به منظور تولید  pH: 5.6آگار و   7g/lو  µm GA 30.1و  m NAA µ 10نیکوتینیک اسید،

 g/l 20منتقل شدند. بعد از تولید کالوس ریزنمونه ها به منظور باززایی به م یط باال حاوی  کالوس به همین م یط

 ساکارز و فاقد تنظیم کننده های رشد منتقل شدند.

روز پس از  6در م یط دوم، ب رها پس از ضد عفونی، به منظور جوانه زنی روی کاغ  صافی استریل مرطوب قرار گرفتند. 

  mg/l 2.5و  mg/l IAA 1.5م توی  MSه ها از گیاهچه جدا و به منظور القای کالوس در م یط جوانه زنی، ریزنمون
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3GA  قرار گرفتند. کالوس ها به منظور باززایی در م یطMS  0.5م توی mg/l NAA  32و mg/l GA   .قرار گرفتند

 بود.  %0چه بود. در م یط دوم باززایی  بهترین م یط به منظور باززایی م یط اول و بهترین ریزنمونه، ریزنمونه ی ریشه

 مقدمه

اسفناج جزء سبزیجات برگی از خانواده ی چنوپودیسه وگیاهی دو پایه است و به طور ژنتیکی دارای دو  جفت کروموزوم و 

دیپلوئید می باشد. برای کشت اسفناج به طور طبیعی به روزهای طوالنی و ب ر مناسب و خاک حاصلخیز نیاز است و 

به همین دلیل توجه به کشت بافت اسفناج بسیار مهم می باشد. در همچنین بیماری های زیادی اسفناج را تهدید می کند، 

( برای القای کالوس از سه ریزنمونه 1020مورد کشت بافت اسفناج ت قیقات زیادی انجام شده است. شجاعی و همکاران )

 mg/l برای القای کالوس با دو تنظیم کننده ی رشد شامل  MSی هیپوکوتیل و کوتیلدون و ریشه چه روی م یط 

IAA (indol acetic acid) 1.5  و(gibberlice acid) 32.5 mg/l GA  استفاده کردند. فیلوجونیک و همکاران

 استفاده کردند.  uM GA 35و   uM NAA 20( از قحعه های راسی ریشه های جانبی با استفاده از 1022)

 مواد و روش ها

 تهیه ی بذور:

شات در آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین ب ر رقم م لی اسفناج انتخاب شد و آزمای

 انجام شد.

 ضدعفونی بذر و تهیه ی ریزنمونه:

ساعت در مایع هیپوکلریت  1غوطه ورو سپس به مدت  % 70در اتانول  30sدانه های اسفناج برای ضدعفونی ابتدا به مدت 

قرار داده شدند. سپس چند بار با آب مقحر استریل شسته و سپس  Tween 20( م توی کمی % 3سدیم )کلر فعال 

 mg/l 0.5نیکوتینیک اسید،  mg/l 0.5م توی  MS 1/2ب رها در دو م یط مجزا کشت شدند. م یط اول، م یط 

 g/l 8و  uM GA 30.1و  uM NAA  10ساکارز،  g/l 10اینوزیتول،  mg/l 100تیامین،  mg/l 0.4پیریدوکسین، 

 بود. pH: 5.7با  آگار

ده روز پس از در م یط دوم، ب رها پس از ضد عفونی، به منظور جوانه زنی روی کاغ  صافی استریل مرطوب قرار گرفتند. 

قحع شدند و به دو م یط  mm 5جوانه زنی ب رها ریزنمونه ی هیپوکوتیل و کوتیلدون و ریشه به قحعاتی به اندازه ی 

 مجزا با غلظت تنظیم کننده های مختلف برای القای کالوس و باززایی منتقل شدند.

 محیط ها و غلظت هورمونی استفاده شده جهت القای کالوس و باززایی:



 

 

 0.5نیکوتینیک اسید،  mg/l 0.5حاوی  MS 1/2سه ریزنمونه ی جدا شده ی م یط اول به همان م یط یعنی م یط 

mg/l  ،0.4پیریدوکسین mg/l  ،100تیامین mg/l  ،10اینوزیتول g/l  ،10ساکارز uM NAA  0.1و uM  

3GA 8م توی g/l  آگار باpH: 5.7 .برای القای کالوس و باززایی منتقل شدند 

  وmg/l IAA ،32.5 mg/l GA 1.5حاوی  MSسه ریزنمونه ی جدا شده از م یط دوم برای القای کالوس به م یط 

g/l30  ،7ساکارز g/l  آگار وpH: 5.6  منتقل شدند و به منظور باززایی، کالوس ها به م یطMS   0.5م توی mg/l 

NAA،2     3mg/l GA  30و g/l  ساکارز منتقل شدند. آزمایش در سه تکرار انجام شد. همه ی مراحل جوانه زنی و

 درجه ی سلسیوس انجام شد. 16ساعت تاریکی و در دمای  7ساعت روشنایی و  24القای کالوس در شرایط 

 

 نتیجه و بحث

ر دو م یط هیچ فرقی نداشت با این روش ضدعفونی هیچ آلودگی نداشتیم و مقدار آلودگی صفر بود. همچنین جوانه زنی د

و سرعت جوانه زنی در دو م یط یکسان بود. درصد کالوس زایی در دو م یط و با استفاده از سه ریزنمونه هیچ فرقی 

(. وزن کالوس های 2( بود )جدول 2224نداشت و نتایج ما مشابه نتایج به دست آمده از ت قیقات کومایی و همکاران )

 mg/l 0.4اینوزیتول،  mg/l 100ساکارز،  g/l 10م توی    MS 1/2ریشه چه در م یط تولید شده از ریزنمونه ی 

 :pHآگار و  g/l 8با  uM NAA 10و  uM GA 30.1نیکوتینیک اسید،  mg/l 0.5پیریدوکسین،  mg/l 0.5تیامین، 

و همچنین از ریزنمونه ی  دو برابر دیگر کالوس های تولید شده از ریزنمونه ی هیپوکوتیل و کوتیلدون در این م یط 5.7

 g/l 7ساکارز،  g/l 30و   mg/l GA 32.5و  mg/l IAA 1.5حاوی  MSریشه چه و هیپوکوتیل و کوتیلدون در م یط 

بود )داده ها آورده نشده است(. طبق این ت قیق مشخص شد تنها در ریزنمونه ی ریشه چه و به مقدار  pH: 5.6آگار با 

اینوزیتول،  mg/l 100ساکارز،  g/l20 م توی  MS 1/2است و بهترین م یط، م یط درصد باززایی صورت گرفته  10

0.4 mg/l  ،0.5تیامین mg/l  ،0.5پیریدوکسین mg/l  ،30.1نیکوتینیک اسید uM GA  10و uM NAA  8با g/l 

 برای القای کالوس و باززایی می باشد. pH: 5.7آگار و 

 

 

 م یط اول از ریزنمونه ی ریشه چهکالوس اسفناج تولید شده از : 1شکل 
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 نتایج درصد کالوس های تولید شده در دو م یط و از ریزنمونه های مختلف در جدول زیر آورده شده است:

 ریشه چه کوتیلدون هیپوکوتیل ریزنمونه     محیط

 20 1محیط 

20 

200 

200 

200 

70 

200 

200 

200 

  20 2محیط 

70  

20 

200 

20 

20 

20 

200 

200 

 1جدول 

انجام شد و نتایج نشان داد که وزن کالوس های تولید شده از ریشه چه در م یط اول با  t- studentآنالیز داده ها با 

کالوس های تولید شده از ریزنمونه های دیگر در م یط اول و کالوس های تولید شده از سه ریزنمونه در م یط دوم در 

 تفاوت معناداری داشتند. %2سحح 
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 ای کاهوشیشهالقای کالوس و باززایی درون

 

 4جاللی جواران دکتر مختار  3دکتر قاسمعلی گروسی 2 دکتر رحیم حداد 1 معصومه فالح زیارانی

 ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره(  قزویندانشجوی کارشناسی -1

 دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره(  قزوین-3و2

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس -4

 

 

 چکیده

گیاه کاهو با توجه به نوع  شود.میکاهو یک گیاه زراعی مهم و با خواص بسیار باال است که در سرتاسر جهان کشت      

های نوترکیب و مصرف و بیوماس آن دارای پتانسیل محلوب برای تبدیل شدن به یک بیورآکتور جهت تولید پروتئین

بافت و انتقال ژن به این گیاه است. در سازی مسیر کشتهای خوراکی است. پیش نیاز نیل به این هدف، بهینهواکسن

به مدت  %0.2، 10و توئین  %1.6سدیم ، ابتدا ب ر م لی کرج انتخاب شد. ب رها با هیپوکلریتایشیشهبررسی باززایی درون

ی درجه 16دقیقه و سه بار شستشو با آب مقحر استریل ضدعفونی شدند. سپس ب رها در م یط استریل با دمای  16

رروی کاغ  صافی مرطوب قرار داده شدند. زنی بروز جهت جوانهساعت تاریکی در شبانه 7ساعت روشنایی و  24سانتیگراد و 

ی مساوی تقسیم شدند و در تیمار اول ساعت بعد از کشت به دو قحعه 24ساعت و  71ی گیاهچه ها طی ی لپهریزنمونه

ساکارز و در تیمار  g/l 30و  BAPگرم در لیتر میلی 0.1و  NAAگرم در لیتر میلی 0.06حاوی  MSبرروی م یط کشت 
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