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 زايي در چند رقم يونجه ايراني آشت سوسپانسيون و بررسي جنين

(Medicago sativa) 
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.بريزاستاد و استاديار و دانشيار دانشگاه ت, استاديار دانشگاه تهران, دانشجوي آارشناسي ارشد دانشگاه تبريز: به ترتيب

 
خالصه

 
ها براي تهيه بذر مصنوعي بسيار مورد توجه بوده آه يونجه به عنوان گياه  هاي آشت سوسپانسيون و بررسي توليد جنين امروزه روش

ي ها تواند در توليد سلول البته يكي از آاربردهاي مهم ديگر آشت سوسپانسيون مي. مدلي آه به اين روشها بخوبي پاسخ داده شناخته شده است
هدف از اين تحقيق مطالعه آشت سوسپانسيون و . ها توانايي توليد گياه را از طريق آشت سلول داشته باشند ترانس ژنتيك باشد آه بايستي اين سلول

 آه هاي حاصل از ريز نمونه بذر آالوس. قره يونجه و رنجر بود, SynoTارقام مورد مطالعه  .زايي در چند رقم يونجه بود بررسي ميزان جنين
 ٦حاوي غلظت B5 زايي مايع در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند و در محيط جنين. ها بودند داراي اندازه بيشتري نسبت به ساير ريز نمونه

نتايج . هاي متوالي صورت گرفت هر هفته واآشت.  تكرار بررسي شد٥ برده شد و در kinگرم در ليتر   ميلي٢/٠ + D-4-2گرم در ليتر  ميلي
ليتر از هر محيط توسط سمپلر   ميلي١بدين ترتيب آه . پس از سه هفته واآشت متوالي در يك طرح آامًال تصادفي مورد بررسي قرار گرفت

 در اين محيط و Synoها نشان داد آه رقم  آناليز داده. گيري شد  اندازه١ mlها روي فيلترها در  برداشته و روي فيلتر قرار داده شد و تعداد جنين
   قرار گرفته و ارقام ديگر يعني رنجر وaزايي بيشتري بوده و در گروه سطح هورموني فوق داراي جنين

 از طريق توليد بذر Synoپس اگر هدف نگهداري خصوصيات برتر     رقم . گيرند   قرار ميb,c  قره يونجه به ترتيب در گروه هاي پايين  
 .شود ه ميو سطح هورموني فوق توصيB5مصنوعي باشد محيط 

  
 مقدمه

در مورد يونجه نيز آشت , شود زايي به منظورهاي متعددي استفاده مي آشت سوسپانسيون و بررسي جنين
توسعه آشت سوسپانسيون نقص . سوسپانسيون به عنوان راهي براي آزمايشهاي تراريختي و باززايي استفاده شده است

هاي مهندسي ژنتيك و انتقال ژن به عنوان  آند و در برنامه  مياصلي در اصالح يونجه در مطالعات بيوتكنولوژي ايفا
 ).٢٠٠١ و همكاران Levee V(يكي از راههاي مناسب در توليد گياهان تراژني مطرح است 

آه از . هاي سوماتيكي در آشت سوسپانسيون وجود تنوع سوماآلون است البته يكي از مشكالت در توليد جنين
زايي مستقيم است آه از توليد آالوس در مراحل  استفاده از جنين, ز اين واقعه استفاده شدروشهايي آه براي جلوگيري ا

 ).١٩٩٠ و همكاران Binarova.(آند سوسپانسيون جلوگيري مي
هاي ديپلوئيد  هاي مايع در گونه  و همكاران ميزان تشكيل جنين و باززايي را در محيطIantcheva, ٢٠٠٠در سال 

Medicageدمبرگ پنج گونة  شامل برگ و M.ciliaris و M.murex و M.biculatis و M.polymorpha و 
M.truncatula4-2گرم در ليتر   ميلي٤گرم در ليتر  يا   ميلي١هاي حاوي  ها براحتي در محيط جنين.  بررسي آردند-D 

مشاهده شد آه حضور .. شدندگرم در ليتر ميوانيوزيتول آشت   ميلي٥٠٠گرم در ليتر آاينتين و   ميلي٢/٠تكميل شده با 
NAA رشد جنين گلبولي شكل تا رسيدن به مرحلة تورپدو در . گرم در ليتر براي بلوغ جنين سوماتيكي الزم است  ميلي٠٥/٠
 . انجام شدD-4-2گرم در ليتر   ميلي٤ با B5محيط

Arcions يون پروتوپالست و زايي سوماتيكي را با استفاده از  آشت سوسپانس  جنين١٩٨٢ و همكاران در سال
 . بررسي آردندM.glutinosa و M.coruleaهاي  آشت مزوفيل برگ يونجه
سن گياه و ايزوالسيون پروتوپالست بررسي شد و نتياج بدست آمده حاآي از آن بود آه ميزان . شرايط رشد گياه

 . مؤثر استM.coruleaهاي مختلف  زايي در گونه مناسبي از اآسين و سيتوآينين در جنين
 

 :ها مواد و روش
 در آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياهي گروه زراعت و اصالح نباات دانشكده ١٣٨١-٨٢اين تحقيق در سالهاي 

قره يونجه و رنجر موجود در گروه زراعت و اصالح نباتات , Synoآشاورزي دانشگاه تهران با استفاده از سه رقم 
 .دانشكده آشاورزي تبريز انجام شد

 
 :س توليد آالو-١

 گرم در ليتر آگار تهيه ٨ گرم در ليتر ساآاروز و ٣٠ و ٦/٥-٨/٥  pH بدون هورمون با MSابتدا محيط پايه 
 درجه سانتيگراد و فشار يك بار سترون شده ١٢١ دقيقه تحت دماي ٢٠سپس محيط آشت در اتوآالو به مدت . شده بود



 
oC قرار داده شده تا در صورت آلودگي حذف شوند٢٥ . 

 دقيقه با محلول ٢٠-٢٥سپس به مدت , شستشو داده% ٧٠بذور ارقام موردنظر را به مدت چند ثانيه با اتانول 
يع ظرفشويي به آن اضافه شده است ضدعفوني سطحي  يا يك قطره ما٨٠هيپوآلريدسديم آه يك قطره توئين % ٥/٢

پس از اتمام اين مدت . هاي حاوي هيپوآلريدسديم و بذور بوسيلة دست و يا با استفاده از شيكرتكان داده شد شيشه. گرديد
) ستآه قبًال تمام سطح داخلي آن با محلول رقيق مايع ظرفشويي و الكل ضدعفوني شده ا(بذور را در داخل المينارفلو 

سپس آب اضافي آن توسط آاغذ صافي استريل جذب شد . سه بار و هر بار پنج دقيقه با آب مقطر استريل شستشو داديم
ظروف پتري ديشهاي آشت شده تحت . آشت گرديد,  آه قبًال تهيه شده بودMSهاي  و بذور استريل شده در محيط

 ٢٥٠٠-٣٠٠٠ ساعت نور با شدت نور ١٦نايي درجه سانتيگراد و دورة روش٢٥ ± ١شرايط سترون و در دماي 
 روز گياهچه هاي بذري آه به اندازة آافي رشد آرده بودند براي تهيه ريز نمونه قرار ٥-٦بعد از . لوآس قرار داده شد

 ..داده شد
ل هيپوآوتي, گياهچه هاي بذري را از داخل پتري ديشهاي برداشته و روي آاغذ استريل شده قرار داده و با اسكارپل

  با فرمولهاي هورموني زير SHهاي القاء آالوس آه شامل محيط پاية  ها را برش داده و روي محيط و برگ
 

 NAAگرم در ليتر   ميلي٥ + kinگرم در ليتر   ميلي٢ + D-4-2گرم در ليتر   ميلي٢): ١(محيط 
 kinگرم در ليتر   ميلي٢ + D-4-2گرم در ليتر   ميلي٥): ٢(محيط 
 kinگرم در ليتر   ميلي٢ + NAAگرم در ليتر  لي مي٥): ٣(محيط 
 kinگرم در ليتر   ميلي٢٥/٠ + D-4-2گرم در ليتر   ميلي٢): ٤(محيط 

 
 ± ٢و در شرايط ) ده ريز نمونه در هر ظرف پتري( گرم در ليتر شكر آشت گرديد ٣٠ گرم در ليتر آگار و ٨به همراه 

 . نگهداري شددر تاريكي و به مدت يك ماه,  درجه سانتيگراد٢٤
 بذر قرار داده شد و در همان شرايط ١٠هاي باال در هرظرف  پتري ريش  تعدادي بذور استريل هم در محيط

 .نگهداري شد
هاي حاصل بصورت  داده. گيري شد ها اندازه زايي ميزان آالوس ها در محيط آال يك ماه بعد از آشت ريز نمونه

 مورد تجزيه و تحليل EXCEL و MSTATCافزار  ي با استفاده از نرمطرح فاآتوريل با طرح پايه آامًال تصادف
 .ها بكار برده شد ها بدون هيچگونه تغيير در مقايسه آماري قرار گرفت و با توجه به پراآنش نرمال داده

ها  زايي فقط برروي اندازه آالوس زايي داشتيم مطالعات آماري در مرحلة آالوس از آنجا آه صد درصد آالوس
ها و  مقايسه ميانگين ژنوتيپ. بدين ترتيب آه اثر ژنوتيپ و اثر ريز نمونه صفت جنين زايي بررسي گرديد. ام شدانج

همچنين همبستگي بين صفات مطالعه شده بررسي گرديد و طبق نتايج . ها براي صفات مذآور بررسي شد ريز نمونه
 .ها مورد استفاده قرار گرفت عدي اين آالوسهاي حاصل از بذر بيشترين قطر را داشت در مرحلة ب چون آالوس

 : آشت سوسپانسيون-٢
ليتر از محيط آشت مايع    ميلي٢٠ليتر آه حاوي   ميلي١٠٠زا به داخل ارلنهاي  هاي جنين گرم از آالوس  ميلي٥٠٠

B5 4-2مول در ليتر   ميلي١ باضافه-D مول در ليتر   ميلي٢/٠ وkinنده افقي  ده ارلنها بر روي تكان.  منتقل شد
 ٥واآشتها هر .  درجه سانتيگراد قرار گرفت٢٧ تكرار و در دماي ٥ ساعت روشنايي در ٨/١٦دور در دقيقه در ١٥٠

 . روز يكبار در طي واآشتهاي بعدي انجام شد١٠روز يكبار در هفته اول و هر 
 برداشته ١ mlتوسط سمپلر ليتر از هر محيط   ميلي١,  هفته اي٦ها در تعليق سلولي  پس از مشاهده تشكيل جنين

سپس در طرح آامًال تصادفي , گيري شد ليتر اندازه ها روي فيلتر در واحد ميلي و روي فيلتر قرار داده شد و تعداد جنين
.ها مورد تجزيه آماري قرار گرفت داده

 
 :نتايج

هاي ديپلوئيد  گونههاي مايع مختلف در   و همكاران ميزان تشكيل جنين را در محيطIantcheva ٢٠٠٠در سال 
Medicagesانجام دادند و محيط B5 را مناسبترين محيط يا مدل وضمنًا Ray و Bingham در ١٩٨٩ در سال 
ما نيز طبق . ها گزارش آردند تر از ساير محيط  را موفقB5هاي ديپلوئيد محيط زايي و باززايي در يونجه بررسي جنين

را مناسبترين محيط براي B5محيط ,  انجام داده بوديمB5وMSيطزايي بين دو مح هاي قبلي آه از جنين بررسي
 مناسب ترين محيط براي kinمول در ليتر   ميلي١/١ و D-4-2مول در ليتر   ميلي٣زايي با سطح هورموني شامل  جنين



 

BB5زايي بين   بحالت سوسپانسيون از نظر جنين
.داري وجود دارد ارقام تفاوت معني

 
محيط آشت بحالت سوسپانسيونزايي در سه رقم يونجه در   تجزيه واريانس جنين-١جدول 

s.o.v df MS F 
ارقام 2 851.667 37.852**

خطا 12 22.5  
 

.جدول زير حاصل شد% ٥از مقايسه ميانگين بين ارقام با آزمون دانكن در سطح احتمال 
 

 :زايي در محيط آشت سوسپانسيون  مقايسه ارقام يونجه در جنين-٢جدول 
رقم ميانگين   

سينستيتك ٤٩ a ١٢١/٢ =Sx
-

رنجر ٣٤ b ٥٣٦/٦ =LSD 
قره يونجه ٢٣ c  

. 
 رقم سينيتيك درصد جنين بااليي داشته و BB5دهد آه در سطح هورموني ذآر شده و محيط  جدول فوق نشان مي

 قرار گرفته و ارقام ديگر يعني a نسبت به ارقام رنجر و قره يونجه تحت شرايط يكسان داده است و در گروه B5Bمحيط 
 .گيرند  قرار ميb,cهاي پايين   قره يونجه به ترتيب در گروهرنجر و

 و سطح B5پس اگر هدف نگهداري خصوصيات برتر رقم سينيتيك از طريق توليد بذر مصنوعي باشد محيط
 .شود  توصيه ميkinمول در ليتر   ميلي٢/٠ و D-4-2مول در ليتر   ميلي١هورموني 
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