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  چكيده
 در از كشت بافت چغندرقند باززايي شدههاي  جوانهسازگاري   ـزايي  ريشهروشمقايسه چند  هدف اين تحقيق

براي اين  .بود ي تتراپلوييدها لون پلوئيدي ك سطح پايداريبررسيو  ، توليد بذر در مزرعهگلخانه محيطي شرايط

در ها  كلونر يتكث  وجهت تهيهگياهچه بذري  انتهائيجوانه دهنده و  ساقه گلقطعات دو نوع ريزنمونه از منظور 

به صورت هاي حاصل  از كلون با استفاده سازگاري -زايي ريشه روشسه  سپس. دشهاي كشت استفاده  محيط

 : شاملروشسه  . قرار گرفتندررسيبمورد  تصادفي كامالًهاي  كرتپايه در قالب طرح هاي خردشده   كرتطرح

هاي فاقد ريشه با پودر  ن پايه كلونكرد آغشته )2 ،اي ها در محيط كشت درون شيشه ي كلونيزا ريشه )1

 به روشاز هر  هاي حاصل سپس گياهچه. بودكشت   آبروشها در  دار كردن جوانه ريشه )3ساز و  هورموني دست

نتايج نشان .  تجزيه واريانس شدندSASافزار   با نرمروششده از هر هاي سازگار  درصد كلون.شدمنتقل گلدان 

 روش.  برتري داشتندسوم روش و هر دو نسبت به وجود نداشتداري   اختالف معنيدوم واول  روشداد كه بين 

ا يك ت( زمانجوئي در   باعث صرفه،يستها در درون شيشه ن ي جوانهيزا نيازي به ريشهكه در آن  دليل آن به دوم

 .دشو  مي)ها داري كلون هاي كشت و مكان نگه ، محيطيهاي پرسنل شامل هزينه( كشت بافتهاي  هزينه و )دو ماه

داري  دار شده در دو روش اول و دوم تفاوت معني هاي ريشه  نشان داده شد كه بين كلوندر آزمايشي ديگر،

از سه روش سازگاري مورد   هاي حاصل ون تعداد كروموزوم كلافزون بر اين،. ازنظر وضعيت ريشه وجود ندارد

  گلخانه، پس هاي سازگارشده در كلون. دشمطالعه قرار گرفت و تغييرات كروموزومي در سطح پلوئيدي مشاهده ن

كشت بافت چغندرقند حاصل از هاي  از كلون. كردند توليد ساقه گلدهنده و نتقل شدندماز ورناليزاسيون به مزرعه 

 .شدتوليد  داراي قوه ناميه )گرم 2000 تا 600در حد (هيبريد مقدار زيادي بذر ران در ايبراي اولين بار 
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  مقدمه

 در بيوتكنولوژي بسيار كاربرد دارد و كشت بافت

 اصالحي هاي برنامه و مهندسي ژنتيك به عنوان پايه

 و هاي يكنواخت ايجاد كلون. گيرد قرار ميده استفامورد 

  با ارزش بسيارنژادي به تحقيقات از نظر ژنتيكي، در پايدار

ي يروش باززا  چغندرقند به در كلونبراي تكثير . است

 و انتهاي ساقه انتهاييهاي جوانه  مستقيم از جداكشت

پايداري ژنتيكي و كه  دهنده استفاده شده است گل

در مقايسه با  يوژيكي بيشتريكنواختي مورفول

-Coumans  ؛1381نوروزي ( ددارا هاي ديگر جداكشت

Gilles et al. 1981) .ي ها  جوانهاز  ييزا براي القاء ريشه

 است استفاده شده  IAAو  NAAهاي هورمون چغندرقند

در گياه اثر  با غلظت كم هورمونهر دو كه  و با وجود آن

 IAA هورمون ازتر يش بNAA هورموناثر  وليدارند 

ها  دهي جوانه ريشه). Owens and Debra 1991(است 

بسيار سريع صورت  IBA داراي هورموندر محيط 

 ميكامي و همكاران . )Gamborg et al. 1968( گيرد مي

)Mikami et al. 1989 ( از محيطMS  به نصف غلظت

  يكجوانه، از براي تشكيل BA موالر ميكرو10همراه 

 ميكروموالر 10  و ازراي تكثير جوانهب BA ميكروموالر

IBAچغندرقند در شرايط درون شيشه زايي  براي ريشه 

  .دكردناستفاده 

هاي  هـبراي انتقال گياهچر ـان ديگـمحقق

كردن بقاياي آگار تميزاز   بعدگلداندار شده به  ريشه

 1:1وط ماسه و زغال چوب با نسبت ـ از مخل،محيط كشت

(Jianfeng et al. 1997)،و ماسه به نسبت ماس   پيت

خاك و  1:1مخلوط ، )Atanassov et al. 1978( مساوي

 و يا كمپوست) (Detrez et al. 1989 كوليت ورمي

)Sabir and Ford- Lioyd 1990 ( در .اند هكرداستفاده 

اي  شيشه هاي اخير مطالعات زيادي روي كشت درون سال

  لـگهاي  هاي مختلف چغندرقند مانند جوانه از بافت

(Tetu et al. 1987)  ها دامـان ايرـسو (Freytag et al. 

 تكنيك از  با استفاده .صورت گرفته است (1988

 شده است ايجاد   كلون،چندين گياه جوانهاز ريزازديادي 

  دوش ميمحسوب يكي از اين گياهان  چغندرقند نيز كه

(Midema 1982, Hussey and Hepher 1978, 

Margara 1977) .اي مواد  هاي كشت درون شيشه ونكل

عنوان روش جديد تكثير رويشي   هاصالحي چغندرقند ب

آذين  انتهايي گلجوانه سريع كه در آن از قسمت 

 ;Margara 1977) دش معرفي ،دوش چغندرقند استفاده مي

Atanassov 1980; Saunders et al.1990; 

Miedema 1982).   

-Coumans)هاي كومانز و همكاران  بررسي

Gilles et al. 1981) استفاده  نشان داد كه در چغندرقند

 دهنده به عنوان منبع ريزنمونه و باززايي آن از ساقه گل

پايداري ژنتيكي و يكنواختي از و  است  سودمندتربسيار

  برخوردار در مقايسه با منابع ديگريمورفولوژيكي بيشتر

براي ) Detrez et al. 1989( ديترز و همكاران .است

از كشت بافت از   هاي چغندرقند حاصل  كروموزمششمار

چغندرقند يك  .نددكرهاي مريستمي جوان استفاده  برگ
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 دگرگشن و در بسياري موارد خودنابارور است گياه ترجيحاً

و با ازدياد يك بوته انتخاب شده از طريق غيرجنسي 

د و به اين كرهاي مشابه بوته اوليه توليد  توان بوته مي

ها را براي صفات  درت تشخيص و انتخاب ژنوتيپترتيب ق

نژادي ارقام جديد  هاي گوناگون به موردنظر در آزمايش

كشت بافت، در ازجمله فنون بيوتكنولوژي . افزايش داد

سسات توليد بذر ؤدر منژادي اين گياه  هاي به برنامه

طور  چغندرقند در كشورهاي پيشرفته در چند سال اخير به

اهميت ). مذاكرات شخصي( ده استشي بردار عملي بهره

نژادي چغندرقند در اين   بهاز كلون كشت بافت در استفاده

هاي مربوط به  تواند از كلون گر مينژاد است كه به

 استفاده ،اند كراس برتري داشته هايي كه نتاج تست ژنوتيپ

ند كو تكرارپذيري عملكرد و يكنواختي هيبريد را تضمين 

 .(Middelberg 2000-2004) دشوو ماهيت رقم حفظ 

 مناسب روش تعيين  مقايسه وهدف اين تحقيق

از كشت بافت  هاي حاصل  جوانه و سازگاريزايي ريشه

  شرايط محيطيدر )ريشه دار و بدون ريشه( چغندرقند

و نيز  مزرعهدر هاي سازگارشده  كلونبذرگيري  ،گلخانه

  .استدر مرحله رويشي ها  كلونيدي ئتعيين پايداري پلو

  

  ها مواد و روش

 انتهاييو جوانه  دهنده انتهاي ساقه گل :مواد گياهي

 چغندرقندتتراپلوئيد بذر  از يك توده گياهچه بذري حاصل

هاي گياهي   به عنوان جداكشت)27065شماره دفتر (

  .دشستفاده جهت تهيه كلون كشت بافت ا

هاي ساقه  جداكشت :هاي كشت بافت تهيه كلون

 به مدت درصد 5/2 هيپوكلريت سديمبا دهنده در ابتدا  گل

 ضدعفوني  به مدت يك دقيقهدرصد 70 دقيقه و الكل 15

 يافته شامل امالحتغيير MB شد و به محيط غذايي پايه

MS )Murashige and Skoog 1962( و 

 سهحاوي  B5  (Gamborg et al. 1968)يها ويتامين

 گرم در ليتر آگار به همراه هشتدرصد ساكارز، 

 و 1/0، يكترتيب  به ,IBA GA3, BA هاي نهورمو

  هاي گرم در ليتر جهت القاي جوانه و هورمون  ميلي02/0

, BA, NAA  IBA گرم   ميلي1/0 و 1/0، 5/0 به ترتيب

جداكشت جوانه . ها منتقل شدند در ليتر جهت تكثير جوانه

 گياهچه بذري درون شيشه بدون نياز به انتهائي

 پايه مذكور به همراه هاي  شدن به محيطضدعفوني

گرم   ميلي01/0 و 5/0ترتيب  به BA,GA3هاي  هورمون

 IBA ,NAA هاي جهت القاي جوانه و هورموندر ليتر 

,BAگرم در ليتر جهت   ميلي1/0 و 1/0، 5/0 ترتيب  به

زايي درون  سپس براي ريشه. تكثير جوانه منتقل شدند

 IBA  وNAA شيشه از محيط حاوي تركيب هورموني

شرايط . دشاستفاده گرم در ليتر  ميلي 5/1 و 5/1ترتيب  به

ساعت  16داري ظروف كشت داراي  اتاقك رشد براي نگه

 چهار تا سه ساعت تاريكي و شدت نور هشتروشنايي و 

 .گراد بود  درجه سانتي22-24لوكس با دماي  هزار

 100هاي  ريشه درون گلدان دار و بدون هاي ريشه جوانه
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ها به  جعبه. ي با درب شفاف قرار گرفتندهاي گرمي در جعبه

ها  در اتاقك رشد درب جعبه. اتاقك رشد منتقل شدند

كم برداشته  هفته و طي هفته دوم كماولين از گذشت  پس

ها با  در اين مدت گلدان. شد تا به رطوبت كم مقاوم شوند

در  و رطوبت ندپاشي شد وگلند آبياري و محلولمحلول ه

  .شد نگه داشته ) رصد د90 تا 70(باال حد 

  

  طرح آماري

زايي، سازگاري به عنوان كرت   ريشهروشسه  )الف(

 )از چهار تك بذر هاي حاصل كلون ( چهار ژنوتيپواصلي 

در  ( براي هر ژنوتيپسه تكراربه عنوان كرت فرعي در 

 واحد 216 جمعاً)  از هر ژنوتيپ كلونششهر تكرار 

در  خردشده هاي  كرتطرحصورت  به) گلدان(آزمايشي 

اندازه  هاي هم براي كلون تصادفي كامالًپايه قالب طرح 

دليل  به( از كشت بافت مورد مقايسه قرار گرفتند حاصل

كردن طرح به    امكان پياده،بسترهاي كشتن متفاوت بود

 به روشسه . )صورت آزمايش فاكتوريل وجود نداشت

ها در محيط كشت  ي كلونيزا  ريشه)1: ندبودشرح زير 

 گرمي 100 هاي رون شيشه و سپس انتقال به گلداند

روش مرسوم در  (ماس حاوي تركيب خاك و پيت

هاي فاقد ريشه با  دن پايه كلونكر آغشته )2 ،)آزمايشگاه

 و سپس انتقال  IBA وNAAپودر هورموني حاوي 

نوروزي ( ها به گلدان حاوي تركيب مذكور مستقيم آن

كشت و   آبروش در ها دار كردن جوانه  ريشه)3 ،)1385

هاي  چه گياه. )1380ياوري ( ها به گلدان انتقال گياهچه

 در جهت ادامه رشد و سازگاري روشدست آمده از هر  به

هاي   در دو مرحله ديگر به گلدان،شرايط محيطي گلخانه

 و سه كيلوگرمي و سپس به گلخانه  گرمي250تر  بزرگ

 گلندمنتقل و در اين مدت با آب و محلول غذايي هو

)Hoagland and Arnon 1950 ( به صورت متناوب

هاي سه  در مرحله گلدان ،نهايتدر . آبياري شدند

 و متوسط سطح شده هاي سازگار درصد كلون ،كيلوگرمي

  از هر تيمار)1377( گوهري و همكارانبه روش  برگ

 SAS افزار توسط نرمهاي حاصل  دادهو برداري  يادداشت

  .آماري شدندتجزيه 

نظر   براي تعيين اختالف احتمالي ازديگردر آزمايشي  )ب(

 كه 2 و 1 حاصل از روش هاي چه وضعيت ريشه بين گياه

پايه جوانه كردن  با آغشته( و بدون ريشه  ريشهبابه ترتيب 

هاي  كلون ، به گلدان منتقل شده بودند)به پودر هورمون

صورت  تكرارهاي نامساوي بهحاصل از دو ژنوتيپ با 

مورد  تصادفي فاكتوريل در قالب طرح كامالًآزمايش 

ها به  براي اين كار، كلون. مقايسه آماري قرار گرفتند

ها آسيب نرسد،  نآآرامي از خاك خارج شده تا به ريشه 

تر   و وزنو طول شده  هها شست هاي آن هسپس ريش

 افزار ها با استفاده از نرم ه داد.برداري شد يادداشتها  ريشه

SASيه قرار گرفتند مورد تجز.  

  

هاي سازگار شده به  رسي سطح پلوييدي كلونبر

  يشرايط محيط
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  آزمايشهاي لولهاين منظور در ابتدا، براي 

و گذاري   شماره) عدد36گيري  در هر بار نمونه( موردنظر

به عنوان پيش ها محلول هيدروكسي كينولئين  درون آن

ين تر  جوان،با پنس نوك باريكسپس . دش اضافهتيمار 

متر   يك سانتيبه طول تقريبيكلون برگ مريستمي 

به ها  نمونه. دشالذكر منتقل  جداسازي و به محلول فوق

مدت سه ساعت در محلول هيدروكسي كينولئين 

 پس. د ششستشوها با آب مقطر  مانده و سپس نمونه باقي

ليتر از محلول  ها حدود سه ميلي بر روي آن ،از شستشو 

لكل اتيليك خالص و يك واحد اسيد  شامل دو واحد ا2:1

 دقيقه در 30ها مدت  كلريدريك خالص اضافه شد و نمونه

 محلول ،ي اين مدتـاز ط دـبع. قرار گرفتنداين محلول 

و ـر شستشـها دو بار با آب مقط هـه و نمونـ تخلي2:1

ت دمبرگ روي الم منتقل و ـوچكي از بافـقطعه ك. ندشد

 دـشه ادـستفن اـاورسئياز ا ـه هـيزي نمونـآم براي رنگ

(Dyer 1963) .قرار  تهيه شده مورد بررسيهاياساليد 

نمايي   بزرگبازير ميكروسكوپ ها  ، تعدادكروموزومگرفت

برداري   براي عكس100نمايي   شمارش و از بزرگ40

 .دشاستفاده 

  

  هاي سازگارشده در مزرعه بذرگيري كلون

ت  برگي جه8 -12هاي  كلونبراي اين منظور، 

گراد منتقل   درجه سانتي4 -8روي به سردخانه  ساقهالقاء 

 ، در بهار.دندشداري  ماه در آنجا نگه 4 تا 3و به مدت 

به دهنده و بذر  شده جهت توليد ساقه گلبهاره هاي  كلون

 كشت بافت  توليد بذر حاصل از كلون.نددشمنتقل مزرعه 

 پروژه در مزرعه، طي چند سال اخير و در قالب چند

حقيقاتي در مؤسسه تحقيقات چغندرقند انجام گرفته ت

  .است

  

  بحثنتايج و 

  تهيه كلون

كار رفته در تركيبات هورموني  هاي به ريزنمونه

توليد هاي فراواني  كلون ،موردنظر در شرايط درون شيشه

هاي  روش مقايسه براي  گياهياين مواداز  .دندكر

 .دشها استفاده   سازگاري كلون وييزا ريشه

  

  ها ازگاري كلونس

ريشه منتقل شده به  دار و بدون هاي ريشه جوانه

 گرمي، به علت بازكردن تدريجي درب 100هاي  گلدان

از دو تا سه هفته  پسو نيز تركيب خاكي مناسب، ها  جعبه

نتايج تجزيه . به شرايط محيطي اتاقك رشد سازگار شدند

نشان داد كه بين سه روش سازگاري ) 1جدول (واريانس 

 ها مقايسه ميانگيندر و دار وجود دارد  ختالف معنيا

درصد  از نظر دو و يكد كه روش شمشخص ) 2جدول (

و هر دو گيرند  در يك گروه قرار ميهاي سازگارشده  كلون

  .رند برتري داسه روشنسبت به 
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شرايط گلخانه و متوسط  هاي سازگارشده حاصل از كشت بافت چغندرقند سازگارشده در  تجزيه واريانس درصد كلون1جدول

  ها سطح برگ كلون

 

  درجه آزادي  منابع تغييرات  ميانگين مربعات

  متوسط سطح برگ  هاي سازگارشده درصد كلون

 A(  2  **86/1 (روش
**39/61386  

  a 6  n.s 22/0  38/4950خطاي 

  B(  3  n.s 05/0  n.s 37/1028(ژنوتيپ 

  A*B(  6  n.s 12/0  n.s 77/2043(ژنوتيپ ×روش

  b  18  12/0  84 /5334خطاي 

  دار معنيغيردار در سطح احتمال يك درصد و  ترتيب معني  به n.s و **

  

  هاي سازگارشده در شرايط محيطي گلخانه  و متوسط سطح برگ كلونها  ميانگين درصد سازگاري كلون2جدول

  

  )متر مربع سانتي( متوسط سطح برگ  (%) سازگار شدهكلون هاي  روش

1  a 78  a 11/241 

2  a 64  a 12/169  

3  b 25  b 00/79  

 داري ندارند اختالف معنيدرصد  احتمال پنج در سطحهاي با حروف مشابه  ميانگين

  

ي يزا  نيازي به ريشهدو روشدر كه  ه اينبا توجه ب

باعث  روشدر نتيجه اين يست؛ ها در درون شيشه ن جوانه

 افتو هزينه كشت ب) يك تا دو ماه( ي در زمانيجو صرفه

هاي كشت و مكان  ، محيطيهاي پرسنل شامل هزينه(

نتايج تجزيه واريانس در . دشو مي) ها داري كلون نگه

 در ژنوتيپ روشدهد كه اثر متقابل  جدول يك نشان مي

 در آينده از هر نوع ژنوتيپي ،بنابراين. دار نشده است معني

 موردنظر براي روشتوسط توان  هب مكن استم

از كشت بافت   هاي حاصل ري كلونسازگا -ييزا ريشه

  .كردبرداري  چغندرقند بهره

نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفت 

 روشهاي باقيمانده از هر   سطح برگ گياهچهمتوسط

 جدول . آمده استدوو يك  هاي سازگاري نيز در جدول

 در  سازگاري ـزايي هاي ريشه روشدهد كه  نشان مي يك
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 روش دو،در جدول . اند ار شدهد سطح يك درصد معني

 روشاز   گياهان حاصل. در يك گروه قرار گرفتنددو و يك

كه با هزينه )  پودر هورموناشده ب  ريشه و آغشته بدون (دو

 به اندازه زماني كه از ،آيند  به دست مييو زمان كمتر

استفاده شود قوي هستند و به ) روش مرسوم (يك روش

سازگار رايط محيطي به شراحتي فتوسنتز كرده و 

  .شوند مي

 روشريشه بين دو وضعيت نتايج آزمايش مقايسه 

گونه   هيچحاكي از اين بود كه نيز  سازگاري ـزايي ريشه

 دو روش ازدار شده  هاي ريشه كلونبين آماري تفاوت 

  ).3جدول  (شود نميمشاهده 

  

  ز كشت بافتا هاي حاصل تر ريشه كلون  تجزيه واريانس صفات طول و وزن 3جدول 

  

  وزن تر ريشه   ريشهطول  درجه آزادي  منابع تغييرات

  1  n.s73/46  n.s 07/0 (A) زايي  ريشهروش

  1  n.s 16/2  n.s 29/0 (B)  ژنوتيپ

  1  n.s 32/39  n.s 16/0 (A*B) ژنوتيپ × روشاثرمتقابل 

  44/0  68/64  20  ي آزمايشخطا

n.sدار  غير معني  

  

ز منابع تغيير  ايك  هيچسهبا توجه به جدول 

صفت براي متقابل اين دو ها و اثر  ژنوتيپ،ها روششامل 

گر   بياناين امر. دار نشد معنيريشه تر  و وزنطول ريشه 

ها از ژنوتيپ گياهان و عدم اختالف  روشمستقل بودن 

 روش با استفاده از ، است، بنابراينروشدار بين دو  معني

اقدام توان  مي كمتر  و زمان صرف هزينهباپودر هورمون 

  .كردت بافت شحاصل از ك انبوه كلون به توليد

 تسريع در امر تطبيق با  جهت)1380( ياوري

سازي  امكان فعالكردن شرايط خارج شيشه با فراهم 

ها و نيز جلوگيري از كاهش رشد  جذب از راه ريشه

كشت مجهز به سيستم   يك دستگاه آبازها  گياهچه

سازگار    گياهچهي تعدادنست توا وكرداستفاده هوارساني 

در تحقيق . دست آورد هبگلدان  شرايط محيطي در بهشده 

 دوو  يكهاي سازگار شده با روش  حاضر درصد كلون

كه نياز  ، ضمن آن)كشت سيستم آب(نسبت به روش سه 

محققان . بيشتر بودبرطرف شد، كشت  اه آبـبه دستگ

ده به ـدار ش هـهاي ريش هـچ راي انتقال گياهـبر ـديگ

ار محيط ـاياي آگـاز پاك كردن بق ي بعدـمحيط خاك
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 الفب

  ).ب(و) الف(كلون تتراپلوييد چغندرقند  مرحله متافاز دو سلول 1شكل  

 1:1ال چوب با نسبت ـاسه و زغـوط مـ از مخل،كشت

(Jianfeng et al. 1997)، مساوي پيت و ماسه به نسبت 

(Atanassov et al.1978) ، خاك و يك به يكمخلوط 

 و يا كمپوست) Detrez et al. 1989( كوليت ورمي

)Sabir and Ford-Lioyd 1990 ( اند  كردهاستفاده .

 از پس )Coumans et al. 1981(كومانز و همكاران 

ها را  دار شده به محيط خاكي آن هاي ريشه چه انتقال گياه

گراد و   درجه سانتي24 و دماي  درصد85در رطوبت 

 ساعت تاريكي هشت ايي وشن ساعت رو16  نوريتناوب

 فوقمحققين  نتايجبه اشمتحقيق نتايج اين . ادندد قرار

هاي قوي و با رنگ سبز  آن گياهچهدر نتيجه  كه بود

 .طبيعي ايجاد شدند

  ها نتايج بررسي سطح پلوييدي كلون

 در اكثر موارد ،طور كلي در كشت بافت گياهان به

مقداري تغييرات ژنتيكي موسوم به تنوع سوماكلوني 

وجود دارد و عواملي نيز در ايجاد ) ماتيكيوهاي س سلول(

دخيل ها  غييرات يا جلوگيري از به وجود آمدن آناين ت

مواد و  نمونه، اندازه ريزنمونه،عواملي مانند سن ريز. هستند

خصوص   به،ها در محيط كشت كار رفته آن مقدار به

. ند هستماكلوني بسيار مؤثروها در ايجاد تنوع س هورمون

از كشت  هاي حاصل جا كه گياهچه در تحقيق حاضر از آن

در  نند تاكژنوتيپ اوليه خود را حفظ م است الزبافت 

ماكلوني وتنوع سبنابراين ، ندشوهاي بعدي استفاده  تالقي

 بايد در طي ايجاد حتماً مناسب نيست و ثبات ژنتيكي

نشان داد ها  بررسي سيتولوژيكي كلون. حفظ شود ها، كلون

ها سطح پلوييدي خود را حفظ كرده و   همگي كلونكه

هاي  ر تعداد كروموزوم و سطح دستهگونه تغيير د هيچ

ها   از خود بروز نداده و پايداري پلوييدي در آنكروموزومي

از باززايي   حاضر،در تحقيق .)1 شكل ( بود درصد100

 دهنده به عنوان ريزنمونه مستقيم جوانه رأسي و ساقه گل

 شد كه پايداري پلوييدي و ثبات ژنتيكي را نشان استفاده

هاي   كه از باززايي مستقيم و ريزنمونهران ديگمحقق. دادند

مشابه تحقيق حاضر استفاده و به نتايج مشابهي دست 

، جيانگ فنگ و (1981)  كومانز و همكاران،اند يافته

و مزيي و همكاران ) Jiangfeng et al. 1997(همكاران 

)Mezei et al. 1993 (هستند.  
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  توليد بذر حاصل از كشت بافت

 در 1386در سـال    قيق براي اولين بـار      در اين تح  

از كلون كشت بافـت       حاصل  و هيبريد  S1حد كيلوگرم بذر    

افـشان   تهيـه گـرده   «در مزرعه در قالب طـرح تحقيقـاتي         

هـاي   گيـري از كلـون   تتراپلوئيد مقاوم به ريزومانيا با بهـره   

ايـن مطلـب در     . دسـت آمـد    ه ب »كشت بافت در چغندرقند   

نـام   بي(ييد رسيده است    أز به ت  خبرنامه داخلي چغندرقند ني   

به طوري كه مقدار بذر بوجاري شده از پنج كلون          ). 1386

.  گــرم متغيــر بــود360 تــا 60خودگــشن شــده در حــدود 

هــاي مــادري  چنــين در هــر ايزولــه بــذرگيري، پايــه هــم

 تا  600هاي پايه پدري در حدود       افشاني شده با كلون    گرده

. دندكرناميه توليد    گرم بذر بوجاري شده داراي قوه        2000

از كشت بافت در تهيـه ارقـام          هاي حاصل  از كلون  استفاده

ــن   ــصوصيات الي ــظ خ ــد در حف ــدي   چغندرقن ــاي وال ه

. دهنده هيبريد از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت           تشكيل

ها از طريق بذر باعث تغييراتي در ژنوتيـپ          تكثير اين الين  

ــب ــه در تركيـ ــذيري آن و در نتيجـ ــي پـ ــا مـ ــو هـ  دشـ

)Middelberg 2002-2004( .  لذا تكنيك ريزازديادي تـا

از  ،بنـابراين . سازد حدود زيادي اين مشكالت را مرتفع مي      

توان به مقـدار موردنيـاز بـذر         ميي  طريق ريزازديادي كلون  

استوك با حفظ خصوصيات آن جهـت تهيـه بـذر اليـت و              

. افشان رقم هيبريد تجـارتي دسـت يافـت    سپس والد گرده 

هـاي اوليــه يكــي از   لـون از ژنوتيــپ تهيـه و نگهــداري ك 

تواند خصوصيات هر    هاي مهم كاربردي است كه مي      روش

مراحـل تهيـه   . نـد ك ظهاي موردنظر را حفـ   يك از ژنوتيپ  

كلون كشت بافت، سازگاري به شـرايط محيطـي و توليـد            

ده شـ نـشان داده     دودر شرايط مزرعه در شكل      كلون  بذر  

  .است

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 ب

 ه و

 الف ج

 د

تهيه و تكثير جوانه يا ) الف: (ه كلون كشت بافت چغندرقند، سازگاري و توليد بذر انبوه در مزرعه مراحل تهي2شكل 

ها به  انتقال كلون) ج. ( گرمي و سازگاري به شرايط اتاقك رشد100ها به گلدان  انتقال كلون) ب. (كلون كشت بافت

) ه. (ن سه كيلوگرمي و سازگاري در خارج از گلخانهها به گلدا انتقال كلون) د. ( گرمي و سازگاري در گلخانه250گلدان 

  . هاي بذري در كنار مزرعه خشك كردن شاخه) و. (ها در مزرعه گلدهي كلون



10 ......از كشت بافت  هاي حاصل  سازگاري كلونهاي بررسي روش       

 :References                :ه مورد استفادمنابع

خبرنامه داخلي . از كشت بافت در سطح مزرعه هاي مقاوم به ريزومانياي چغندرقند حاصل توليد بذر از كلون. 1386. نام بي

  . 1صفحه . آبان ماه. 14شماره . چغندرقند

سسه تحقيقات ؤايي مگزارش نه .بررسي روند رشد چغندرقند در كرج .1377 . يوسف آبادي. و و ق ،توحيدلو . ج،گوهري

  . چغندرقند

. 33جلد. مجله علوم كشاورزي ايران. هاي گياه چغندرقند ي مستقيم از جداكشتيزا  بر جوانهها اثر هورمون. 1381 . پ،نوروزي

  .233-240صفحات  . 2شماره 

 سازگاري به شـرايط     هاي بدون ريشه حاصل از كشت بافت چغندرقند به درون گلدان و            نشاء مستقيم جوانه  . 1385. نوروزي پ 

 .ها و مالكيت صنعتي  اداره كل ثبت شركت37313 ثبت اختراع ،محيطي

، 2، شماره 17جلد .  مجله چغندرقند،كشت هاي كلوني فتواتوتروفيك با به كارگيري دستگاه آب توليد گياهچه. 1380. ياوري ن

  .132صفحه 

Atanassov A, Kikindonov T, Antonova G (1978) Cytological changes in permanent sugar beet 

tissue cultures cultivated in vitro. In: Stoilov M (ed) Proc Intl. symp. Exp. Mut. Plants BAN, 

Sofia, Bolgaria, pp. 309-31 

Atanassov AI (1980) Method for continuous bud formation in tissue cultures of sugar beet (Beta 

vulgaris L.). Plant Breeding, 84:23-29 

Coumans-Gilles MF, Kevers CI, Coumans M, Ceulemans E, Gaspar Th (1981). Vegetative 

multiplication of sugarbeet through in vitro culture of infleorescence pieces. Plant Cell Tissue 

Organ Culture, 1: 93-101 

Detrez C, Tetu T, Sangwan RS, Sangwan-Norreel BS (1989) Direct organogensis from petiole and 

cell layer explants in sugar beet cultured in vitro. Journal of Experimental Botany, 39: 917-

926 

Dyer AF (1963) The use of lacto-propionic orcein in rapid squash methods for chromosome 

preparations. Stain Technique, 38: 85-90 



11  1388/ 1شماره / 25جلد / چغندرقندمجله 

Freytag AH, Anand SC, Rao-Ardelli AP, Owens LD (1988) An improved medium for adventitious 

shoot formation and callus induction in Beta vulgaris L. in vitro. Plant Cell Reports, 7: 30−34 

Gamborg OL, Miler RA, Ojima K (1968) Nutrient requirement of suspension cultures of soybean 

root cell. Experimental Cell Research, 50: 151-158 

Hoagland DR, Arnon DI (1950) The water cultuer method for growing plants without soil. 

California Experiment Station Circ, 32:347 

Hussey G, Hepher A (1978) Clonal propagation of sugar beet plants and the formation of poly 

ploids by tissue culture. Annals of Botany, 42: 477-479 

Jianfeng Z, Tianran L, Xianglan D (1997) Highly efficient induction of sugar beet plant 

regeneration. Chinese Journal of Biotechnology, 13:185-191 

Margara J (1970) Neoformation de bourgons in vitro chez la bettrave sucriere, Beta vulgaris L.C. R. 

Acade. Sci. Paris, Serie D, 270: 698-701 

Margara J (1977) La multiplication Vegetative de la betterave (Beta vulgaris L.) en culture in vitro 

.r. Acad. Sci. Paris, 2850: 1041-1044 

Mezei S, Jelaska S, Kovacev L (1993) Vegetative propagation of sugar beet from floral ramets. 

Journal of sugar beet research, 27:90-96 

Middelberg MCG (2000-2004) Sugarbeet breeding methods (reports). Sugar Beet Seed Institute, 

Karaj. Iran 

Midema P (1982) A tissue culture technique for vegetative propagation and low temperature 

preservation of Beta vulgaris, Euphytica, 31: 635-643 

Mikami T, Kinoshita T, Saito H (1985) Clonal propagation of sugar beet plants by apical meristem 

culture. J. Fac. Agri, Hokkaido Univ., 62: 325-331 

Mikami T, Sudoh R, Nagao E, Kinoshita T (1989) Genotypic variation in the in vitro morphogensis 

from leaf explants of Beta valgaris L. and B. maritima. Euphytica, 40: 271-273 



12 ......از كشت بافت  هاي حاصل  سازگاري كلونهاي بررسي روش       

Murashige T, Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue 

cultures. Physiol. Plant., 15: 473-497 

Owens LD, Debra RE (1991) Sugar beet leaf disc culture: an improved procedure for inducing 

morphogenesis. Plant Cell Tissue Organ Culture, 41: 165-170 

Sabir AA, Ford-Lioyd BV (1990) Processing crop plant germplasm in vitro for mass production of 

regenerants: a case study with beet. Journal of Biotechnology, 17: 257-258 

Saunders JW, Doley WP, Theurer JC, Yu MH (1990) Somaclonal variation in sugar beet. 

Biotechnology in Agriculture and Forestry. 11: 465-489 

Tetu T, Sangwan RS, Sangwan-Norreel BS (1987) Hormonal control of organogenesis and somatic 

embryogenesis in Beta valgaris callus. Journal of Experimental Botany, 38: 506-517 


