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  :چكيده
        اگرچه تنوع سوماآلونال به عنوان منبع جديدي از تنوع در گياهاني آه به طور طبيعي تغييرات آمي را نشان ميدهند يا ايجاد تنوع در آنها مشكل 

جه به اينكه ريزازدياري ارقام نيشكر با تو. اما در ريزازديادي آه هدف آن تكثير ژنوتيب هاي انتخابي است مشكل آفرين مي باشد. است مفيد مي باشد
در برخي آشورهاي توليدآننده نيشكر و از جمله آشور ما در دستور آار قرار گرفته است، اين تحقيق جهت بررسي ثبات آروموزومي گياهچه هاي 

ي سطحي روي محيط غذايي با پايه ريزنمونه هاي جوانه انتهايي و جوانه جانبي پس از ضدعفون.  انجام گرديدNCO-310حاصل از آشت بافت رقم 
MS حاوي mgl-1 1 Kinetin آشت گرديدند و پس از مرحله استقرار به روش مجموعه زايي شاخه )Shoot Proliferation ( در محيط آشت با پايه
MS حاوي mgl-1 3 BAPمحيط آشت با پايه .  بصورت مايع تكثير گرديدندMS حاوي mgl-1 1 IBA و gl-1 3 جهت ريشه زايي شاخه  ذغال فعال

با پيش تيمار . ها استفاده شد و پس از ريشه زايي، سلول هاي مريستم ريشه گياهچه هاي حاصل به روش اسكواش مورد مطالعه آاريوتيپي قرار گرفتند
مها و مقايسه با تعداد برومونفتالين و رنگ آميزي با هماتوآسي لين در تكنيك اسكواش، نمونه هاي متافازي مناسب جهت شمارش آروموز_ آلفا 

  .آروموزومهاي سلولهاي شاهد بدست آمد
 بود و در تمامي نمونه هاي مورد مطالعه حاصل از آشت بافت نيز با همين تعداد آروموزوم 2n=112       در گياهان شاهد تعداد آروموزومها 

براساس نتايج بدست آمده ضمن تأييد فراواني آم تنوع سوماآلونال در . هيچگونه تغييري از حيث سطح پلوئيدي و يا آنيوپلوئيدي در آنها مشاهده نگرديد
  .روش مجموعه زايي شاخه، مي توان اين روش را براي ريزازديادي نيشكر توصيه نمود

  .ريزازديادي، تنوع سوماآلونال، نيشكر، پايداري آروموزومي، مجموعه زايي شاخه: واژه هاي آليدي
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The study of chromosome stability and durability of sugarcane seedling resulted 

from Shoot Proliferation 
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Abstract : 
     Although Somaclonal variation as a new source for variation is beneficial in the plants that naturally show little 
change or creating variation in them is difficult , in the micro propagation that aims to reproduce elective genotypes , 
is problematic.  
Considering the fact that micro propagation of numbers of sugarcane is in the working agenda in sugarcane producing 
countries and in our country as well, this research was prepared in order to study the chromosome stability of 
seedlings resulting from tissue culture of NCO-310 cultivar . The explants of terminal and lateral buds after surface 
disinfection on substrate were cultivated on MS basal medium containing Kinetin 1mgl-1 . After settlement stage, 
they were propagated in liquid from by shoots proliferation method in culture medium with base of MS containing 
BAP 3mgl-1. The basic medium of MS containing IBA 1mgl-1and 3gl-1 active charcoal for rooting of the shoots was 
used . After , meristematic tissues of obtained seedling underwent caryotype study by squash method . The metaphase 
samples were obtained by pretreatment of alpha – bromonaphthalene and staining using hematoxylin in squash 
method , in order to count the chromosomes and compare with the control  cells.  
      In the control plants the number of chromosomes were 2n=112, and in all of study samples that were obtained 
from tissue culture with the same number of chromosomes, no change of ploid or Aneuploid was detected in them . 
According  to the results , by confirming the abundance of somaclonal low variation in the "Shoot Proliferation 
Method" , we can use this method for micro propagation of sugarcane .  
 
Key Terms : Micro – Propagation , Somaclonal Variation , Sugarcane , Chromosome  Stability , Shoot Proliferation .  
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  مقدمه
از نظر .  در جنس ساآاروم، طايفه آندروپوگونه و تيره گرامينه مي باشد)Saccharum spp(نيشكر 

زومهاي آوچكي هستند آه مطالعه آنها دشوار سيتوژنتيكي گونه هاي ساآاروم آلوپلي پلوئيدهاي فوق العاده مرآب با آرومو
توليد و تكثير گياه آامل در شرايط اين ويترو خصوصًا زماني آه توأم با واآشت هاي مكرر باشد احتمال وقوع تنوع . است

ا هر چند تنوع بوجود آمده به عنوان منبع جديد در گياهاني آه بطور طبيعي تغييرات آمي ر. ژنتيكي و موتاسيون را دارد
نشان مي دهند يا ايجاد تنوع در آنها مشكل است مفيد بوده و مي تواند گياهي با شرايط و خصوصيات مورد نياز ، بوجود 

  .آورد ولي بهرحال زماني آه هدف در تكثير پايداري و ثبات ژنتيكي است، بزرگترين عيب محسوب مي شود
 فعاليت هاي 1969در سال . اوايي آغاز شد در ه1961اولين تحقيقات در زمينه آشت بافت نيشكر در سال 

  .مهندسي انجام شده در نيشكر توسط هينزومي ثابت نمود آه گياهچه ها مي توانند از آشت آالوس نيشكر توسعه يابند
 گياه در عرض 2. 105 نيشكر را آشت و در حدود  Co 740نوك ساقه هاي آولتيوار) 1983(هندرو همكاران 
منفرد توليد نمودند و گزارش دادند آه گياهچه هاي توليد شده از آالوس ممكن است يك تنوع شش ماه از يك نوك ساقه 

  .خصوصيتي از خود نشان دهند آه چنين تنوعي تنوع سوماآلوني ناميده مي شود
  

  موارد و روشها
اين ويترو، با گياهان          براي حصول اطمينان از وجود يا عدم وجود تغييرات و تنوع، گياهان توليد شده در شرايط 

آشت شده در شرايط مزرعه را از نظر تعداد آروموزومها به طريقه شمارش مقايسه شدند آه در ذيل به شرح آزمايشات 
  .مربوطه مي پردازيم

  
  )گياهان شاهد(آزمايش اول 

 3 تا 1طعاتي آه داراي قلمه ها را به ق.           تعدادي قلمه نيشكر از واحد آشت و صنعت شعيبيه خوزستان آورده شد
پس از دو هفته نوك تعدادي . جوانه بودند تقسيم نموده و جهت ريشه دار نمودن زير ماسه مرطوب دورن گلخانه قرار داديم

  : جدا نموده و جهت مشاهده آروموزومها اعمال زير انجام شدcm5/0از ريشه ها را به طول 
  

  ) Prefixative tereatment(تهيه پيش تيمار  -1
برومونفتالين آزمايش شد آه بهترين نتيجه _  پيش تيمارهاي آب سرد صفر درجه، آلشي سين، هيدروآسي آينولئين و آلفا با

  . درجه سانتي گراد يخچال بدست آمد4 ساعت در دماي 4برومونفتالين به مدت _ با پيش تيمار آلفا 
 
  )Fixation(تثبيت  -2

 ساعت در اين 40ريشه ها به مدت .  استفاده شد1 به 1اسيدآروميك به نسبت       در اين آزمايش از فيكساتيو فرمالين و 
  .فيكساتيو قرار گرفتند

  
  ) Storage(نگهداري  -3

نمونه ها در اتانول . بتوان نمونه ها را به مدت طوالني نگهداري نمود تا در فرصت مناسب مطالعه شوندبراي آنكه 
  . درجه سانتي گراد يخچال قرار گرفتند4و در دماي % 70

 
  )Hydrolization(هيدروليز آردن  -4

جه سانتي گراد به  در60 يك نرمال ريخته و در داخل بن ماري در دماي NaoHنمونه ها قبل از رنگ آميزي در 
  . دقيقه قرار مي دهيم10مدت 

 
  رنگ آميزي -5

ريشه ها . ، پودر هماتوآسي لين و آمونيم فروسولفات استفاده مي شود% 45براي تهيه محلول رنگ از اسيدآلريدريك 
ر دماي  ساعت نمونه ها را د20را درون لوله آزمايش قرار داده و مقدار آمي رنگ روي آنها مي ريزيم سپس براي مدت 

  .سپس نمونه ها را خارج آرده و با آب مقطر شستشو مي دهيم.  درجه سانتي گراد آون قرار مي دهيم32
 
  )Squash(له آردن  -6

% 45را با اسكالپل قطع نموده روي الزم مي گذاريم سپس روي آن يك قطره اسيداستيك ) منطقه مريستم(نوك ريشه 
ضربات بايد . ن قرار داده و بوسيله ته خودآار عمل له آردن را انجام مي دهيمبعد از آن المل را روي آ. اضافه مي نمائيم

. سپس آروموزومها را زير ميكروسكوپ مشاهده و از آنها عكس مي گيريم. بصورت سقوط آزاد و به آرامي صورت گيرد



 

 

شان داد آه تعداد آنها شمارش آروموزومها در گياهان شاهد ن. مي توانيم جهت مطالعات بعدي المها را دائمي نمائيم
2n=112مي باشد .  

  
  )توليد گياهچه از طريق آشت بافت و شمارش آروموزومها(آزمايش دوم 

 از آشت و صنعت شعييبه تهيه شد، از بوته هاي درون گلدان ريز نمونه NCO-310تعدادي گلدان نيشكر رقم 
وايتكس ( شستشو با استفاده از محلول هيپوآلريت سديم هاي از جوانه انتهايي و جانبي جدا گرديد قطعات جدا شده را پس از

ريزنمونه ها را روي  محيط غذايي با پايه ,پس از ضدعفوني سطحي .  دقيقه ضدعفوني گرديدند20به مدت % 5/2) تجاري
MS آه حاوي mgl-11 Kinetin و gl-18ي ريز نمونه ها برا) حدود سه هفته بعد(پس از رشد آافي .  آگار آشت گرديدند

چهار هفته بعد تعداد شاخه .  بصورت مايع تكثير گرديدندmgl-13 BAP حاوي MSشاخه زايي روي محيط آشت با پايه 
 آه حاوي MS عدد تقسيم شده و روي محيط با پايه 3 تا 1مورد نياز بدست آمد و جهت ريشه زايي؛ شاخه ها به تعداد 

mgl-11 IBA و gl-18 روز حجم آافي ريشه بدست آمده و گياهچه ها به گلدان درون 20 پس از.  آگار بود مستقر گرديدند 
 بوته جهت انجام آزمايش انتخاب شد تمام نمونه ها پس 30گلخانه انتقال داده شدند يك هفته پس از سازگاري در گلخانه تعداد 

  . نشد آروموزوم داشتند آه در مقايسه با شاهد هيچ تفاوتي مشاهده2n=112از شمارش و بررسي تعداد 
  

  نتايج و بحث 
رقم مورد آزمايش يك آلون .  متغيير است2n=120 تا 2n=100تعداد آروموزمهاي آلونهاي تجاري معموٌال بين 

مقايسه بين گياهان شاهد با گياهچه هاي توليد شده در شرايط اين ويترو نشان داد آه .  مي باشدNCO-310تجاري به نام 
بنابراين در ريزازديادي . مها در سطح گياهچه هاي توليدي اين ويترو رخ نداده استهيچ نوع تنوع از لحاظ تعدادآروموز

براي عدم ) Shoot Proliferation(آه هدف توليد و تكثير ژنوتيپ هاي يكسان است روش تكثير مجموعه زايي شاخه 
 مبناي ژنتيكي تغييرات مخصوصٌا البته پيشنهاد مي گردد براي تشريح بهتر. وجود تنوع در تعدادآروموزمها تأييد مي گردد

  .تنوع در سطح ژنها از الگوهاي الكتروفورزي استفاده شود
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  تشكيل شاخه در شرايط اين ويترو 

 MS)محيط پايه (
محيط (مريستم جوانه انتهايي روي محيط آشت جامد 

 )MSپايه 

  
 شده در نمايش آروموزومي بوته هاي نيشكر توليد

  )شاهد(شرايط اين ويوو
  گياهچه هاي ريشه دار شده در شرايط اين ويترو

  
  
  

 
  
  
  
 

نمايش آروموزمي بوته هاي نيشكر توليد شده در 
  شرايط اين ويترو 
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