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چکیده
سبزی تره ایرانی در زنجیره غذایی مردم ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تودههای زیادی از آن با ویژگیهای
متفاوت در مناطق مختلف ایران کاشته و سازگاری یافتهاند .لذا به منظور بهنژادی در این سبزی ،آزمایشی به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالٌ تصادفی با سه تکرار و در هفت توده منتخب انجام پذیرفت .از ترکیب های مختلف
تنظیمکننده رشد  2,4-Dبه غلظتهای صفر 4 ،2 ،میلی گرم بر لیتر و  BAبا غلظت صفر 4 ،2 ،میلی گرم بر لیتر در محیط
کشت ها استفاده گردید .تیمارها بر چتر گلهای باز نشده انجام شد و درصد رویان زایی ،درصد باززایی ،درصد بقا ،درصد
شیشهای شدن ،درصد کالوس زایی ریزنمونه ها و تعداد گیاهان هاپلوئید مورد ا رزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد توده
شادگان در محیط کشت حاوی 4میلی گرم در لیتر  BAو  2میلی گرم در لیتر

2,4-D

دارای بیشترین درصد رویانزایی

( )% 12/81و درصد باززایی(  )% 12/6بود .در توده اراک بیشترین درصد کالوس زایی ( )% 0/51و در توده شادگان کمترین
(  )%0/16میزان مشاهده شد .از مجموع  42525گل کشت شده 1001 ،رویان( )% 2/35و  972باززائی( )% 97/1و  946گیاه
( )% 94/5بقا یافتند .در مجموع هفت گیاه هاپلوئید به دست آمد که بیشترین تعداد هاپلوئیدی مربوط به توده گیالن به
تعداد  4گیاه از مجموع  6075گل کشت شده و در محیط کشت دارای 4میلی گرم در لیتر  BAو  2میلی گرم
 Dبود..

در لیتر2,4-

2
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کلیدواژهها :بهنژادی ،کشت گل ،رویان زایی ،باززایی.

مقدمه

نمیدهد [ ]4و کشت تخمک [ ،]8تخمدان و گل

تره ایرانی )Allium ampeloprasum Taree

 (groupگیاهی دو ساله و تتراپلوئید ( )2n=4x=32از

کامل [ ]15می تواند به تولید گیاهان هاپلوئید در پیاز
و تره بیانجامد.

خانواده  Alliaceaeو بومی ایران میباشد [ .]19تره از

اثر ترکیب های مختلف تنظیم کننده رشد در

جمله سبزی های برگی و پرمصرف در ایران می باشد

محیط های کشت ،بر رویانزا یی گونه های گیاهی

که بصورت خام و یا پخته در انواع غذاهای ایرانی

مطالعه گردیده است و تاثیر مثبت  2,4-Dو  BAبر

استفاده می شود [ .]3آمار دقیقی از میزان عملکرد و

رویانزایی آنها توسط محققین گزارش شده است []4

سطح زیر کشت تره در ایران در دسترس نیست اما

بطوری که  ]18[ Murenاز  2,4-Dو  BAهر کدام به

با توجه به سازگاری باالی این سبزی به انواع شرایط

مقدار  2میلی گرم در محیطکشت پیاز خوراکی استفاده

آب و هوایی ،کشت و پرورش آن در تمام نقاط ایران

نمود .این ترکیب به عنوان یک ترکیب استاندارد از

رایج است .بسیاری از توده های تره ایرانی دارای

تنظیم کننده های رشد گیاهی جهت رویانزایی

صفات کیفی مطلوبی میباشند اما با توجه به پراکنش

شناخته شده است .همچنین این آزمایش نشان داد

وسیع و تنوع خصوصیات مورفولوژیکی در کشور،

ژنوتیپ یکی از عوامل موثر مهم در واکنش به روش

برنامه های اصالحی محدودی روی این توده ها

مادهزایی در محیط درون شیشهای پیاز است.

صورت گرفته است .توده های تره ایرانی هتروزیگوت

زنگویی[ ] 8نشان داد اسپرمیدین در دو غلظت  0/5و1

هستند و به علت ناهمرسی از نوع پروتاندری ،1

میکروموالر ،بدون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر

گیاهی دگرگشن میباشند [ .]4برای تولید بذر هیبرید

مادهزایی پیاز تاثیر مثبت نداشت و نمیبایست

 F1الزم است از آنها الین خالص تهیه شود .خالص

جایگزین  2,4-Dو  BAشود ]8[ Campion et al. .به

سازی از طریق تولید هاپلوئید راه را برای دستیابی به

این نتیجه دست یافتند  2,4-Dبهتر از  NAAدر محیط

سایر هدف های به نژادی و تولید سریع تر هیبرید F1

کشت پیاز خوراکی میباشد و استفاده از مادهزایی

هموار میسازد [ .]8مزیت تولید الین خالص از

برای تولید گیاهان هاپلوئید و الین خالص در محیط

طریق تولید جنین هاپلوئید نسبت به روش های سنتی،

دارای 2,4-Dکارایی بهتری دارد .همچنین قهرمانی و

دستیابی در مدت زمان کوتاهتر به الین خالص است.

همکاران [ ]4از ترکیب 2 ،0و 4میلی گرم در لیتر

اگرچه در صورت وجود آلل های نامطلوب نهفته،

 2,4-Dو  2میلی گرم در  BAدر محیطکشت تره

هاپلوئید کردن و به دنبال آن دو برابر کردن تعداد

ایرانی استفاده نمودند این تحقیق نشان داد بیشترین

کروموزوم ها منجر به هموزیگوت شدن آلل نامطلوب

درصد رویانزایی و باززایی گیاه ( 25درصد) در توده

و بروز صفات نامطلوب خواهد شد [ .]1،2تحقیقات

گرگان و میانه در محیطکشت  2میلی گرم در لیتر BA

حاکی از آن است تره هیچ واکنشی به نرزائی  2نشان

و  2میلی گرم در لیتر 2,4-Dبدست آمد .این آزمایش
نشان داد کشت گل گرده افشانی نشده روش موثری

Protandry
Androgenic

1
2

بر مادهزایی تره ایرانی در محیط درون شیشهای
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است[ ]4با توجه به ارزش غذایی  -دارویی تره ایرانی

مدت  30ثانیه و  3بار آبکشی) ،کلرید جیوه ( 0/1%به

و نیاز به تولید ارقام جدید با استفاده از ژرم پالسم

مدت  5دقیقه و  3بار آبکشی) و هیپوکلرید سدیم

های بومی ،در این پژوهش به بررسی اثر غلظت های

( 2/5%به مدت  8دقیقه و  3بار آبکشی) جهت

مختلف تنظیم کننده های رشد  BAو  2,4-Dبر القای

ضدعفونی استفاده شد .سپس گلچهها با دم کوتاه 2

ماده زائی هفت توده منتخب تره ایرانی در محیط

میلیمتری روی محیطکشت القایی  Iحاوی سطوح

کشت درون شیشه ای اقدام گردید.

مختلف تنظیم کنندههای رشد  2,4-Dو  BAکشت
شدند (جدول .)2محیطکشت ریزنمونه ها حاوی

مواد و روشها

عناصر پرمصرف محیط  ]10[ LSو عناصر کم

مواد گیاهی

مصرف محیطکشت  ]11[ B5و ویتامین های اسید

در این آزمایش بذرهای دوازده توده تره ایرانی از

نیکوتینیک ،پیریدوکسین ،تیامین 6 ،گرم در لیتر

نقاط مختلف ایران (قزوین ،لنگرود  ،زنجان ،اصفهان،

آگار 100،گرم در لیتر ساکاروز و  30میلی گرم در لیتر

آبادان ،ورامین ،شادگان ،ساری ،اراک ،کرمان ،کرج،

استرپتومایسین بود .ترکیب های مختلفی از تنظیم -

سمنان) جمعآوری شدند .از میان توده های کشت

کننده های رشد  2,4-Dبه غلظت های صفر4 ،2 ،

شده ،هفت توده (قزوین ،لنگرود ،زنجان ،اصفهان،

میلی گرم بر لیتر و  BAبا غلظت صفر 4 ،2 ،میلیگرم

شادگان ،ساری ،اراک) با خصوصیات زراعی مطلوب

بر لیتر در محیط کشت ها استفاده شد pH .محیط

(جدول )1انتخاب شدند.

کشت روی  5/8تنظیم شد.

در ارزیابی صفات گیاه تره ایرانی از مطالعات
موسوی و همکاران [ ] 17استفاده شد .این محققین به
بررسی خصوصیات مورفولوژی همچون ساختار

طرح مورد بررسی
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح

پرچم ،شکل گلبرگ و غیره گیاه تره ایرانی پرداختند

کامال تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار  10پتری -

و دریافتند تره ایرانی در یک گروه مجزا از سایر تره

دیش و در هر پتریدیش بطور میانگین  15گل انجام

ها می باشد .تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که تره

پذیرفت .فاکتور اصلی در این آزمایش شامل نوع

ایرانی زیرمجموعه  A. ampeloprasumقرار دارد.

تنظیم کننده های رشد( BAو  )2,4-Dو فاکتور فرعی
سطوح مختلف تنظیم کننده رشد به میزان 2 ،0و4

کشت و کار در محیط درون شیشه ای

میلی گرم در لیتر برای هر تنظیم کننده رشد بود.

برای مادهزایی ،گل ها در مرحلهای که %10

متغیر وابسته شامل میزان درصد رویانزایی ،درصد

گلچه ها باز شدند ،برداشت شدند .گلچههای باز شده

باززایی ،درصد بقا ،درصد شیشهای شدن ،درصد

دور ریخته و از گلچههای بسته به عنوان مواد گیاهی

کالوسزایی ریزنمونه ها و تعداد گیاهان هاپلوئید بود

آزمایش استفاده شد (شکل  .)1با توجه به آلودگی

که مورد بررسی قرار گرفت.

سطحی ریزنمونه ها از ترکیب الکل اتانول ( 70%به
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محیطکشتهای مورد استفاده در مادهزایی تودههای

سا کارز به میزان  40گرم در لیتر انتقال داده شد

تره ایرانی

(جدول  .)3رویان ها  10الی 60روز پس از انتقال به
محیط باززایی به گیاه کامل تبدیل شدند .پتریدیشها

به منظور بقا ریز نمونهها ،گل های متورم شده 30
تا  50روز پس از کاشت در محیطکشت القائی  Iبه

در اتاقک رشد با دمای  22±1درجه سانتی گراد و

محیط کشت القائی  IIکه حاوی عناصر کم مصرف

فتوپریود  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی قرار

 B5و عناصر پرمصرف  LSو ساکارز به میزان 100

داده شدند.

گرم در لیتر و آنتی بیوتیک استرپتومایسین به میزان 30

درصد رویانزایی(تعداد رویان مشاهده شده در

گرم در لیتر بود ،انتقال داده شد .از هیچ تنظیم کننده

هر  100گل کشت شده) ،درصد باززایی(تعداد

رشدی در این محیط کشت استفاده نشد .رویان های

گیاهان باززایی شده در هر  100گل کشت شده)،

حاصل از تخمک گل های متورم شده پس از ظهور در

درصد بقا(تعداد گیاه باززایی شده از هر  100جنین)،

شرایط استریل جدا شد و به محیطکشت باززایی،

درصد شیشه ای شدن ،درصد کالوسزایی در طول

شامل محیط کشت حاوی عناصر کم مصرف  B5و

انجام آزمایش و تعداد گیاهان هاپلوئید در محیط

عناصر پرمصرف  LSبدون تنظیم کننده رشد گیاهی و

کشت باززائی ریز نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول - 1مشخصات صفات زراعی مطلوب توده های منتخب
توده

صفات زراعی مطلوب

شادگان

دیرگل بودن ،درصد ماده خشک باال ،تعداد گلچه باال ،ضخامت برگ ،مقدار آلیسین باال

قزوین

دیرگل بودن ،درصد ماده خشک باال ،عرض برگ مناسب ،تعداد دفعات چیدن برگ

گیالن

تعداد برگ ،وزن تر باال ،تعداد دفعات چین برگ ،آلیسین باال

اراک

طول برگ باال ،تعداد گلچه باال ،وزن خشک باال
دیرگل بودن ،ضخامت برگ ،درصد ماده خشک ،تعداد دفعات چین برگ ،مقدار آلیسین باال

اصفهان
مازندران

تعداد گلچه باال ،وزن تر باال ،طول برگ باال ،مقدار آلیسین باال

زنجان

وزن تر باال ،تعداد گلچه باال ،بیشترین مقدار آهن
جدول  - 2ترکیب محیط کشت القائی  Iحاوی سطوح مختلف تنظیم کننده

رشد  BAو2,4-D

محیط کشت

ترکیبات

*D4B4

D4B2

D4B0

D2B4

D2B2

D2B0

D0B4

D0B2

D0B0

عناصر پرمصرف محیط کشت

پایه LS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

عناصرکم مصرف محیط کشت

پایه B5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

100

100

100

100

100

100

100

100

( 2,4-Dمیلی گرم در لیتر)

4

4

4

2

2

2

0

0

0

( BAمیلی گرم در لیتر)

4

2

0

4

2

0

4

2

0

ساکارز(گرم در لیتر)

*

 Bمخفف D ،BAمخفف

2,4-D

و اعداد بیانگر میزان مورد استفاده(میلی گرم در لیتر) می باشد.
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b

a

شکل - 1نمایی از اسپات بسته ( ،)aنمایان شدن گلچهها ی بسته یا باز شده پس از شکافتن اسپات()b
جدول  - 3ترکیب محیط کشت القائی IIو محیط کشت باززائی مورد استفاده در ماده زائی توده های تره ایرانی

محیط کشت القائی II

محیط کشت باز زائی

عناصر پرمصرف محیط کشت پایه LS

+

+

عناصرکم مصرف محیط کشت پایه B5

+

+

100

40

ترکیبات

ساکارز(گرم بر لیتر)

بررسی سطح پلوئیدی

چند میلیلیتر اتیل الکل  75درجه افزوده شد و

جهت تعیین سطح پلوئیدی گیاهان باززایی شده

نمونه ها در دمای  - 20درجه سانتی گراد نگهداری

از روش تغییر یافته فولگن ) (Feulgen stainاستفاده

شدند .به منظور مشاهده کروموزوم ها قسمت انتهای

شد[ ] 9بدین منظور مریستم های نزدیک به انتهای

ریشه روی الم قرار داده شد و پس از افزودن یک

ریشه قطع گردید و با کلشی سین  % 0/1به مدت سه

قطره استوکارمن و قرار دادن المل روی آن ،با زدن

ساعت تیمار شد .پس از حذف کلشی سین چند میلی

ضرباتی توسط انتهای اسکالپل و فشار دادن المل با

لیتر محلول کارنوی ( 250میلیلیتر استیک اسید

نوک انگشت ،سلول ها از هم جدا و با میکروسکوپ

خالص و  750میلیلیتر اتیلیک الکل خالص) به ریشه

معمولی تعداد کرومزوم های متافازی شمارش گردید.

افزوده شد و ریشه ها به مدت  24ساعت در تاریکی

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS

قرار گرفتند .سپس سه میلیلیتر کلرید و یک اسید

نسخه  8.7و مقایسه میانگین داده ها با آزمون چند

نرمال به ریشه ها تزریق و نمونه ها در بن ماری

دامنه ای دانکن در سطح  1درصد مورد بررسی قرار

جوشان با دمای  60درجه سانتی گراد به مدت 10

گرفت.

دقیقه قرار گرفت .پس از آن اسید حذف و معرف
شیف به نمونه ها داده شد و نمونه ها به مدت دو

نتایج و بحث

ساعت در تاریکی قرار گرفتند .جهت حذف معرف

مشاهدات رشدی گلچه ها

شیف دوبار شستشو با آب معمولی انجام گردید و
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رویان زایی ،درصد باززایی و درصد تشکیل گیاه

پس از کشت ریزنمونه ها ،اولین رویان در توده

هاپلوئید در سطح  1درصد معنیدار بود ،اما بر صفات

گیالن و در محیط کشت 2( BAمیلی گرم در لیتر) و

درصد بقا و درصد کالوس زائی معنیدار نبود.

 4( 2,4-Dمیلی گرم در لیتر) در روز  41و آخرین
رویان مربوط به توده شادگان در روز  152و در

نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی

محیط کشت  2(BAمیلی گرم در لیتر) و بدون 2,4-D

نتایج نشان داد محیطکشت  4( B4D2میلیگرم

مشاهده شد .شکل 2مراحل رشدی کشت ،رویان

در لیتر  BAو  2میلی گرم در لیتر  )2,4-Dدارای

زائی ،باززائی و بقاء را نشان می دهد.

بیشترین میزان رویانزایی ( )%12/81و باززائی
( )%12/6بود (نمودار  1و .)2بهطور کلی استفاده از

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

محیطهای دارای تنظیمکننده رشد  BAو  2,4-Dبه

براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4اثر

صورت توام نتیجه موثری بر رویانزایی داشت.

محیط کشت و نیز توده بر درصد رویانزایی ،درصد

 ] 9[ Campion et alدریافتند در کشت گل2,4-D ،

باززایی ،درصد بقای گیاه ،درصد کالوسزائی و

بهتر از  NAAاست و نتیجه موثری بر رویانزایی پیاز

درصد تشکیل گیاه هاپلوئید در سطح 1درصد معنی

خوراکی داشت.

دار بود .اثر متقابل محیط کشت و توده بر درصد

a

b

d

C

e
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شکل - 2مراحل رشدی کشت .کشت گلچه( ،)aرشد جنین( ، )bرویان زائی( ،)cباززائی( )dو بقا( )e
جدول  - 4نتایج تجزیه واریانس صفات رویان زایی ،باززایی ،بقای گیاه ،کالوسزایی ،هاپلوئیدی در هفت توده تره ایرانی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

رویان زائی

باز زائی

بقای گیاه

کالوس زایی

هاپلوئید

محیط کشت

8

**124/06

**128/89

**200/67

**0/95

**0/16

توده

6

**135/12

**128/44

**183/81

**0/32

**0/12

محیط کشت* توده

48

**2/71

**2/26

37/64ns

0/106ns

*0/04

خطای آزمایش

124

0/25

0/35

59/34

0/101

0/02

**  :تفاوت معنی دار در سطح  1درصد و  : nsعدم تفاوت معنیدار
نمودار  2مقایسه میانگین محیط های کشت از نظر باززایی

درصد بقای گیاه تقریبا در تمامی محیط های کشت
مورد مطالعه تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند
(نمودار  .)3محیط کشتهای  4( B4D4میلی گرم در
لیتر  BAو  4میلی گرم در لیتر  )2,4-Dو 2( B2D2
میلی گرم در لیتر  BAو  2میلی گرم در لیتر )2,4-D
نمودار  1مقایسه میانگین محیط های کشت از نظر رویانزایی

همچنین نتایج بدست آمده توسط قهرمانی و
همکاران[ ] 4نیز نشان داد محیطکشت  2میلی گرم در
لیتر  BAو  2میلی گرم در لیتر  2,4-Dدارای بیشترین
رویان زایی و باززایی در تره ایرانی بود و بر اثربخشی
 BAو 2,4-Dحکایت داشت که مطابق نتایج این
تحقیق بود.

بیشترین میزان کالوسزایی (به ترتیب  %0/597و
 )%0/787و محیطکشت ( B0D0بدون دو تنظیم
کننده رشد  BAو  )2,4-Dکمترین ( )%0/108میزان
کالوسزایی را نشان داد (نمودار .)4
نتایج نشان داد محیط های کشت دارای ترکیب
توام  BAو  2,4-Dبه میزان 2و 4میلی گرم در لیتر،
سبب تولید گیاه هاپلوئید شد و فقدان هریک از تنظیم
کننده های رشد منتج به عدم تولید گیاه هاپلوئید
گردید (نمودار  .) 5این نتیجه با مطالعه صورت گرفته
توسط قهرمانی و همکاران[ ]4یکسان بود.
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نمودار  5مقایسه میانگین محیط های کشت از نظر هاپلوئید

پتانسیل ماده زایی در ژنوتیپها
اثر ژنوتیپ بر مادهزایی در پیاز خوراکی( Allium
 )cepa L.توسط Alan et al., ،]12[ Geoffriau et al

[ ]5و  ]14[ Hassandokhtand and Campionبه
اثبات رسیده است .نتایج این محققین بر واکنش
نمودار  3مقایسه میانگین محیط های کشت از نظر باززایی

پذیری انواع ارقام مختلف پیاز خوراکی بر القا

نتایج آزمون مقایسه میانگین توده های تره ایرانی

جنینزایی و تولید گیاهان هاپلوئید حکایت دارد که

مورد مطالعه (جدول )5نشان داد توده شادگان دارای

نشان دهنده اثرات ژنوتیپی توده ها بر مادهزایی بود.

بیشترین درصد رویانزایی ( )%12/54و درصد

 ] 6[ Bohanecعلت نوسان داشتن پتانسیل ماده زایی

باززایی ( )%12/25بود و در گروه برتر نسبت به سایر

در ژنوتیپ ها را وجود برخی ژن ها در گیاهان باززایی

توده ها قرار گرفت ،لذا به نظر میرسد که این توده از

شده ماده زا می داند.

پتانسیل ژنتیکی خوبی جهت اهداف بهنژادی

نتایج بدست آمده از این آزمایش با نتایج Muren

برخوردار باشد .کمترین درصد رویانزایی و باززایی

[ ]18با رویانزایی پایین در ژنوتیپ های مختلف پیاز

به ترتیب با میزانهای ( %6/34و  )%6/07مربوط به

خوراکی مطابقت داشت  ،ولی با نتایج Geoffriau et

توده زنجان بود.

 ]7[ Bohanec and Jakse ]13[ al.و Alan et al.

[ ]5در مورد برخی از ژنوتیپ ها که درصد رویانزایی
باالیی نشان دادند ،متفاوت بود .علت باال بودن درصد
رویانزایی در برخی ژنوتیپ ها به دلیل تولید الین
خالص گیاهان به جهت حذف ژن های نامطلوب
احتمالی در این ژنوتیپها بود .نتایج بررسی میانگین
توده های تره ایرانی از نظر درصد بقاء (جدول )5
نمودار  4مقایسه میانگین محیطهایکشت از نظر کالوسزائی

نشان داد درصد بقا در تمام تودهها باال بود .مقایسه
میانگین میزان کالوس زایی توده های تره ایرانی
(جدول )5نشان داد توده اراک دارای بیشترین درصد
کالوس زایی ( )%0/506و کمترین کالوس تشکیل
شده مربوط به توده شادگان بود .از آنجا که صفت
کالوسزایی در مادهزایی ایجاد مزاحمت میکند،
استفاده از توده شادگان در امور بهنژادی حائز اهمیت
می باشد .همچنین مقایسه میانگین میزان تشکیل گیاه
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هاپلوئید توده های تره ایرانی(جدول )5نشان داد توده

توده های قزوین و اصفهان هیچ گیاه هاپلوئیدی

گیالن دارای بیشترین درصد هاپلوئیدی ( )%0/2بود و

تشکیل نداد .سایر توده ها دیپلوئید بودند(شکل.)2

جدول  - 5مقایسه میانگین توده های کشت از نظر رویانزایی ،باززایی ،بقای گیاه ،کالوس زایی ،هاپلوئیدی در هفت توده تره ایرانی
صفات /توده

رویان زائی ()%

باز زائی ()%

بقای گیاه ()%

کالوس زایی ()%

هاپلوئید ()%

 H1شادگان

12/54a

12/25a

95/67ab

0/16c

0/08b

 H2قزوین

8/88d

8/75c

97/85a

0/38ab

0c

 H3گیالن

11/4b

10/93b

92/42bc

0/25bc

0/19a

 H4اراک

9/37c

9/01c

93/19bc

0/51a

0/021b

 H5اصفهان

7/44e

7/27d

95/56ab

0/33abc

0c

 H6مازندران

7/55e

7/29d

91/62bc

0/38ab

0/08b

6/34f

6/07e

90/52c

0/40ab

0/08b

H7

زنجان

شکل - 3نمایی از کروموزومهای دیپلوئید در توده اصفهان (سمت راست) و هاپلوئیدی در توده گیالن (سمت چپ) گیاه تره ایرانی
با استفاده از روش رنگآمیزی

نتایج اثر متقابل توده و محیطکشت

Feulgen

دادند .توده زنجان با میانگین  %1/71رویان و %1/33

بیشترین میزان رویانزایی و باززایی مربوط به

گیاه باززایی شده در محیطکشت ( B0D0محیط

توده شادگان در محیط کشت  4( B4D2میلی گرم در

کشت بدون تنظیمکننده رشد) کمترین درصد

لیتر  BAو دو میلی گرم در لیتر  )2,4-Dبود .این

رویانزایی و باززایی را به خود اختصاص دادند .نتایج

ترکیب تیماری به ترتیب با میانگین تولید  %14/28و

 ] [ Campion and Alloniنشان داد تنظیم کنندههای

 %14/09رویانزایی و گیاه باززایی شده ،بیشترین

رشد مختلف ( )IAA, 2,4-D, NAA, ABAبر رویان

درصد رویانزایی و باززایی را به خود اختصاص

زایی رقم های ایتالیایی پیاز ()Allium cepa L.
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اثربخش بودند و عملکرد القا جنین در بهترین شرایط

( 13 ،)Allium cepa L.جنین به دست آمد و  7جنین

این تحقیق ( )%0/28بود .نتایج مقایسه میانگین اثر

به گیاه هاپلوئید تبدیل شد.

متقابل توده و محیط کشت نشان داد تمام تودهها در

این پژوهش بر اثرپذیری مادهزایی تحت اثر تنظیم

کلیه محیط کشت ها از درصد باالیی بقای گیاه

کنندههای رشد  BAو  2,4-Dدر محیطکشت درون

برخوردار بودند .نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل توده

شیشهای اذعان داشت و نشان داد استفاده از گلچه

و محیط کشت نشان داد که توده های مازندران در

گرده افشانی نشده روشی کارا در القای مادهزایی تره

محیطکشت  4( B4D0میلی گرم در لیتر  BAو بدون

ایرانی خواهد بود .نوع تودهها نیز بر القا مادهزایی

 )2,4-Dدارای بیشترین میزان کالوسزایی بود.

اثرات متفاوتی داشت که می توان علت این امر را

بیشترین هاپلوئیدی در توده گیالن و محیط B4D2

تفاوت پتانسیل مادهزایی در ژنوتیپها دانست که

( 4میلی گرم در لیتر  BAو  2میلی گرم در لیتر )2,4-D

می توان با تالقی ژنوتیپ های توده های برتر میزان

مشاهده شد .بطور کلی نتایج نشان داد بیشترین

مادهزایی را بهبود بخشید.

درصد رویان زائی و باززائی مربوط به محیطکشت
دارای  4( BAمیلی گرم در لیتر) و  2( 2,4-Dمیلیگرم
در لیتر) بود .در بین توده های مختلف ،توده شادگان
بیشترین تعداد رویانزائی و باززائی را به خود
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Abstract
Persian leek (Allium ampeloprasum Taree group) has a special place in Iraninan's food chain. Many
accessions by different characteristics have been cultivated and adapted in different regions of Iran. In
order to investigate the breeding of this vegetable, an experiment was conducted in a randomized
complete block design in three replications. For this purpose, 7 accessions of Persian leeks were
selected. Various growth regulator componds2, 4 D at 0, 2 and 4 mg/lit and BA with 0, 2 and 4 mg/l
were used in culture medium. The treatments were done on unopened flowers' umbrella and
embryogenesis, regeneration and callus percentages of micro samples and the number of haploid
plants were measured. The results indicated that Shadegan accessions in culture medium including 4
mg/l BA and 2 mg/l D-4,2 had the highest Percentage of embryogenesis (12.81 %) and regeneration
(12.6%). The highest percentage of callus (0.51%) and lowest percentage of callus (0.16%) have been
observed in arak and shadegan accession, respectively. Out of 42525 flowers cultivated, 1001 embryo
(2.35%), 972 regenerate (97.1%) and 946 plants (94.5%) have survived. Eventually, seven haploid
plants were observed. The highest number of haploid was observed in culture medium with 4 mg
/liters BA and 2 mg/liters 2.4.D. in Guilan accession.
Keywords: Breeding, Flower Cultivation, Embryogenesis, Regeneration.

