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  دهيكچ

ـ  در ا.ا قرار گرفته استيده در دني است که به سرعت در رده ده گل برتر شاخه بريديگل نسبتاً جد Eustoma grandiflorumانتوس يسيل ن ي

ـ در ا . انتوس انجام شد  يسيکروسپور گل ل  يا، کشت م  ين بار در دن   ي اول يپژوهش برا  ـ ن پـژوهش م   ي زان پاسـخ بـه آنـدروژنز در هفـت رقـم            ي

 ي رشـد را در القـا      يهـا م کننـده  ير تنظ يز تأث ي مجزا ن  يدر آزمون .  شد يکسان کشت بررس  يط کامالً   يکروسپور در شرا  ي م انتوس به کشت  يسيل

ـ ي و ک  ۵/۰،  ۱ و   mg/l ۲ با سه سطح غلظت      D-2,4اثر متقابل   . مي قرار داد  يکروسپور، مورد بررس  يق کشت م  يانتوس از طر  يسي ل يديهاپلوئ ن ينت

ن بـا   ينتيتر و ک  يگرم بر ل  يلي م ۵/۰ و   ۱ با دو سطح غلظت      NAA اثر متقابل    چنين  هم مورد مطالعه قرار گرفت؛      ۱/۰،  ۵/۰ و   mg/l ۱زان  يبا سه م  

ک بـا سـه تکـرار    ي هر ۲×۲ و ۲×۳ ي با فاکتورهايل در قالب طرح کامالً تصادف    يش فاکتور يصورت آزما تر به يگرم بر ل  يلي م ۵/۰ و   ۱غلظت  

ـ مار‘رات مربوط به دو رقـم       يين تغ يشتري اما ب  ،تمام ارقام به آندروژنز پاسخ مثبت دادند      دست آمده    هبر اساس نتايج ب   .  شد يبررس ـ  پ ياچي ور ي

 mg/l ۵/۰ 2,4-Dمـار  يدر ت. ل شدين سوسپانسور تشکينتي کmg/l ۱ با mg/l ۵/۰ NAA مار يدر ت. بود’ مپرودي ايکوتي بلو پياچيمار‘و ’ تيوا

 چنـين  همده شد،   ي د ي صورت گرفت و ساختار چند سلول      يم سلول ين تقس ينتي ک mg/l ۵/۰ با   mg/l ۵/۰ 2,4-Dمار  ين و ت  ينتي ک mg/l ۱/۰همراه  

گر، اثر نور در زمان انکوبه کـردن،  ي ديشيدر آزما.  کردنديم سلوليکروسپورها شروع به تقسين مينتي کmg/l ۱ همراه mg/l ۲ 2,4-Dمار  يدر ت 

ـ د، تغ يش مـشخص گرديـد کـه نـور سـف          ي اين آزمـا   در.  شد ي بررس يکي ساعت تار  ۸ و   يي ساعت روشنا  ۱۶با    را در   يار قابـل مالحظـه    يي

  .کنديجاد نميکروسپورها ايم
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  مقدمه

ــل ل ــگـ ــانواده )Eustoma grandiflorum(انتوسيسيـ  از خـ

شود و  يا کشت م  يقاط دن شتر ن ي، در ب  )Gentianaceae(اناسهيجنت

 و ١٣، ١١(  برخوردار استي جهاني در بازارهاييت باالياز اهم

 از مجموعــه يمــي نيد را کــه حــاو يــاهــان هاپلوئيگ). ١٦

ـ تـوان از طر   يباشـند، مـ   يهـا مـ    کروموزوم ق کـشت بـساک و      ي

 هـستند بـه دسـت       ي خاص يدگيت رس يکروسپور که در وضع   يم

 و  يتفاده در برنامه به نـژاد      اس يد برا ياهان هاپلوئ يگ). ۱۲(آورد  

ـ ت ز يـ  از اهم  ياهـان عـال   ي در گ  ياديـ ک بن يـ قات ژنت يتحق  يادي

ثر و  ؤ مـ  يهاکي از تکن  يکيکروسپور  ي کشت م  .برخوردار است 

گوس به شمار ياهان هموزاي از گ ياديد تعداد ز  ي تول يمطمئن برا 

د يـ اهان هاپلوئ ي از گ  ياديافت تعداد ز  ين روش باز  يدر ا . روديم

 اسـت كـه     يکروسـپور روشـ   ي م يادي بودن تعداد ز   به علت دارا  

 آن بر کـشت بـساک، مـورد توجـه قـرار             يايرا به علت مزا   ياخ

ــت  ــه اس ــس. گرفت ــل توليپتان ــان هاپلوئيد گي ــاه ــشت ي د در ک

 خــالص از يهــانيــع اليد ســريــکروســپور بــاال بــوده و توليم

 يهـا  آن در برنامـه    يژگـ ين و يتـر زولـه، مهـم   ي ا يکروسپورهايم

 ).۱ (باشدي مياصالح

) کروسـپور يکشت بـساک و م    (ز آندروژنز   يآم تيکاربرد موفق 

 ي به وجود دستورالعمل قابل قبـول      يدر اصالح محصوالت زراع   

 مهـم  يهاپي ژنوتي دارد که بتوان آنها را برا   ي کشت بستگ  يبرا

ـ  با يوتکنولـوژ ي اسـتفاده نمـود و مطالعـات ب        ياقتصاد  بـا   يستي

طـور کـه    همـان ). ۱۷( موجود شروع شـود      يهاپين ژنوت يبهتر

 ي از تالقـ   يد منحصر به فـرد اشـتقاق      يبريمشخص است ارقام ه   

ـ گوس با استفاده از     ين هتروز ين والد يب ـ بريک ه ي  يقـ ي حق F1د  ي

د، که گام   يت محصوالت را بهبود بخش    يفي و ک  يکنواختيتوان  يم

 آندروژنز در ارقـام     ي خالص، القا  يهاني اصالح ال  ياول به سو  

 مربـوط بـه     يهـا شيتر اسـت آزمـا     پس به  ،)۱۴(ده است   يبرگز

ـ  آغاز شود، کـه در ا      ي تجار يهاپين ژنوت يآندروژنز با برتر   ن ي

انتوس يسيـ  ل يهاپين ژنوت ين و پرطرفدارتر  يز از برتر  يپژوهش ن 

  .ران استفاده شديا و ايدر دن

ا، ين بار در دن   ي اول يانتوس برا يسيکروسپور در گل ل   يکشت م 

دوار يـ  ام يهـا تيـ ن پـژوهش انجـام شـد و بـه موفق          ي ا يدر ط 

 از  يکيانتوس  يسيگل ل الزم به ذکر است،     . ميافتي دست   يا کننده

 اسـت کـه از      يادهي شاخه بر  ي با ارزش و تجار    يهامعدود گل 

گـردد و کـشورمان سـاالنه       ير مـ  يتکث) بذر (ير جنس يق تکث يطر

ا نشاء حاصل از بـذر  ي F1ها بذر ونيليم مياقدام به واردات مستق  

دن ين گـام در رسـ     ي اول يديکه هاپلوئ ني به ا  آن نموده و با توجه    

ـ ريد بذر هب  يبه تول  باشـد  يهـاي اينبـرد مـ      بـا ايجـاد اليـن      F1د  ي

ــدروژنز کــه توجمخــصوصاً( ــ آن ــذي ــرعين، ســريرتريه پ ن و يت

 پـژوهش  نيا).  است يدين روش هاپلوئ  يترن و کامل  يتر پربازده

ز  ا يتجار و ارزش با گل نيا F1 بذر به يابيدست حلقه در  نياول

 ايـ  در دنيوتکنولـوژ ي بيهـا ن و روش ي نـو  يهـا يق فنـاور  يطر

اثر متقابل سـه     ين پژوهش بررس  يهدف از ا   .گردديم محسوب

 بـا، سـه     تـر يگرم بر ل  يلي م ۲ و   ۱،  ۵/۰ يهازاني با م  D-2,4سطح  

 چنين  هم و   تريگرم بر ل  يليم ۱ و   ۵/۰،  ۱/۰ر  ين با مقاد  ينتيسطح ک 

 ن و ينتـ ي ک تـر يگرم بر ل  يلي م ۵/۰ و   ۱اثر متقابل دو سطح غلظت      

NAA    ـ ، کـه در ا   تـر يگرم بر ل  يلي م ۵/۰ و   ۱ با غلظت ن آزمـون  ي

 هفـت نـوع     ريثأت يابين پژوهش ارز  يگر ا ياهداف د . مطالعه شد 

 يروانکوبـه کـردن     نـور در زمـان   اثـر يابي ارزچنين همرقم و 

  .ا انجام گرفتين بار در دني اوليکروسپور بود، که برايکشت م

  

 هامواد و روش

  پ و رقمي اثر نوع ژنوتيبررس: ۱شيآزما

 رقـم از گـل   ۷زان پاسـخ بـه آنـدروژنز در     يـ ش م ين آزمـا  يدر ا 

 بودنـد، تنهـا     ياچي مار ي از سر  ين ارقام همگ  يکه ا (انتوس  يسيل

ن يشــود و جــزء پرطرفــدارتريران کــشت مــيــ کــه در ايســر

.  قـرار گرفـت    يمورد بررسـ  ) استيانتوس در دن  يسي ل يها يسر

 Mariachi(‘تيوا وريپ ياچيمار’، ارقام ي بررسهفت رقم مورد

Pure White( ،’بلو ياچيمار‘)Mariachi Blue( ،’بلـو  ياچيمار 

، )Mariachi Blue Picotee Improved(‘مپــروديا يکــوتيپ

ــمار’ ــارم ياچيــ ــمار’، )Mariachi Carmine(‘نيکــ  ياچيــ

 Mariachi(‘يکـوت يپ نـک يپ ياچيمار’، )Mariachi Pink(‘نکيپ

Pink Picotee( مپـرود يا لووي ياچيمار’ و‘)Mariachi Yellow 
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Improved( بودند )   ط ين ارقـام در شـرا  ي ا ينشاء تمام . )۱شکل

 ۱۸گـراد در روز و  ي درجه سـانت ۲۰ – ۲۴ يدما (يکامالً مشابه 

) ۵/۶ حـدود   خاک با  pHگراد در شب و در      ي درجه سانت  ۱۶ –

ا زمان   در شهرستان پاکدشت کشت شده بودند و ت        يادر گلخانه 

کروسپور تمـام   يکشت م .  شدند يدار ط نگه ين شرا ي در ا  يگلده

زان يـ  م يکـسان بـه منظـور بررسـ       يط کـامالً    ين ارقام در شـرا    يا

  . آندورژنز صورت گرفتيک از آنها به القاي هر ييپاسخگو

 مرحلـه  نيبهتـر  صيتـشخ  منظوربه يکيتولوژيس يهاآزمون

 ابطـــهر نيبهتـــر و) کروســـپوروژنزيم (گـــرده دانـــه تکامـــل

 اصالح و کيتوژنتيس شگاهيآزما در مرحله، نيا با يکيمورفولوژ

بـا  . گرفـت  انجام تهران دانشگاه حانيابور سيپرد يباغبان گروه

 ي دانه گرده به القـا     ين مرحله تکامل  ي پاسخگوتر يشيانجام آزما 

 شـد   ييانتوس شناسا يسيکروسپور گل ل  ي کشت م  يآندروژنز، برا 

ن مرحلـه   ين گل در ا   يندازه غنچه ا   ا يکيتوژنتي س يهاو با آزمون  

  . دين گردييتع

 در انتوسيسيل گل کروسپوريم کشت به مربوط يهاشيآزما

ــآزما ــوژيب و بافــت کــشت شگاهي ــرد يوتکنول  حــانيابور سيپ

 آب يحاو ظروف و ليوسا يي گندزدا .شد انجام تهران دانشگاه

 کيلـوگرم  ۲/۱ فشار و C °۱۲۱ يدما با استخراج طيمح و مقطر

/2(مربع متر نتيسا بر cmKg (ل در  يوسـا  از ياتوکالو و برخ   در

 هانيتاميو يبعض بودن حساس به توجه با اما گرفت؛ انجام آون

 لتـر يف بـا  ط کـشت  يمحـ  اتـوکالو،  حـرارت  به نهيآم يهادياس و

ــرنگ ــيم Syringe filter( ۲/۰(يسرس ــدزدا يکرون ــد ييگن  .ش

ــدعفون ــاغنچــه ييگنــدزدا و يض   نــاريالم هــود ريــز در ه

)Air laminar flow hood( يتـر يليلـ يم ۵۰ فـالکون  داخـل  در 

تکـان   بـا  درصد ۵/۳ ميسد تيپوکلريهتر  يليلي م ۳۰-۴۰ يحاو

 پس و گرفت انجام قهيدق ۱۵ مدت به ،)کريخ و شيدرون (دادن 

 الزم به ذکر اسـت کـه        .شد شستشو مقطر آب با مرتبه سه آن از

ــه ــب ــتن احتمــال مــرگ ميمنظــور از ب مــام کروســپورها تين رف

) يجداسـاز (ط استخراج   ي، آب مقطر، مح   يي گندزدا يها محلول

 C °۴خچـال   يط کـشت قبـل از اسـتفاده در          يکروسپور و مح  يم

  . شديدار نگه

ــرا ــازيب ــتخراج و جداس ــل  ي مي اس ــساک گ ــپورها از ب کروس

 B5-13ط يم، محي که انجام دادييهايابيانتوس باتوجه به ارزيسيل

ط ين محــيعنــوان بهتــر بــه pH=۶ درصــد ســاکارز و بــا ۱۳بــا 

کروسـپورها  ي م ين روش جداسـاز   يبهتر.  شناخته شد  يجداساز

رر يتر است ي که توسط ه   ي با کمک مگنت   يانتوس جداساز يسيگل ل 

وژ يفيسپس دو بار سـانتر    . د، بود يگردي م ياشهيدرون ظروف ش  

 انجام  يهاي، بر اساس بررس   rpm ۱۴۰۰قه با دور    ي دق ۵به مدت   

کروسـپورها  ي و رسوب م   يساز پاک ،يشده و به منظور جداساز    

  ).۷(انجام شد 

ط يهـا بـا پـنس در شـرا        ها از غنچه   بساک يپس از جداساز  

رر درون  يتـر اسـت   ي که توسـط ه    ي شده، به کمک مگنت    ييگندزدا

زولـه  يها، ا کروسپورها را از بساک   يد، م يگردي م ياشهيظروف ش 

 بـساک قـرار     ۳۰ تا   ۲۵ ياشهيدرون هر ظروف ش   . و جدا شدند  

ــ ــاز. تگرف ــس از جداس ــردنيا (يپ ــه ک ــپورها، يم) زول کروس

 يط جداساز ي جدا شده در مح    يکروسپورهاي از م  يونيسوسپانس

 ييط کـامالً گنـدزدا    يون را در شـرا    ين سوسپانـس  يا. دست آمد به

 عبـور داده و در ارلـن        يکرومتري م ۵۸ يشگاهيشده از الک آزما   

را در   از آن    تـر يليلـ ي م ۳۰ شده قرار گرفت؛ سپس هر       ييگندزدا

وژ يفيهـا را در سـانتر     خته و فـالکون   ي ر تريليلي م ۵۰ک فالکون   ي

ش يوژ با توجـه بـه آزمـا       يفيدور و مدت زمان سانتر    . ميقرار داد 

ن دور و مدت زمـان، بـه منظـور    ين و دو بار با ا    ييانجام شده تع  

وژ انجام  يفيکروسپورها سانتر ي و رسوب م   يساز، پاک يجداساز

 درصـد   ۱۳ بـا    NLNع  يط مـا  ي محـ  رتـ يليلي م ۴-۵در ادامه   . شد

کروسـپور تـه فـالکون اضـافه        ي به رسـوب م    pH=۸/۵ساکارز و   

کنواخـت  يون کـامالً    يم تا سوسپانس  يم و چند بار به هم زد      يکرد

  .گردد

  

   رشديهام کنندهيزان و انواع تنظير ميمطالعه تأث: ۲ش يآزما

 ي رشـد را در القـا      يهـا م کننـده  ير تنظـ  ي جداگانه تأث  يدر آزمون 

 يکروسپور مورد بررسـ يق کشت م يانتوس از طر  يسي ل يديلوئهاپ

ـ در ا. ميقرار داد   بـا  D-2,4ش اثـر متقابـل سـه سـطح     ين آزمـا ي

،)١٠ و   ٤ (تـر يگرم بـر ل   يلي م ۱،  تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰ يها زانيم
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۱۷۴  

 ۱/۰ر  ين بـا مقـاد    ينتـ يو سـه سـطح ک     ) ۱۵ (تـر يگرم بر ل  يلي م ۲

گـرم  يلـ ي م ۱،  )١٥( تري ل گرم بر يلي م ۵/۰،  )۱۰ (تريگرم بر ل   يليم

ن ينتـ ي اثر متقابل کچنين هم.  قرار گرفتي مورد بررس  )۴ (تريبر ل 

 با غلظت NAA  و تريگرم بر ليلي م۵/۰ و ۱با دو سطح غلظت 

صـورت  ن آزمون به  يدر ا ) ۱۵ و   ۳،  ۲ (تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰ و   ۱

 ي بـا فاکتورهـا    يل در قالب طرح کامالً تـصادف      يش فاکتور يآزما

  .ک با با سه تکرار، مطالعه شدي هر ۲×۲  و۲×۳

 ۶ يهاي در پتر  NLNع  يط ما ي از مح  تريليلي م ۶در ادامه   

ون يتـر از سوسپانـس    يکرولي م ۲۰۰م و سپس    يختي ر متريسانت

 را بـا دو     يها اضـافه و هـر پتـر       يکروسپور به پتر  ي م يحاو

ها را پـس از     يت پتر يدر نها . مي کرد يريلم درزگ يدور پاراف 

ــ   يکيط تــاري و شــراC°۲۵ يمارهــا، در دمـا يتش ياعمـال پ

  .انکوبه شدند

 
  ر نور در زمان انکوبه کردنيتأث: ۳شيآزما

ز يـ ن پژوهش اثر نور در زمان انکوبه کـردن ن        يگر ا يدر قسمت د  

ـ  شد و به ا   ي جداگانه بررس  يشيدر آزما  هـا در  ين منظـور پتـر  ي

 ۸ و يي سـاعت روشـنا  ۱۶ بـا  )Growth chamber(اتاقک رشـد 

کروسپورها يرات م ييتحول و تغ  .  قرار داده شدند   يکيساعت تار 

کروســـکوپ يپـــس از کـــشت و انکوبـــه کـــردن، بـــا م    

ــورتيا ــشکده )Inversion microscope(نـ ــود در پژوهـ  موجـ

 کـون ي شـرکت ن   -ساخت ژاپـن    (ران  ي ا ي کشاورز يوتکنولوژيب

NIKON (دشو ديده.  

  

  ج و بحثينتا

نـدروژنز و    آ ين مرحلـه بـه القـا      ي پاسـخگوتر  يشيبا انجام آزما  

 کــشت ي دانــه گــرده بــراين مرحلــه تکــاملي بهتــريعبــارت بــه

 شناخته شـد    ياانتوس مرحله تک هسته   يسيکروسپور در گل ل   يم

ن ي اندازه غنچه ا   يکيتوژنتي و س  يکيتولوژي س يهاو با آزمون  ) ۹(

 ۵(ن شد   يي تع متري سانت ۵/۲ – ۵/۳،  ياگل در مرحله تک هسته    

 صـورت گرفتـه بـه منظـور         يهـا با توجه به انجام آزمون    ). ۶و  

ن ي بهتـر  چنـين   همط کشت و    ين مح ين و پاسخگوتر  ين برتر ييتع

انتوس، يسيـ کروسـپور ل  يدرات در کـشت م    يـ زان کربوه ينوع و م  

  ).۸( درصد ساکارز انتخاب شد ۱۳ با NLNع يط مايمح

  

  پير رقم و ژنوتي تأثيبررس: ۱ش يآزما

 دادنـد؛    به آندروژنز پاسخ مثبـت     يهفت رقم مورد آزمون، همگ    

ـ وا وريـ پ ياچيمار’رات مربوط به دو رقم      يين تغ يشترياما ب  و ‘تي

 تمـام مراحـل     ي بود؛ که به فراوان    ‘مپروديا يکوتيپ بلو ياچيمار’

 و  يم چنـد سـلول    يل سوسپانسور، شروع تقس   يمتورم شدن، تشک  

ن دو رقم مـشاهده     يکروسپور ا ي در کشت م   يساختار چند سلول  

ـ وا وريپ ياچيمار‘الزم به ذکر است که رقم       ). ۲ شکل(شد    ’تي

ـ ا و ا  يـ انتوس در دن  يسيـ ن ارقام ل  ياز پر طرفدارتر   ران بـه شـمار     ي

ـ رود و با توجه بـه ا       يم ـ ش، خوشـبختانه ا   ين آزمـا  ي ن رقـم از    ي

  .ن ارقام به آندروژنز بوديپاسخگوتر

  

   رشديهام کنندهيزان و انواع تنظير ميمطالعه تأث: ۲ش يآزما

 همـراه بـا     NAAن و   ينتـ ي بـا ک   D-2,4 ي هورمون يمارهايتمام ت 

ر ييـ ن مرحله تغ  يکه اول (کروسپور  ين به مرحله متورم شده م     ينتيک

؛ اما  )۴ و   ۳ شکل(دند  يرس)  است يتي به اسپروف  يتير گامتوف يمس

ن ينتـ ي ک تـر يگرم بر ل  يلي م ۵/۰ با   D-2,4 تريگرم بر ل  يلي م ۱مار  يت

 ۱مـار   يمارهـا بـه جـز ت      يت يدر همه . ن مرحله متوقف شد   يدر ا 

ن، عالوه بر   ينتي ک تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰ با   D-2,4 تريگرم بر ل  يليم

 يهــاد و ســلوليــکروســپور ترکيواره ميــکروســپور، ديتــورم م

ـ  شروع به خـارج شـدن از د        يکروسپورهايم کروسـپور  يواره م ي

 ۱ با   NAA تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰مار  يدر ت ). ۶ و   ۵ شکل(کردند  

در ). ۷ شـکل (ل شـد    ين سوسپانسور تشک  ينتي ک تريلگرم بر   يليم

 ۵/۰ با ۲۰۰۵ در سال )Abak( و اباک )Bal( مشابه، بال  يمارهايت

کروســــپور ي در کــــشت مNAA تــــريگــــرم بــــر ليلــــيم

چند  به ساختار )Lycopersicon esculentum Mill(يفرنگ گوجه

ستو و يـ  س۲۰۰۶ در سـال   چنـين   هـم و  ) ۲(ده بودنـد    ي رس يسلول

 بـا  ).Triticum turgidum L(کروسپور گندميکشت مهمکاران در 

د و سـپس    يـ  هاپلوئ يهـا اهچـه يگن بـه    ينتي ک تريگرم بر ل  يلي م ۱

ــان هاپلوئيگ ــاهـ ــت  يـ ــضاعف دسـ ــد  يد مـ ــه بودنـ   ).۴(افتـ
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 انتوسيسي ارقام ل.۱شکل 

  

   ج                  ب                   الف    

  يساختار چند سلول) ل سوسپانسور، جيتشک) متورم شدن، ب) الف: ر مراحل د‘تيوا وريپ ياچيمار’ رقم .۲شکل 

  

    
  نينتيبا ک D-2,4 ي هورمونيمارهايکروسپور متورم در تي م.۳شکل 

  

         
  نينتيهمراه با ک NAA ي هورمونيمارهايکروسپور متورم در تي م.۴شکل 
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  نينتيبا ک D-2,4 يمارهايکروسپور، در تيواره ميدن دي ترک.۵شکل 

  

   

  نينتيهمراه با ک NAA يمارهايکروسپور، در تيواره ميدن دي ترک.۶شکل 

  

                
  نينتي کتريگرم بر ليلي م۱ با NAA  تريگرم بر ليلي م۵/۰ ماريل سوسپانسور در تي تشک.۷شکل 

  

 تـر يگـرم بـر ل    يلـ ي م ۱ همراه   D-2,4 تريگرم بر ل  يلي م ۲مار  يدر ت 

تنهـا در   .  کردنـد  يم سـلول  يکروسپورها شروع به تقـس    ين م ينتيک

ن ينتي ک تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰ با   D-2,4 تريگرم بر ل  يلي م ۵/۰مار  يت

ـ  د ي صـورت گرفـت و سـاختار چنـد سـلول           يم سلول يتقس   ده ي

  ي و مـشاهده سـاختار چنـد سـلول         يم سـلول  يل تقـس  يـ دلبه. شد

ــا ــر ين دو تي ــوان بهت ــه عن ــار ب ــاين تيم ــ يماره ــده يتنظ   م کنن

ـ انتوس ارز يسيـ کروسـپور گـل ل    ي در کشت م   يرشد  شـدند   يابي

ــکل( ــايت). ۸ ش ــيماره ــتفاده   ي تنظ ــورد اس ــد م ــده رش   م کنن

   ۲۰۰۴ و همکــــاران در ســــال   وکيتوســــط اولــــسزکز 

ـ  ا يمارهـا ين ت يبا برتـر      ۲ن پـژوهش تطـابق داشـت، آنهـا بـا            ي

   تـر يگـرم بـر ل    يلـ ي م ۵/۰ چنـين   هـم  و   D-2,4 تـر يگرم بـر ل   يليم

ــيک ــشت مينتـ ــپور ترين در کـ ــه هگزاپلوئيتيکروسـ ــکالـ    ديـ

)- hexaploid triticale (× Triticosecale Wittmack) cv. Bogo(  بـه 

  ر ينـسبت بـه سـا     (د  ياهچه هاپلوئ ي و گ  ييزانيزان جن ين م يشتريب
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  ب الف                                    

 ۲مار ي در تيم سلولي شروع به تقس)ن، بينتي کتريگرم بر ليلي م۵/۰ با D-2,4 تري بر لگرميلي م۵/۰  دري ساختار چند سلول) الف.۸شکل 

  نينتي کتريگرم بر ليلي م۱ همراه D-2,4 تريگرم بر ليليم

  

د يـ اهان هاپلوئ يافتند و در ادامه گ    يدست  ) مار شاهد يمارها و ت  يت

  ).۱۵(د کردند يمضاعف تول

  

  ه کردنر نور در زمان انکوبيتأث: ۳ش يآزما

 يکيط تــاريزولــه در شــرايکروســپور اي کــشت بــساک و معمومــاً

ت نـور   يفيت نور و ک   ي در مورد اهم   ياديمنابع ز . شوندي م يدار نگه

 يدر پژوهـش  . ستيـ کروسـپور در دسـت ن     ي آندروژنز از م   يبر القا 

ـ     يکينشان داده شد که تار     ـ  تقو ي و نـور آب  يـي زانيکننـده جنـ   تي

 باز دارنـده بـود      ييزاني جن يبراد  ي که نور سف   ي، در صورت  شود يم

د يز، نـور سـف    يانتوس ن يسيم که در ل   يش نشان داد  ين آزما يبا ا ). ۱۸(

 سـاعت   ۸ و   يي سـاعت روشـنا    ۱۶در زمان انکوبه کردن با تناوب       

  .کنديجاد نميکروسپورها اي را در ميار قابل مالحظهيي تغيکيتار

پورها از ر ميكروس ير مس يياز به تغ  ي آندروژنز ن  يند القا يدر فرآ 

ــامتوف ــپروفيتيگ ــه اس ــه در ايتي ب ــ اســت، ک ــدا ين فرآي ــد ابت ن

د ي اوقات سوسپانسور تول   يشوند و برخ  يکروسپورها متورم م  يم

جـاد  ي ا ي، سـاختار چنـد سـلول      يم سـلول  ي سپس با تقس   ،کننديم

ـ د از ا  ي هاپلوئ يهانيت جن يگردد و در نها    يم ن سـاختار چنـد     ي

  .نديآيد مي پديسلول

ـ   يدر ا  ـ  يران پژوهش ب کروسـپور گـل    ين بـار، کـشت م     ي اول

 در يادوار کننـده يـ ج اميا انجام شـد و بـه نتـا      يانتوس در دن  يسيل

که از معدود (انتوس يسي آندروژنز در گل ل    يدن به القا  ينه رس يزم

) گرددير م ي است که با بذر تکث     يده و با ارزش   ي شاخه بر  يهاگل

هـان  اي در گ  يديـ ن پـژوهش هاپلوئ   يدر ا  چنين  هم .ميافتيدست  

ـ  يها بـرا   و مخصوصا گل   يباغبان ـ ن بـار در ا    ي اول ران بـا روش    ي

ن ين و پـر عملکردتـر     يتـر کروسپور به عنـوان مناسـب     يکشت م 

 يهـا ر روش ي سـا  ي بـرا  ينيگزيروش موجود، که به عنوان جـا      

الزم بـه   . (ا شناخته شده است، انجام شـد      ي در دن  ي سنت ياصالح

کشت بـساک در    ق  يذکر است که تا به حال آندروژنز تنها از طر         

، انگور و   ي، گل رز، توت فرنگ    ي فقط در گل اطلس    ياهان باغ يگ

ـ ران صورت گرفته است، که اکثر ا      ي در ا  يگوجه فرنگ  ن مـوارد   ي

  ). نداشته استي را در پيزيآمتيج کامالً موفقينتا

ـ کروسپور اي در کشت ميمشاهده ساختار چند سلول  ن گـل  ي

 ي بـرا  يادوار کننـده  يـ امجه  يا، نت ين بار در دن   ي اول يبا ارزش، برا  

 چنـين   هـم نه را فراهم آورده اسـت و        ين زم يقات در ا  يادامه تحق 

ن ي نـو  ين فنـاور  ي ا يسازي موثر در بوم   يتواند به عنوان گام   يم

  . شودي تلقير محصوالت باغيد بذر سايدر اصالح و تول

  

   يريگجهينت

ز  ا ‘مپـرود ي ا يکوتي بلو پ  ياچيمار’ و   ‘تيور وا ي پ ياچيمار’دو رقم   

ـ  آنـدروزنز ارز   يانتوس به القا  يسين ارقام ل  يپاسخگوتر .  شـدند  يابي

ــون يت ــار هورم ــراه mg/l ۵/۰ 2,4-D يم ــي کmg/l ۱/۰ هم ن و ينت

توان به عنوان  ين، را مينتي ک mg/l ۵/۰ با   mg/l ۵/۰ 2,4-D چنين  هم

انتوس يسيــکروسـپور ل ي در کـشت م ي هورمـون يمارهـا ين تيبهتـر 

ور در زمـــان انکوبـــه کـــردن اســـتفاده از نـــ. مييشنهاد نمـــايـــپ

  .شوديه نميچ وجه توصيانتوس به هيسي ليکروسپورهايم



  ۱۳۹۳/ دوازدهم شماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۱۷۸  

  استفاده مورد  منابع

1. Aslani, F., J. Mozaffari, M. R. Ghanadha and A. A. S. Khwaja Ahmad Attari. 1384. Microspore culture and haploid 
plants of different cultivars of rapeseed (Brassica napus). Journal of Agricultural Science 36(2): 331-339  
(In Farsi). 

2. Bal, U. and K. Abak. 2005. Induction of symmetrical nucleus division and multicellular structures from the isolated 
microspores of Lycopersicon esculentum mill. Biotechnology and Biotechnological Equipment 19: 35-42.   

3. Chuong, P. V. and W. D. Beversdorf. 1985. High frequency embryogenesis through isolated microspore culture in 
Brassica napus L. and B. Carinata braun. Plant Science 39: 219-226. 

4. Cistu´e, L., M. Soriano, A. M. Castillo, M. P. Vall´es, J. M. Sanz and B. Ech´avarri. 2006. Production of doubled 
haploids in durum wheat (Triticum turgidum L.) through isolated microspore culture. Plant cell reports  
25: 257–264. 

5. Fakhraei, M. M., M. Arab, M. E. Shariatpanahi, M. Lotfi, SH. Azizinia and M. Younessi Hamzekhanlu. 1389. 
Investigation of pollen maturity stages (microsporogenesis) in Lisianthus(Eustoma grandiflorum) cultivars by 
asetocarmen. In: The 2nd National Biology Congress on Young Researchers. Tehran, Iran. (In Farsi). 

6. Fakhraei, M. M., M. Arab, M. E. Shariatpanahi, M. Lotfi, SH. Azizinia and F. Zelanvar. 1390. Assessment of best 
method of dyeing microspore of lisianthus flower (Eustoma grandiflorum) (with DAPI fluorescent dye and three 
detector acetocarmine, aceto-orcein and fuchsin). PP. 375-378. In: 7th Iran. Cong. of Horticultural Science. 
Isfahan, Iran. (In Farsi). 

7. Fakhraei, M. M., M. Arab, M. E. Shariatpanahi, M. Lotfi, SH. Azizinia and F. Zelanvar. 1390. Best separation of 
method and Isolation medium and circuit and time of centrifuge in culture of Lisianthus flower (Eustoma 
grandiflorum) microspore. In: 8Th National Biotechnology Congress the of I.R. Tehran, Iran. (In Farsi). 

8. Fakhraei, M. M., M. Arab, M. E. Shariatpanahi, M. Lotfi, SH. Azizinia and F. Zelanvar. 1390. Effect of different 
density of and kinds carbohydrates and five kind of medium on androgenesis in lisianthus (Eustoma grandiflorum) 
'Mariachi Pure White' type. In: 8Th National Biotechnol. Cong. the of I. R. Tehran, Iran (In Farsi). 

9. Fakhraei, M. M., M. Arab, M. E. Shariatpanahi, M. Lotfi, SH. Azizinia and F. Zelanvar. 1390. Effect of cultivar, bud 
size and stage of pollen development (microsporogenesis) on androgenesis lisianthum flower (Eustoma 
grandiflorum) through microspore culture. PP. 133-138.  In: 1th National Conference on Sustainable Agriculture. 
Islamic Azad University Varamin Pishva branch, Varamin, Iran. (In Farsi). 

10. Guo, Y. D. and S. Pulli. 2000. An efficient androgenic embryogenesis and plant regeneration method through 
isolated microspore culture in Timothy (Phleum pratense L.). Plant Cell Reports 19: 761-767. 

11. Halvy, A. H. and A. M. Kofranek. 1984. Evalution of lisianthus as a new flower crop. Hort Science 19(6): 845-847. 
12. Honarnejad, R. 1372. Effect of different culture media on embryo creation and formation of haploid plants from 

microspores of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Agricultural Science 24(3 & 4): 16-28 (In Farsi). 
13. Ichimura, K. and M. Korenaga. 1998. Improvement of vase life and petal color expression in several cultivars of cut 

Eustoma flowers using sucrose with 8-hydroxyquinoline sulfate. Bulletin of the National Research Institute of 
Vegetables, Ornamental Plants and Tea 13: 31-39. 

14. Laura, M., G. Safaverdi and A. Allavena. 2006. Androgenetic plants of Anemone coronaria derived through anther 
culture. Plant Breeding 125(6): 629-634. 

15. Oleszczuk, S., S. Sowa and J. Zimny. 2004. Direct embryogenesis and green plant regeneration from isolated 
microspores of hexaploid triticale (Triticosecale Wittmack) cv. Bogo. Plant Cell Rreports 22: 885–893. 

16. Reid, M. S. 2001. Cut Flowers and Greens. Department of Environmental Horticulture, University of California, 
Davis, CA. 

17. Salekdh Hosseini, S. GH., S. Abdemyshany, P. Ahmadian and M. Omidi. 1377. Effects of genotypes and cold 
pretreatment in barley anther culture. Journal of Agricultural Science 29(2): 389-396 (In Farsi). 

18. Taji, A., P. P. Kumar and P. Lakshmanan. 2002. In vitro Plant Breeding. Food Products Press, New York. 167 pp. 
 
 


