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بررسي اثر تنشهاي سرمایي ،گرمایي و شيميایي در القاي آندروژنز در گياه
زینتي ليسيانتوس )(Eustoma grandiflorum
3

محمدمهدی فخرائی* ،1مصطفی عرب ،2مهران عنایتی شریعتپناهی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،شیراز ،ایران
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن ،پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج ،ایران

تاریخ وصول مقاله1391/10/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/7/7 :

چكيده
روشهای متعددی برای تولید گیاهان هاپلوئید وجود دارد که یکی از انواع کارآمد آنها آندروژنز بهویژه کشت میکروسپور است .نتایج
مطالعات متعدد نشان میدهد که اعمال تنش بهمنزلۀ یک عامل محرک ،در القای رویانزایی میکروسپور مؤثر است .در آزمایش اول اثرر
تیمار دمایی شامل تنش سرما و تنش گرما به همراه کنترل بررسی شد .در آزمایش دوم اثر  2,4-Dو در آزمایش سوم اثرر PEG-4000

در محیط کشت بررسی شدند .در ادامه از تنشهای دیگری شامل  pHباالی محیط القرا ،اترانول و همینریو دور براالی سرانتریدیوژ در
القای آندروژنز استداده شد .نتایج نشان داد که بر اثر پیشتیمار سرمایی  4 ˚Cبهمدت یک روز تقسیم سلولی صورت گرفت؛ همینیو با
تنش گرمایی  35 ˚Cبهمدت دو روز تقسیم سلولی ایجاد شد .از میان تنشهای دمایی ،پیشتیمار  35 ˚Cبهمدت یرک روز کارآمردتریو
تنش ،در القای آندروژنز بود .بهتریو تیمار تنش  2,4-Dبرای القای آندروژنز ،غلظت  25میلیگرم بر لیتر بود؛ که موجب ایجاد بیشتریو
ساختار چندسلولی شد .در تنش پلیاتیلو گلیکول نیز بیشتریو تغییرات مطلوب با تیمار  -0/84مگاپاسکال مشاهده شد pH .هرای 6/5
و  7سبب شروع تقسیم سلولی میکروسپورها و ایجاد ساختار چندسلولی شدند .پیشتیمار سانتریدیوژ برا دور براال ،فقرط سربب تولیرد
میکروسپورهای متورم شد.
كلیدواژهها :تنشهای دمایی ،تنشهای شیمیایی ،کشت میکروسپورPEG-4000 ،؛ .2,4-D

* نویسنده مسئول

Email: mmfakhraei@ut.ac.ir

محمدمهدی فخرائی و همکاران

شیمیایی مانند  2,4-Dو  PEG2اشاره کرد ( 3و .)32

مقدمه
لیسرریانتو

1

بررا نررام علمرری  Eustoma grandiflorumاز

کشت میکروسپور در لیسیانتو

برای اولیو بار در دنیا،

خانوادۀ  Gentianaceaeاست ،که در باغبانی برهمنزلرۀ یرک

طی ایو پژوهش انجام شد .شایان کرر اسرت ،لیسریانتو

گل گلدانی ،فضای آزاد و شاخهبریده در بیشرتر نقراد دنیرا

یکی از معدود گلهای براارزش و تجراری شراخهبریردهای

کشت میشود و در بازارهای جهرانی اهمیرت زیرادی دارد

است که از طریق جنسی (بذر) تکثیر میشرود و کشرورمان

محصول نسبتاً جدیدی اسرت،

ساالنه اقدام به واردات مستقیم میلیونها برذر  F1یرا نشرای

با وجود ایو بهسرعت در ردۀ ده گل برتر شاخهبریردۀ دنیرا

حاصل از بذر آن مریکنرد .برا توجره بره اینکره آنردروژنز

قرار گرفته است که علت ایو موضوع فررم و شرکل زیبرا،

مخصوصاً کشت میکروسپور توجیه پذیرتریو ،سریعتریو و

دوام و عمر پس از برداشت باال و رنگ آبی منحصر بهفررد

پربازدهتریو روش هاپلوئیدی است و هاپلوئیدی اولیو گام

آن است که بهطور گسترده بهعنوان گل شاخهبریده ،گلدانی

در رسیدن به تولید بذر هبیرید  F1با ایجاد الیوهای اینبررد

و فضای آزاد استداده میشود .ایو گل زیبا عالوه برر رنرگ

است ( 32 ،3و  ،)33ایو پژوهش میتواند برهعنروان نقطرۀ

آبی انواع رنگها و فرمها را دارد ( .)17روشهای متعددی

آغازی در دستیابی به بذر  F1ایو گل باارزش و تجراری از

برای تولید گیاهان هاپلوئید و به دنبال آن گیاهان هاپلوئیرد

طریق فناوریهای نویو و روشهای بیوتکنولوژی در دنیرا

مضاعف وجود دارد که یکی از آنها روش آندروژنز است،

محسوب شود .همینیو با توجه به اینکه تمامی بذر  F1گل

که به دو روش کشت بساک و میکروسپور انجام مریشرود

و سبزی کشور تنها از طریق واردات ترممیو مریشرود و در

( .)2آندروژنز سریعترریو روش ممکرو بررای رسریدن بره

ایو پژوهش برای اولیو بار کشت میکروسپور یک محصول

هموزیگوسیتی است که موجب آسرانشردن پرژوهشهرای

باغبانی در ایران انجام شد ،ایو پژوهش میتواند برهعنروان

اصالحی و ژنتیکی میشود (.)9

گامی مؤثر در بومیسازی ایو فنراوری نرویو در اصرال و

( 20 ،16و  .)29لیسیانتو

تنش به منزلۀ یک عامل جرقهای ،در تمایز و رویانزایی

تولید بذر  F1ایو محصول و سایر محصوالت براغی تلقری

میکروسرررپور الزم و ضرررروری اسرررت ( 3و  .)32انرررواع

شود .هدف از ایو پژوهش ارزیابی تمثیر انواع تنش (دمایی،

پرریشتیمارهررای متررداول تررنشزای برره کررار بررردهشررده در

اتانول pH ،باال ،سانتریدیوژ با دور باال و تنشهای شیمیایی

آندروژنز عبارتاند از :پیشتیمارهای سرما ،گرما ،گرسنگی

با  2,4-Dو  )PEGدر القای آندروژنز لیسریانتو

از طریرق

(ازت و منبع کربوهیدرات) ،اسرمولیتهرا (جرا ب آب) و

کشت میکروسپور بود.

پرتودهی گرده با دز پاییو پرتوهای یونساز مثل گامرا (.)9
اتانول و سانتریدیوژ برا دور براال برهمنزلرۀ ترنش القراکننردۀ

مواد و روشها

رویانزایی در  Brassica napusگزارش شده اسرت ( 24و

رقم استداده شده در ایو پژوهش رقم پرطرفردار «ماریراچی

 .)25از تنشهایی که جدیرداً در القرای آنردروژنز بره کرار

پیور وایت» 3بود که از گلخانرهای در شهرسرتان پاکدشرت

گرفته شده میتوان به  pHبراالی محریط و القرا کننردههرای

تهیه شد .ایو رقم بیشتریو سطح زیر کشت و فروش را در

1. Lisianthus

2. Polyethylene glycol
’3. Mariachi Pure White
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بررسی اثر تنشهای سرمایی ،گرمایی و شیمیایی در القای آندروژنز در گیاه زینتی لیسیانتوس ))Eustoma grandiflorum

بیو ارقام موجود لیسیانتو

به خود اختصاص داده است و

از پرطرفدارتریو و تجاریتریو ارقام لیسیانتو

برای جداسازی میکروسپورها از بساک غنیۀ لیسیانتو

با

اسرت .در

توجه به ارزیابیهای انجام شده از محیط جداسرازی  B5برا

گزارشهای قبلی رقم ماریاچی پیرور وایرت پاسرخگوتریو

 13درصد ساکارز و  pHمساوی  6استداده شد و برا کمرک

رقم به القرای آنردروژنز معرفری شرده برود ()5؛ همینریو

مغناطیسی (که توسط همزن حرارتی درون ظروف شیشهای

پاسخگوتریو مرحله به القای آندروژنز و بهعبارتی بهترریو

مرریشررد) جداسررازی انجررام شررد .پررس از جداسررازی

مرحلررۀ تکرراملی دانررهگرررده برررای کشررت میکروسررپور در

میکروسپورها ،سوسپانسیونی از میکروسپورهای جردا شرده

مرحلۀ تکهسرتهای شرناخته شرد ( )5و انردازۀ

در محیط جداسازی به دسرت آمرد .ایرو سوسپانسریون در

غنیۀ گل در مرحلۀ تکهستهای2/5 ،ر  3/5سانتیمتر تعییو

شرررایط کررامالً گنرردزداییشررده از الررک آزمایشررگاهی 58

شد ( 6و  .)8در ایو پژوهش نیز از همیو رقم و غنیههای

میکرومتری عبور داده شد و در ارلو قرار گرفت؛ سپس هر

2/5ر  3/5سانتیمتر که در مرحلۀ تکهستهای بودند استداده

 30میلیلیتر از آن را در یک فالکون  50میلیلیترر ریختره و

شد.

فالکونها در سانتریدیوژ قرار داده شرد .دو برار سرانتریدیوژ

لیسیانتو

در

بررهمرردت پررنج دقیقرره بررا  1400دور در دقیقرره 3بررهمنظررور

آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولروژی پرردیس ابوریحران

جداسازی ،پاکسازی و رسوب میکروسرپورها انجرام شرد

دانشگاه تهران انجام شد .گندزدایی وسایل و ظروف حاوی

( .)7در راستای نتایج بهدستآمده  4تا  5میلریلیترر محریط

آب مقطر و محیط جداسازی با دمرای  121°Cو فشرار 1/2

مایع  )23( NLN4با 13درصد ساکارز و  pHمساوی  5/8به

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 1در اتوکالو و برخری از وسرایل

رسوب میکروسپور ته فالکون اضافه شد و چند بار به هرم

آزمایشهای مربود به کشت میکروسپور لیسیانتو

در آون انجام گرفت؛ اما با توجه به حسرا

زده شد تا سوسپانسیون کامالً یکنواخت شود (.)4

برودن بعضری

ویتامیوها و اسیدهای آمینره بره حررارت اتروکالو ،محریط
کشت با فیلتر سرسرنگی  0/2میکرونی گندزدایی شد .ضرد

آزمایش :1بررسی اثر انواع پییشتیمارهیای ررارتیی و

عدونی و گندزدایی غنیههرا زیرر هرود المینرار 2در داخرل

دمایی

فالکون  50میلیلیتری حاوی  30ر  40میلیلیتر هیپوکلریرت

اثر پنج تیمار تنش دمایی شامل تنش سرمایی یک و دو روز

سدیم  3/5درصد با تکان دادن (درون یخ و شیکر) ،بهمردت

در  27 ،18 ،14 ،10( 4 ˚Cو  )34و تنش گرمایی یک و دو

 15دقیقه انجام گرفت و پس از آن سرهمرتبره برا آبمقطرر

روز در  )31( 35 ˚Cو بدون تنش دمایی ،بررسی شد.

شستوشو شد .شایان کر است که بهمنظور از بریو رفرتو
احتمال مرگ میکروسپورها تمرام محلرولهرای گنردزدایی،

آزمایش :2القای تنش شیمیایی با 2,4-D

آب مقطر ،محیط جداسازی میکروسپور و محیط کشت قبل

از  2,4-Dبهمنظور القاکنندۀ تنش شریمیایی برا غلظرتهرای

از استداده در یخیال  4°Cنگهداری شدند.

 35 ،25 ،15و  45میلیگرم بر لیترر اسرتداده شرد ( 12 ،1و

درون هر ظرف شیشهای  25تا  30بساک قرار گرفرت.

 .)15ابترردا رسرروب میکروسررپورها داخررل میکروتیررو هررا

1. Kg/cm2
2. Air laminar flow hood

3. rpm
4. Lichter media
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ریخته شد و پس از افزودن غلظتهای مورد نظر  2,4-Dبه

پتری با دو دور پارافیلم درزگیرری شرد .پترریهرا پرس از

آنها به مدت  30دقیقره در دمرای اتراگ نگهرداری شردند؛

اعمررال پرریشتیمارهررا ،در دمررای  25°Cو شرررایط ترراریکی

سپس با همان زمان و دور اولیره (پرنج دقیقره برا دور rpm

انکوبه شدند .تحول و تغییرات میکروسپورها پس از کشت

 )1400سانتریدیوژ شدند .در ادامره محریط مرایع  NLNبرا

و انکوبررهکررردن ،بررا میکروسررکو

اینررورت 1موجررود در

 13درصد ساکارز و  pHمساوی  5/8به رسوب میکروسپور

پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایرران (سراخت ژاپرور

ته فالکون اضافه و چند بار به هم زده شد تا سوسپانسریون

شرکت نیکون )2مشاهده شد.

کامالً یکنواخت شود (.)15
آزمایش :3القای تنش شیمیایی با PEG

نتایج و بحث

اثر تنش با مادۀ شیمیایی  PEGکه بهمنزلرۀ یرک اسرمولیت

آزمایش :1بررسی اثر انواع پیشتیمارهای ررارتی و دمایی

عمل میکند ،مطالعره شرد PEG-4000 .را کره برهصرورت

همانطور که انتظار میرفت در کشت میکروسپورها بردون

جامررد اسررت ،در چهررار تیمررار  -1/01 ،-0/84 ،-0/61و

تنش دمایی (در دمای  )25 ˚Cتغییر مشهودی در سراختمان

 -1/34مگاپاسکال ،در محیطهای کشت حل شد و پرس از

و ساختار میکروسپورها ایجاد نشد ،که علت ایو پدیرده را

گندزدایی محیط و انجرام مراحرل کشرت ،اثرر هرر یرک از

میتوان به وجودنداشتو عاملی القا کننده برای تغییرر مسریر

پروتکرل

گامتوفیتی به اسپروفیتی میکروسپورها در ایو تیمار ارتبراد

تیمارها بر القای آندروژنز بررسی شد (برراسرا
ارائهشده در منابع  21و .)22

داد ( .)32بر اثر پیشتیمار سرمایی  4 ˚Cبهمردت یرک روز

آزمایش :4اتانول

تقسیم سلولی انجام شد (شکل 1ر الف) ،که ایو پیشتیمرار

اثر اتانول در چهار تیمار  70 ،50 ،30و  100میلریلیترر برر

دمایی با همان مدت یرک روز در فلدرل تنرد (Capsicum

پروتکل ارائهشرده

) )34( annuum L.و بهمدت دو روز در رقم Martondur1

لیتر در القای تنش بررسی شد (بر اسا
در منبع .)26

گنردم ( )10( )Triticum turgidum L.و کلرزا (Brassica

آزمایش :5تنش  pHباال

) )14( napus L.و در مدت هدت روز در ژنوتیر

در ایو آزمایش اثر سه  pHباال محیط مایع  NLN-13شامل

کلزا ( )27سبب ایجاد بیشتریو رویانزایی شرد و همینریو

بررسری

در سیب ایو پیشتیمار سررمایی از سرایر پریشتیمرارهرای

 6/5و  7و  7/5در القای آنردروژنز در لیسریانتو
شد (براسا

G459

دمررایی در فعررالسررازی مسرریر توسررعهای اسررپوروفیتی

پروتکل ارائهشده در منبع.)11

میکروسپورها کارآمدتر بود (.)18

آزمایش :6تنش سانتریفیوژ با دور باال
در آزمررایش ششررم اثررر دور برراالی سررانتریدیوژ (11000 g

دو مکانیسم پیشنهادی برای اثر سرما در القای آندروژنز

( ))8098/97 rpmبهمدت  30دقیقه قبل از کشت برهمنزلرۀ

در کشت میکروسرپور وجرود دارد .یکری سراختهشردن دو
پروتیو از نوع پرروتیوهرای حرارتری ( 3HSPبرا نرامهرای

یک تنش در القای آنردروژنز میکروسرپورهای لیسریانتو
بررسی شد (براسا

 tom66و  )tom111هست ،که برای محافظت از سرلولهرا

پروتکل ارائهشده در منبع .)25

در ادامه  6میلیلیتر از محیط مایع  NLNدر پترریهرای

1. Inversion microscope
2. NIKON
3. Heat-Shock Protein

شش سرانتیمترر ریختره شرد و سرپس  200میکرولیترر از
سوسپانسیون حاوی میکروسپور به پترریهرا اضرافه و هرر
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در برابر سرما ساخته میشوند که با مکانیسمی نام مشخص

ساختار چندسلولی 1کامالً نمایان شد (شکل1ر ه) .در ترنش

ایو دو پروتیو سبب تغییر مسیر گرامتوفیتی بره اسرپروفیتی

گرمایی نیز دو مکانیسم در کشت میکروسپور وجرود دارد.

میکروسررپورها مرریشررود ( 30 ،3و  .)32مکانیسررم دیگررر

اولیو مکانیسم ساختهشدن پروتیوهایی از نوع پروتیوهرای

آهستهتر شدن مراحل رشد فیزیولوژیکی است کره موجرب

حرارترری  HSPاسررت کرره سرربب اخررتالل در سرراخت

کمبود مواد غذایی و گرسنگی میشود و گرسنگی به نوبت

پررروتیوهررای گررامتوفیتی و موجررب تولیررد پررروتیوهررای

خررود موجررب تغییررر مسرریر گررامتوفیتی برره اسررپروفیتی

اسپروفیتی میشروند و همینریو ایرو پرروتیوهرا از مررگ

میکروسپورها میشود ( 3و .)32

سررلولهررا ممانعررت مرریکننررد و سرربب زنرردهمانرردن

با تنش گرمایی  35 ˚Cبه مدت دو روز تقسریم سرلولی

میکروسپورهای تغییر برنامه یافته بررای حرکرت در مسریر

ایجاد شد (شکل1ر ب) ،که با نتیجۀ انجرامشرده در کشرت

اسپروفیتی میشوند .مکانیسم دیگر تغییر در مراحرل تمرایز

میکروسپور انگور منطبق بود ( .)31از میان تنشهای دمایی،

سلولی اسرت کره موجرب کراهش فعالیرت پرروتیو کینراز

پیشتیمار  35 ˚Cبه مدت یرک روز کارآمردتریو ترنش برر

می شود .ایو دو مکانیسم سبب تغییر مسریر گرامتوفیتی بره

میکروسپورهای کشت شده برود ،کره پرس از مترورم شردن

اسپروفیتی میکروسپورها میشود ( 3و .)32

میکروسپورها (شکل 1ر ج) و تقسیم سرلولی (شرکل1ر د)،

شکل  .1الف) تقسیم سلولی میکروسپورها با پیشتیمار سرمایی  4 ˚Cبهمدت یک روز؛ ب) تقسیم سلولی میکروسپورها با تنش گرمایی
 35 ˚Cبهمدت دو روز؛ ج) متورمشدن؛ د) تقسیم سلولی؛ ه) ساختار چندسلولی ،میکروسپورها با پیشتیمار  35 ˚Cبهمدت یک روز

1

1. Multicellular
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تنش در کشت میکروسپور شناخته شد (.)1

در سررال  2011گررزارش شررد کرره ژن  ،NtDCN1یررک
پروتیو  30کیلو دالتونی متشکل  259اسید آمینه (که بر اثرر

 2,4-Dنه تنها اثر هورمون رشردی دارد ،بلکره اگرر در

تنش گرمایی موجب تغییر برنامهریزی و تکامل رشد و نمو

غلظتهای باال استداده شود میتواند برهعنروان یرک تیمرار

میکروسپور توتون و تنباکو میشود) را رمزگذاری میکنرد.

تنشزا در القای آندروژنز کشت میکروسرپور بره کرار رود

آنها دریافتند که  RNAiحاصل از  NtDCN1مانع از تغییر

( .)15رگیون و همکراران در سرال  2006برا بررسری کرل

مسیر گرامتوفیتی بره اسرپروفیتی میکروسرپورها و تشرکیل

الگوی بیان ژنوم آرابیدوپسیس نشان دادند  2,4-Dعالوه بر

رویان هاپلوئید میشود ( .)19تنش گرمرایی برهمنزلرۀ یرک

نقشهای متداول تنظیمکنندههرای رشرد مثرل انرواع دیگرر

تغییر دهندۀ توسعۀ مسیر میکروسپور ،از ویژگی شناختهشده

اکسیوها ،اتیلو و ابسیزیک اسرید ،مریتوانرد بررای اعمرال

در بسیاری از گیاهان است که درنهایت سبب ایجاد رویران

تقسیم و گسترش سلول نقش تنشی داشته باشد (2,4- .)28

و گیاه هاپلوئید از میکروسپور میشود (.)19

 Dبا تغییرات در فیزیولروژی و بیران ژن سرلول ،مریتوانرد

آزمایش :2القای تنش شیمیایی با 2,4-D

نقش احتمالی در ایجاد تنش برای تولیرد رویران هاپلوئیرد

در تیمار تنش  2,4-Dبا غلظت  15و  35میلیگرم برر لیترر

داشته باشد (.)13
ژن (AAR3

تغییری مشاهده نشد .با اعمرال تیمارهرای ترنش شریمیایی

3,

)ANTI-AUXIN-RESISTANT

 2,4-Dبا مقادیر  25و  45میلیگرم برر لیترر میکروسرپورها

 At3g28970در آرابیدوپسیس  45درصرد همولروگ برا ژن

شروع به تقسیم سرلولی کردنرد و تقسریم سرلولی در ایرو

 NtDCN1توتون و تنباکو دارد (ژن که بر اثرر ترنش گرمرا

پیشتیمارها مشاهده شرد (شرکل2ر الرف و ب) .در تیمرار

موجب تغییر مسیر گامتوفیتی به اسرپروفیتی میکروسرپورها

تررنش  2,4-Dبررا غلظررت  25میلرریگرررم بررر لیتررر سرراختار

میشود) ،کره در آرابیدوپسریس بره فعالیرت ریشره پاسرخ

چندسلولی بهوضو نمایان بود (شکل 2ر ج) .بهتریو تیمار

میدهد ( .)19بنابرایو ،میتوان پیشرنهاد کررد کره ایرو ژن

تنش  2,4-Dبرای القای آندروژنر ،غلظت  25میلیگررم برر

توسط اکسیو از نوع  2,4-Dفعرال شرود و برا تغییرر مسریر

لیتر بود؛ که سبب ایجاد بیشتریو ساختار چندسلولی شد.

گامتوفیتی به اسپروفیتی میکروسرپورها سربب رویرانزایری

در کشت میکروسرپور کلرزا غلظرتهرای برا  25و 35

هاپلوئیدی شود .باایوحال ایو فرضریه بایرد آزمرایشهرای

میلیگرم بر لیتر  2,4-Dبیشتریو میزان رویانزایی برهدسرت

دقیقتری شود .زمان الزم برای اثرگذاری تیمار  2,4-Dروی

آمد و غلظت  15میلیگرم بر لیتر  2,4-Dهمانند نتایج ایرو

میکروسپورها (کمتر از یک ساعت) در مقایسه با سلولهای

پژوهش کمتریو کارایی را در کلزا داشت ( .)15برا اعمرال

سوماتیکی (بیشتر از یرک روز) خیلری کمترر اسرت و ایرو

تررنش  2,4-Dبررهمرردت  30دقیقرره بررا میررزان  25 ،15و 35

میتواند ناشی از حساست براالتر میکروسرپورها بره تیمرار

میلیگرم بر لیتر در کشت میکروسپور گندم نان رقم فرالت

 2,4-Dباشد ( .)15بهطورکلی ،میتوان پیشنهاد کرد که 2,4-

در تمام تیمارها رویانزایی مشاهده شرد .بررخرالف نترایج

 Dبهطور مستقیم از طریق فعالکردن ژنهای رویانزا و یرا

مشاهده شده در گندم ،در ایو پژوهش و همینیو در کلرزا،

بهطور غیرمستقیم با اثر بر روی بیان مسریر تولیرد اکسریو،

تیمار  15میلیگرم بر لیتر  2,4-Dدر تعداد رویران اخرتالف

اترریلو و ابسرریزیک اسررید بررا تغییررر مسرریر گررامتوفیتی برره

معناداری با شاهد (بدون اعمال تیمار  )2,4-Dداشت اما ایو

اسپروفیتی میکروسپورها شرایط رویانزایری هاپلوئیردی را

تیمار در گندم نان رقم فالت بهمنزلۀ برترریو تیمرار القرای

فراهم کند (.)15
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شکل  .2تقسیم سلولی میکروسپورها در تیمار تنشی  2,4-Dبا غلظتهای :الف)  25میلیگرم بر لیتر؛ ب)  45میلیگرم بر لیتر؛ ج)
ساختار چندسلولی در پیشتیمار  2,4-Dبا غلظت  25میلیگرم بر لیتر

مطلوب در تیمار  -0/84 PEGمگاپاسکال مشاهده شد.

در سال  2011برای اولیوبار در دنیا با استداده از تیمرار
 2,4-Dبهتنهایی موفق به القای آندروژنز و رویرانزایری در

نتایج ایو پژوهش کامالً با پژوهش انجامشرده در گیراه

کلزا شدند اما در کل ایو پیشتیمار شریمیایی نرو در کلرزا،

( )Jatropha curcasتطابق داشت؛ از بیو تیمارهای -0/61

نسبت به تنش گرمایی بازده کمتری داشت؛ در نترایج ایرو

 -0/84 ،و  -1/01مگاپاسررکال  ،PEG-4000تیمررار -0/84

پژوهش پیشنهاد شد ایو تنش نو شیمیایی در گیاهانی که به

مگاپاسکال را کارآمدتریو تیمار  PEGدر القرای آنردروژنز

تنشهای متداول مثل گرما ،سرما ،گرسنگی و کلشریسریو

گررزارش کردنررد ( .)22ایررو تررنش نیررز از پرریشتیمارهررای

پاسخ نمیدهند و یا سخت پاسخ مریدهنرد مناسرب اسرت

شیمیایی و نو در کشت میکروسپور بهحساب مریآیرد کره

پژوهش انجام شده  2,4-Dبهعنوان یک تنش

کمتر از آن استداده شده اسرت .از دیگرر مثرالهرای موفرق

نو در القای آندروژنز و رویانزایی میکروسرپورهای گنردم

استداده از  PEG-4000بهعنوان تنش شیمیایی مریتروان در

معرفی میشود (.)1

گیاه کلزا اشاره کرد ( .)21به نظر میرسرد ترنش شریمیایی

آزمایش  :3القای تنش شیمیایی با PEG

 PEGبا ایجاد تنش اسمزی و کاهش توانایی میکروسپورها

تنش شیمیایی با  PEG-4000با تیمار  -1/01مگاپاسکال در

در تجزیه و مصررف مرواد غرذایی برهنروعی ایجراد ترنش

محیط کشت تغییری در میکروسپورها ایجاد نکررد؛ امرا در

گرسنگی بر روی میکروسرپورها و درنهایرت فعرالسرازی

تمام تیمارهای  PEGبا تیمارهرای  -0/84 ،-0/61و -1/34

مسیر توسعهای اسپوروفیتی میشود (.)32

مگاپاسکال میکروسپورها متورم شدند (شکل 3ر الف ،ب و

آزمایش :4اتانول

ج) .دیررروارۀ میکروسرررپورها برررا ترررنش  -0/61و -0/84

در تنش اتانول بیشتر میکروسپورها مردند و ترنش اترانول،

مگاپاسکال  PEGپس از متورمشدن میکروسپور ،شروع بره

تیمار مناسبی برای القای آندروژنز در لیسریانتو

ارزیرابی

ترکیدن کردند (شکل3ر د و ه)؛ سپس تقسیم سلولی در ایو

نشد که نتایج بهدستآمرده برا بیشرتر پرژوهشهرای قبلری

میکروسپورها ایجاد شد (شکل3ر ن و و) .بیشتریو تغییرات

مطابقت داشت (.)32

( .)15براسا
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شکل  .3متورمشدن میکروسپورها در پیشتیمار  PEGبه میزانهای :الف)  -0/61مگاپاسکال؛ ب)  -0/84مگاپاسکال و
ج)  -1/34مگاپاسکال؛ تركیدن دیوارۀ میکروسپور با تیمار  PEGبه میزانهای :د)  -0/61مگاپاسکال؛ ه)  -0/84مگاپاسکال؛
تقسیم سلولی در پیشتیمار  PEGبه میزانهای :ن)  -0/61مگاپاسکال؛ و)  -0/84مگاپاسکال

تنها در تیمار  50میلیلیتر بر لیتر اتانول میکروسپورهای

آزمایش :5تنش  pHباال

متورمشده محدودی مشاهده شد (شکل4ر الرف) .ازجملره

نتیجۀ ایو آزمایش چنیو بود که  pHمسراوی  7/5تغییراتری

معرردود مرروارد موفررق گررزارششررده در اسررتداده از اتررانول

را در میکروسپورها ایجاد نکررد امرا  pHمسراوی  7و 6/5

بهعنوان نتشزا در القای آندروژنز میتوان به تعداد محردود

سبب شروع تقسیم سلولی میکروسپورها و ایجراد سراختار

رویان تولدشده در کلزا اشاره کرد ( .)26به نظر میرسد در

چند سلولی شد (شکل 4ر ب و ج) .در کشرت میکروسرپور

بیشتر موارد گزارش شرده اترانول سربب ایجراد سرمریت در

کلم از میان تیمارهرای  pHبرابرر  6/4 ،6/2 ،6 ،5/8 ،5/6و

میکروسپورها و درنهایت مرگ آنها میشود (.)32

 ،6/6تیمررار تنشرری  pHمسرراوی  6/2و  6/4در ژنوتیرر
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‘ ’Zhonggan No. 8بهتریو نترایج گرفتره شرد و بیشرتریو

در فراینررد القررای آنرردروژنز نیرراز برره تغییررر مسرریر

رویانزایی هاپلوئیدی به دست آمد ( .)35در گل میمرون و

میکروسپورها از مرحلۀ گامتوفیتی به اسپروفیتی اسرت ،کره

تنباکو با  pHمساوی  6/5بیشتریو میزان ساختار چندسلولی

در ایو فرایند ابتدا میکروسپورها متورم میشروند و برخری

ایجاد شد اما در  pHمسراوی  8 ،7و  8/5میرزان پاسرخ بره

اوقات سوسپانسور تولید میکنند؛ سپس با تقسریم سرلولی،

آندروژنز کمتریو مقدار بود.

ساختار چند سلولی ایجاد می شود و در نهایرت رویرانهرای

پاسخ ندادن به آندروژنز در  pHهای بسیارباال میتوانرد

هاپلوئید از ایو ساختار چندسلولی پدید میآینرد ( 32 ،3و

بهعلت فاصلهگرفتو از  pHبهینه در کشت میکروسپور (pH

 .)33در ایو پژوهش برای اولریو برار ،کشرت میکروسرپور

مساوی  )5/8باشد ،که سبب ایجاد شرایط نرامطلوب بررای

لیسیانتو

در دنیا انجام شرد و نترایج امیردوارکننردهای برا

تقسیم میکروسپورها میشود .بهطور کلری ،در مرواردی pH

دستیابی به ساختار چند سلولی در زمینۀ رسریدن بره القرای

باال سبب تغییر مسیر توسعهای میکروسپورها مریشرود کره

بهدست آمد .شایان کر اسرت کره

آندروژنز در لیسیانتو

از معدود گلهای شاخهبریده و با ارزش تجاری

 pHبرراال بتوانررد بررا جررذب سرراکارز گرسررنگی را برررای

لیسیانتو

میکروسپورها فراهم کند ،اما در مرورد کشرت میکروسرپور

باالیی است که با بذر تکثیر میشرود .مراحرل اولیرۀ القرای

گل میمون و تنباکو و ایو پژوهش ظاهراً ایو شرایط تنشری

آندروژنز به روش کشت میکروسپور کره از مناسربترریو،

بر اثر کاربرد  pHباالی  7فراهم نشده است ( 32و .)35

سریعتریو و کارآمدتریو روشهای دستیابی بره برذر F1

آزمایش :6تنش سانتریفیوژ با دور باال

است ( 32 ،3و  ،)33در ایو پژوهش انجام گرفت .مشاهدۀ

پیشتیمار سانتریدیوژ با دور  11 gهزار ( )8098/97 rpmو

ساختار چند سلولی در کشت میکروسپور ایو گل براارزش،

بررهمرردت  30دقیقرره بعررد از جداسررازی و قبررل از کشررت

برای اولیوبار در دنیا ،نتیجرۀ امیردوارکننردهای بررای ادامرۀ

میکروسپورها سبب تولید میکروسپورهای متورم در محریط

پژوهشها در ایو زمینه و کوتاهترکردن مسیر تولید برذر F1

کشت شد (شکل4ر د).

ایو محصول را فراهم آورده است.

شکل  .4الف) میکروسپورهای متورمشده در تیمار  50میلیلیتر بر لیتر اتانول؛ساختار چندسلولی در :ب) تیمار تنش  pHمساوی 6/5
و ج) تیمار تنش  pHمساوی 7؛ د) ایجاد میکروسپورهای متورم با پیشتیمار تنشی سانتریفیوژ با دور باال
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نتيجهگيری کلی

لیسیانتو

از مجموعۀ آزمایشهای انجام شرده پریشتیمارهرای ترنش

 .»'Whiteهدتمیو همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری

سرمایی  4 ˚Cبهمدت یک روز ،گرمای  35 ˚Cبهمدت  1و

اسالمی ایران.

 2روز 2,4-D ،با غلظت  25میلیگرم بر لیتر ،تیمرار -0/84

 .5فخرائی م .م ،.عرب م ،.عنایتی شریعتپناهی م ،.لطدی

مگاپاسکال  PEG-4000و همینیو  pHمسراوی  7بهترریو
تیمارها برای القای آندروژنز در لیسیانتو

م ،.عزیزینیا ش .و ظلانروار ف (« )1390ترمثیر رقرم،

ارزیابی شردند.

انررردازۀ غنیررره و مرحلرررۀ تکامرررل دانرررهگررررده

بر اثر ایو تیمارهای تنشی بیشتریو تقسیم سلولی و ساختار

(میکروسررپوروژنز) بررر آنرردروژنز گررل لیسرریانتو

چندسلولی ایجراد شرد .از میران ترنشهرای ارزیرابیشرده،

 Eustoma grandiflorumاز طریق کشت میکروسپور».

پیشتیمار  35 ˚Cبهمدت یرک روز کارآمردتریو ترنش ،در
القای آندروژنز لیسیانتو

همایش ملی کشاورزی پایدار – دانشگاه آزاد اسرالمی

بود.

واحد ورامیو – پیشوا133 .ر .138
 .6فخرائی م .م ،.عرب م ،.عنایتیشریعت پناهی م ،.لطدی

منابع

م ،.عزیررزینیررا ش .و ظررلانرروار ف (« )1390ارزیررابی

 .1طایدرره افشرراری ب ،.عنررایتی شررریعتپنرراهی م .و

بهتررریو روش رنررگآمیررزی هسررتۀ میکروسررپور گررل

وهاب زاده م (« )1390بررسی جنیو زایری میکروسرپور

لیسررریانتو

در هیبریدهای مختلف گندم نان ( Triticum aestivum

( Eustoma grandiflorumبرررا رنرررگ

فلورسرررنتی  DAPIو سررره معررررف اسرررتوکارمو،

 )Lو معرفی پیش تیمرار تنشری  D-2،4بررای افرزایش

استواورسئیو و فوشیو)» .هدتمیو کنگرۀ باغبانی ایران.

کارایی جنیو زایری» .زیسرت فنراوری گیاهران زراعری.

357ر .378

.21-13 :)1(1
 .2عبدالهی م .ر ،.معینی ا ،.حدادی

Eustoma grandiflorum 'Mariachi Pure

 .7فخرائی م .م ،.عرب م ،.عنایتیشریعت پناهی م ،.لطدی

 .و جاللی جرواران

م ،.عزیزینیا ش .و ظلانوار ف (« )1390تعییو بهتریو

م (« )1382رویرررانزایررری از کشرررت جدایرررههرررای

روش و محیط جداسازی (ایزولهکردن) و زمران و دور

میکروسپوری در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus .

سررانتریدیوژ در کشررت میکروسررپور گررل لیسرریانتو

 .»)Lپژوهش و سرازندگی در زراعرت و باغبرانی:60 .

 .»Eustoma grandiflorumهدتمرریو همررایش ملرری

.52-48

بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران.

 .3عنررایتی شررریعتپنرراهی م .و امررامی میبرردی د ()1388

 .8فخرائی م .م ،.عرب م ،.عنایتی شریعتپنراهی م ،.لطدری

«میکروسرپور :سرلولی هاپلوئیررد برا کاربردهرای متنرروع در

م ،.عزیررزینیررا ش .و یونسرری حمررزهخررانلو م ()1389

ژنتیک و اصال نباتات» .مجله ژنتیک نویو.16-5 :)3(4 .

«بررسی مراحل تکامل دانهگررده (میکروسرپوروژنز) در

 .4فخرائی م .م ،.عرب م ،.عنایتی شریعتپناهی م ،.لطدی

چند رقم گرل لیسریانتو

م ،.عزیزینیا ش .و ظل انروار ف (« )1390اثرر متقابرل

 Eustoma grandiflorumبرا

استوکارمو» .دومیو کنگرۀ ملی تخصصی زیست شناسی

غلظتهای مختلف و انواع کربوهیردرات و پرنج نروع

محققان سراسر کشور .ایران .صدحه .440

محیط کشت بر آندروژنز رقم مارییی سردید خرالص
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