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  القاي ساختارهاي شبه جنيني در کشت بساک ژنوتيپهای ذرت
  3، قاسم کريم زاده 4، امير موسوی3، احمد معينی2، پيام پورمحمدی1*سعيد خاوری خراسانی

  به ترتيب دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد و استاديار گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس : 3 و 2، 1
  استاديار پژوهشگاه ملی تحقيقات مهندسی ژنتيک و زيست فناوری:  4

  :چکيده 
هاي  اي کشور شامل الين پالسم موجود در بخش تحقيقات ذرت و گياهان علوفه  ژنوتيپ ذرت از ژرم43دراين تحقيق، براي اولين بار در ايران، تعداد 

کشت بساک، در .  مختلف رسيدگي از نظر پاسخ به آشت بساک مورد ارزيابي قرار گرفتندهاي وي آراس از گروه  هاي سينگل آراس و تري اينبرد، هيبريد
 هفته پس از کشت در ژنوتيپ های 6 تا 4.  انجام گرديدCI و  IMSS  N6,  ،,YPm YPمرحله تک هسته ای انتهايی ميکروسپورها و در محيط کشت های 

ETH-M82  ،DH5×DH7 ،A188 ،S61 ،K74/1،LA12 (Sweet corn)  ،TWC605 و SC709همچنين .  توليد ساختارهای شبه جنينی آغاز گرديد
متغير بود که % 6/17ميزان فراوانی توليد ساختارهای جنينی در ژنوتيپ های مورد بررسی از صفر تا . در برخی ژنوتيپ ها کالوس زايی مشاهده گرديدند

 بساک کشت شده به خود 100 بيشترين ساختارهای شبه جنينی را در 2 و 5/8، 6/17  به ترتيب با ميانگينS61و DH5×DH7 ، ETH-M82 ژنوتيپ های 
  .اختصاص دادند

  ،) .Zea mays L(  آندروژنز، کشت بساک، جنين زايی، ذرت:واژگان آليدي

Induction of Embryo-Like Structures in Maize (Zea mays L.) Genotypes from Anther 

Culture 
Khavari Khorasani1, S., Poormohamadi2, P., Moieni*3, A., Mousavi4, A., Karimzadeh3, G.  

1;2 and 3: Ph.D. and M.Sc. Student and Assistant Prof., respectively of Plant Breeding. Tarbiat Modares 
University. 
 4:  Professor and Researcher of National Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology.     

Abstract: 
In this study, for the first time in Iran, 43 genotypes of maize (Zea mays L.) collected from The Iranian Maize Germplasm 
consisting of inbred lines, single and three-way cross hybrids were evaluated for their androgenetic response, using anther 
culture technique. Anthers having microspores at late-uninucleate of developmental stage were inoculated on different solid, 
semi-solid and liquid media of IMSS, N6, YP, YPm and CI and were incubated in darkness for 4-6 weeks at 27°C. Embryo-
Like Structures (ELSs) were obtained from genotypes DH5×DH7, ETH-M82, TWC605, SC709, A188, S61, K74/1 and 
LA12 (sweet corn). Some of which produced calli that were mostly necrosed and finally destroyed. The frequency of ELSs in 
the responsive genotypes varied from 0 to 12.6% ; the genotypes DH5×DH7, ETH-M82 and S61 showed the highest 
response with 12.6, 4.5 and 2 ELSs respectively at 100 cultured anthers. The ELSs were then transfered to regeneration 
medium. 
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  مقدمه  
 کاهش هزينه ها، تر شدن دوره اصالحي،  تلفيق روشهاي کالسيک به نژادي با بيوتکنولوژي گياهي موجب کوتاه،امروزه

در اين راستا توليد گياهان هاپلوييد از طريق کشت بافت براي استفاده در برنامه هاي . است حجم کار و نيز افزايش راندمان گرديده
  ). 12(اهميت زيادي برخوردار مي باشد  بنيادي درگياهان عالي ازبه نژادي و تحقيقات ژنتيکي

ال      ساک در س شت ب ق ک ی ذرت از طري به جنين اختارهای ش د س ار تولي ين ب راي اول ي1974ب ط چين د    توس زارش ش ا گ ه
د               ) 11و10( دمان   ، ليکن پيشرفت در کشت بساک ذرت به دليل وابستگی شديد به ژنوتيپ، فراوانی کم  شبه جنين های تولي ده، ران  ش

ته است                       د آهسته ای داش ذر رون د ب ه منظور تولي اموفق ب ق کشت     ). 7و2(پايين باززايی گياه و خودگشنی ن دها از طري د هاپلويي تولي
ه ژنوتيپ                      ستگي شديد آن ب ل واب ايين آن     ) 6و2(بساک و ميکروسپورهاي جداشده ذرت و کاربرد آنها به دلي زان عکس العمل پ و مي

 ژنوتيپ هاي ذرت موجود در    هدف اين تحقيق تعيين پاسخ به جنين زايي در کشت بساك برخي از   .دود شده است  مح ) 14و12،  11(
 . هاپلوئيد و هاپلوئيد مضاعف شده مي باشد کشور به منظور توليد گياهان

 :مواد و روش ها
ايش    ن آزم اهي در طی       43در اي ادة گي وان م ه عن ه     ا1383 و 1382 سال زراعی   2 ژنوتيپ ذرت ب ز نظر عکس العمل ب

دند               . کشت بساک و جنين زايی بررسی شدند       اق رشد کشت ش اق رشد شرايط دمای         . گياهان مادري در دو شرايط مزرعه و ات در ات
1˚C ± 18/25) د   ) روز/ شب( ساعت 8/16با دوره نوري ) روز/ شب راهم گردي ادری ف ان    . برای رشد گياهان م اجی گياه گلهای ت

ل از   ه قب د       مادری در مرحل رچم برداشت گرديدن ه مدت   C 8˚و در دماي )13( خروج از غالف برگ پ دند  14 ب داری ش .  روز نگه
ا استوکارمن           د  % 2مرحله نموي دقيق ميکروسپورها قبل از کشت بساک، به روش اسکواش و از طريق رنگ آميزی ب ين گردي . تعي

دا شده و               بسا. دهد  را نشان مي  ) 15و3،15(اي انتهايي    مرحله نموي تك هسته    1شكل   ا ج ده از گلچه ه ونی ش ساک  25کهای ضد عف  ب
در اين پژوهش   .  در تاريکي قرار داده شدند     C 27˚ ، کشت شدند و سپس در دماي         mm 60در هر پتري ديش يکبار مصرف با قطر       

ساک شامل     5از  ر IMSS ،  ; Ku et al., 1982) Yu-pei  ،YPm ) YP (Saisingtong et al., 1996) محيط کشت ب   تغيي
ه  تفاده CI (Nageli et al.,1998)  و(Chu et al., 1981; N6)،  ( Chu et al., 1981 ))يافت ، N6محيط های کشت     .شد   اس
YP و YPm جامد، محيط کشت IMSS نيمه جامد و محيط کشت  CIميزان عکس العمل آندروژنيک ژنوتيپها با شمارش . مايع بود

  . شده از هر ژنوتيپ، تعيين گرديد بساک کشت100تعداد ساختارهای شبه جنينی در 



 

 

   :نتايج وبحث
ده است  ) 1( های مختلف ذرت به آشت بساک درجدول      العمل آندروژنيک ژنوتيپ    نتايج حاصله از بررسي عكس     ن  . آم در اي

ين   ا     43بررسی از ب ورد بررسی، تنه  ETH-M82 ،DH5×DH7 ،A188 ،S61، K74/1، LA12 ژنوتيپ شامل   8 ژنوتيپ م
(Sweet corn)، TWC605 و SC709     د شان دادن وتر .  عکس العمل مثبت ن دروژنيک       )1997(ب سه عکس العمل های آن در مقاي

ه ترتيب فقط      55 و 40ذرت نشان داد که از بين     ورد بررسی ب ساک و        4 و 3 ژنوتيپ م ه کشت ب  ژنوتيپ عکس العمل خوبی را ب
د  ميانگين توليد ساختارهای شبه جنينی در ).4(ميکروسپور نشان دادند   ق   DH7 × DH5هيبري ن تحقي ود % 6/17 در اي ). 1جدول  (ب

ی از             ا  % 6/1ميانگين توليد ساختارهای شبه جنينی در ژنوتيپ مذکور در آزمايشات محققين قبل ر می   ) 3% (49و ) 2% (36ت متغي
 Wanه، در تحقيقی که  به عالو. برخی از بساک های پاسخ دهنده در اين ژنوتيپ بيش از يک ساختار شبه جنينی تشکيل دادند                . باشد
د نتيجه                Widholm (1992)و  بر روی تشکيل ساختارهای شبه جنينی چند گانه از يک ميکروسپور در کشت بساک ذرت انجام دادن

ن تحقيق                       گرفتند که در حاالت معينی يک ميکروسپور می تواند استعداد تشکيل بيش از يک ساختار شبه جنينی را داشته باشد، در اي
شکيل  ز ، ت پ      ني ساک ژنوتي شت ب د در ک سبيده بودن م چ ه ه ده ب ه قاع ه از ناحي ی ک به جنين اختار ش شاهده DH7 ×DH5  دو س  م

ته باشد                      ). د   -1شکل(گرديد ستگی داش ، )3(توليد زياد ساختارهای شبه جنينی به نظر نمی رسد که با عملکرد خوب باززايی گياه همب
ين س       ازی ب ادل گ ذايی، تب واد غ ين م ادل ب الوه تع ه ع ی     ب ده ای م ين کنن سيار تعي ل ب شت را عام يط ک دوژنيک و مح اختارهای آن

ايع     DH7 × DH5ميانگين باالتر توليد ساختارهای شبه جنينی در ژنوتيپ        ). 9و2(دانند تفاده از محيط کشت م  و سپس  IML  با اس
ترکيب متفاوت محيط کشت  ، می تواند متأثر از %)8 (YPmنسبت به محيط کشت جامد %) IMSS ،)6/17محيط کشت نيمه جامد   

ل             ) mgL-1250به ميزان    (IMLوجود کلشيسين در محيط کشت مايع       . آنها باشد  أثير مثبت و قاب د ت طبق نظر برخی محققين می توان
 ).12و10(توجهی در بهبود جنين زايی و باززايی گياه داشته باشد 

ر روی محيط                را س  ETH-M82 ب ، توليد ساختار شبه جنينی از بساک ژنوتيپ           -1شکل    ا ب ساک ه د از کشت ب ه بع ه هفت
به جنينی را     -1 نشان می دهد و شکل  IMSS و سپس    IMLهای کشت    ان ساختار ش ه محيط       6 ب هم ال ب د از کشت و انتق ه بع  هفت

د شان می ده اززايی ن پ  . ب ساک ژنوتي ی حاصل از کشت ب اختارهای جنين انگين س ق مي ن تحقي رآورد % ETH-M82 5/8در اي ب
ين              )2002( و همکاران    Aulinger). 1جدول  (گرديد ا   % 8/5، فراوانی توليد ساختارهای شبه جنينی را در اين ژنوتيپ ب % 5/15ت

اوت    3 توانست در ETH-M82دراين تحقيق ژنوتيپ ).1(گزارش نمودند شان    CI و  IMSS،YPm محيط کشت متف  پاسخ مثبت ن
د دهای . ده ه ترSC709 و TWC605هيبري ای  ب ی ه ا فراوان ب ب يط کشت /.% 5و % 5/1تي ا در مح ستند عکس IMSSتنه  توان

/.% N6 ،75 در محيط  A188ميزان عکس العمل ژنوتپ .  و آمده است-1 در شکل  SC709پاسخ مثبت ژنوتيپ    . العمل نشان دهند  
ر پاسخ        را A188اينبرد الين   ) Buter) 1997.بود که حاکی از عکس العمل ضعيف آندروژنيک آن می باشد            به عنوان يک الين غي

دهايی    ) DH7(دهنده از نظر کشت بساک معرفی کرد اما گزارش کرد که، از تالقی بين يک الين پاسخ دهنده                پ، هيبري ن ژنوتي با اي
ستم ژنتيکی                       . به دست آمدند که پديده تفکيک متجاوز را نشان دادند          ا يک سي ه نظر می رسد ب شه ای در ذرت ب دروژنز درون شي آن

د        QTLيده با پيچ رل می نماين دروژنز کنت   و Genovesi). 4( های مختلف تعيين می شود که مراحل خاصی را در طی پروسه آن
Collins)1982 (   اينبرد الينA188        را همراه با اينبرد الين های B73   و MO17          ه ا ب ه ي د ک  به عنوان ژنوتيپهايی طبقه بندی کردن

ا اينکه پاسخ      د    آندروژنز پاسخ نداده اند ي ته ان سيار ضعيفی داش ن های       ). 11( ب رد الي م اينب ق، ه ن تحقي ز   MO17 و B73در اي و ني
ولينز              KSC704هيبريد آنها، يعنی     ايج ژنوسی و ک ا نت ا ب ه ه ن يافت د و اي و و جونز    ) 11( هيچ گونه عکس العملی نشان ندادن و پتولين

  .مطابقت دارد
 (LA12)بود، در صورتی که الين ذرت سفيد شيرين    % 1  حدود YPm در محيط کشت     K74/1عکس العمل ژنوتيپ های     

د            YPm و   N6توانست در دو محيط کشت         % 5/1با متوسط     شکيل ده به جنينی ت دان عکس العمل     ).  ه -1شکل   ( ساختارهای ش فق
شان داد                  ه وضوح ن دروژنز را ب وا  .آندروژنيک در ساير ژنوتيپها دراين تحقيق می تواند نقش ژنها در کنترل صفت آن ن انتظار  می ت

ر             ده  نظي ايش عکس      ETH-M82 و   DH7 × DH5داشت خصوصيات آندروژنيک از ژنوتيپ های بسيار پاسخ دهن ن آزم ه دراي  ک
ان   .  قابل انتقال باشد S61  و MO17 ،B73العمل خوبی داشته اند به ساير ژنوتيپ های برگزيده نظير الين های تجاری  ين بي همچن

ادری نمی باشند                ژنهای کنترل کننده صفت آندروژنز ظا      اه م أثير شرايط رشد گي اربردآن       )8و3(هرًا تحت ت ن صفت وک ال اي ه انتق ،ب
  .درنيل باهداف بهنژادی ذرت کمک شايانی می نمايد

  عکس العمل ژنوتيپهای  ذرت در محيط کشت های مختلف) 1    جدول شماره 
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مرحله تک هسته ای  : 1تصوير شماره 
 انتهايی ميکروسپور ذرت

  مراحل تشکيل ساختارهای شبه جنينی درکشت بساک ذرت: 2تصوير

   ETH-M82جنين بالغ حاصل از ژنوتيپ : ب    سه هفته پس از کشت ETH-M82جنين توليد شده توسط ژنوتيپ : الف

   و LA16توليد ساختار شبه جنينی توسط ژنوتيپ :    ه DH5×DH7توليد ساختارهای جنينی در ژنوتيپ :   دS61جنين توليد شده توسط ژنوتيپ :  ج

  SC701عکس العمل به کشت در ژنوتيپ : 
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