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 اي تخمک بالغ شیشه در گالیول با استفاده از کشت درون اي گونه گیري درون دورگ
  

  2 کریمی و ملیحه1مفیدآبادي  جعفريعلی*
 دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 1

   واحد شرق تهران،نور ارشد دانشگاه پیام آموخته کارشناسی دانش2
 5/5/93:  ؛ تاریخ پذیرش19/12/92: تاریخ دریافت

  1چکیده
 گـل  مختلـف  يهـا  رنـگ  نیب یتالق د،یجد يها دورگه به یابی دست و یکیژنت تنوع جادیا منظور به

. شدند یافشان گرده ،شده يورآ جمع گرده دانه با سپس و اخته دست با ماده يها گل. شد انجام ولیگال
 صـورت  بـه  يمـادر  والـد  عنوان به قرمز گل یمادگ يرو بر دیسف گل گرده يها دانه یدست یافشان گرده

 گرد صورت به کنترل ماریت عنوان به قرمز گل و دیسف گل ارقام یافشان خودگرده. رفتیپذ انجام دوطرفه
 لیتـشک  تخمـک  تعداد نیانگیم يرو بر یافشان هگرد يها روش اثر سهیمقا. شد انجام زین دیشد غبار و

ـ  اختالف که داد نشان اسکوئر یک روش به تخمدان در شده ـ  درصـد  5 سـطح  در دار یمعن  نـوع  دو نیب
 مختلـف  نیسـن  و یافـشان  گـرده  نوع از دست آمده   به يها داده لیتحل و هیتجز. دارد وجود یافشان گرده

ـ  کـه  داد شانن کشت طیمح در بالغ تخمک یزن جوانه در نیجن ـ  جوانـه  در یافـشان  گـرده  نـوع  نیب  یزن
ـ  جوانـه  درصد   از نظر  یلو. ندارد وجود يدار یمعن اختالف ـ  یزن ـ  روزه 45 و 30 ،21 نیسـن  نیب  نیجن
ـ  بـراي  دانکـن  روش بـه  هـا  نیانگیم سهیمقا. شد مشاهده درصد 1 سطح در يدار یمعن اختالف  یمعرف
ـ  کشت يبرا نیجن سن نیتر مناسب ـ  سـن  کـه  داد ننـشا  بـالغ،  نیجن  نـوع  دو هـر  در روزه 30 نیجن

 انجام از پس دست آمده به يها اهچهیگ .دارد را) درصد 22/82 (یزن جوانه درصد نیتر شیب یافشان گرده
  .شدند منتقل خاك به موفق یجیتدر يسازگار

  

ـ کل هـاي  واژه ـ  نجـات  ول،یـ گال :يدی ـ  ،یخودگـشن  ،یافـشان  دگرگـرده  تخمـک،  کـشت  ن،یجن  یتالق
  یکیژنت تنوع و يا گونه درون

                                                
  jafarimofidabadi@gmail.com: مسئول مکاتبه* 

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
 گـل  تابـستان  و گـل  زمـستان  يهـا  گونـه  به و است 1داسهیار خانواده به متعلق ها ولیگال یاهیگ گونه
 شـده  یمعرف و دیتول فلورایگراند و نانوس عنوان تحت ها گونه نیا از يدهایبریه. شود یم يبند میتقس

 يدهایبریه. باشد یم ینتیز گونه نیا الحاص در يریگ دورگ روش يریکارگ هب تیموفق گر انیب که است
 يهـا  گونـه  از )1989 ، اندرسـون و پـار     ؛2008 ،آفتاب و همکاران   (گونه 4-6 یتالق از که فلورایگراند

 يهـا  ولیـ گال. اند آمده وجود هب ولیگال يا گونه نیب مختلف صفات بیترک از و متفاوتند اریبس یمیقد
 يهـا  ولیـ گال در کـه  یحـال  در هـستند  محدود يها رنگ رد و کم گل تعداد با کوچک یاهانیگ یمیقد
ـ د دهنـده  گـل  شـاخه  کی يرو گلچه 40 تا یگاه که درشت يها گل با یاهانیگ يامروز يدیبریه  دهی
ـ ن یافشان خودگرده قیطر از یجنس ریتکث. باشد یم باال اریبس ها آن در رنگ تنوع و شوند یم  موجـب  زی
 يهـا  گونـه با انجام تالقی بین      )1972(پیکل  . شود یم ولیگال در انتظار از دور یکیژنت هاي  تنوع جادیا

 انجـام  بـا   او. بودنـد متفـاوت  خود نیوالد از رنگ از نظر کامالً  دست یافت کهیهایدیبریهبه   مختلف
ـ  ،یصورت زرد، يها گل به  نیزدیسف ولیگال در یافشان خودگرده اسـاس  بر .افـت ی دسـت  دیسـف  و یآب

ـ  جوانـه  عمده مشکلگزارش ایشان،     و یافـشان  گـرده  خـود  از یناشـ  بـذور  سـخت  اریبـس  پوسـته  یزن
 يا هفتـه  4-6 یطـوالن  زمـان  مـدت  و ماهـه  چنـد  یسـرماده  مستلزم که است یدست يها یافشان گرده

 عـدم  موجـب  لقـاح  از پـس  و قبـل  يها يناسازگار وجود لیدل هب اهانیگ در ها یتالق تر بیش. باشد یم
مفیـدآبادي و مـدیر رحمتـی        جعفري ؛2009 ،مفیدآبادي جعفري (شود یم نتاج به یابی دست در تیموفق

مـورد   اهـان یگ در لقاح از پس يناسازگار رفع براي ها یتالق از ياریبس در نیجن کشت روش ).2008
 تخمـک  و تخمـدان  کـشت  قالب در) نیجن یمصنوع هیتغذ (نیجن نجات روش .گیرد استفاده قرار می  

، )1989 ،بریـدژن و همکـاران     (الـستروما  ، مانند یاهیگ يها گونه از ياریبس یزن جوانه در موفق یروش
مفیـدآبادي و   جعفري (، صنوبر)2009 ،مفیدآبادي جعفري (، پنبه)1992،  ایشیزاکا و یوماتسو   (سیکالمین
 هیتغد روش از ستفادها. گزارش شد) 2004 ، فوریویا و نومورا؛2002 ،هایی (و لیلیوم) 1998 ،همکاران

 دوره کـاهش  قیـ طر از یاصـالح  دوره نمـودن  کوتـاه ) 1 :منظـور  به تر  بیش ولیگال در نیجن یمصنوع
 در يناسـازگار  خـود  موانـع  کـردن  برطرف) 3 و   بذور خواب یطوالن دوره کردن برطرف) 2،  یشیرو

  .شود  انجام میبذور یزن جوانه
  

                                                
1- Asparagalus 
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 از اسـتفاده  بـا  دیـ جد ارقـام  یمعرف و گل رنگ در تنوع به یابی دست منظور هب یبررس نیا بنابراین
ـ  یمـصنوع  هیتغذ روش و فلورایگراند) مختلف يها رنگ (مختلف ارقام نیب یدست یتالق  انجـام  نیجن
   .شد
  

  ها روش و مواد
ـ  یتالق يها پالت قرمز در    و دیسف رنگ دو در ولیگال يها غده کاشت پـشته    و يصـورت جـو    ه ب

. شـدند  حذف یافشان گرده کنترل   ي برا  بساك یها قبل از پارگ     پرچم ،ها پس از ظهور گل   . انجام گرفت 
ـ د يپتـر  درون و  ی داخـل کاغـذ صـاف      در  شده يآور جمع گرده   يها دانه  انجـام  ي بـرا خچـال ی در شی

 یافـشان  دگرگـرده  و یافـشان  خـودگرده  کاللـه،  یآمادگپس از   . دندیگرد ينظر نگهدار  مورد یافشان گرده
ـ یجن سـن  4 در هـا  تخمـک  کـشت . رفتیپـذ  انجـام  قرمز و دیسف يها گل نیب معکوس و میمستق    ،ین

 در. شـد  درصد با بـرس انجـام   70 تخمدان با الکل یضدعفون. رفتیپذ انجام روزه 45 و 30 ،21،  15
ـ دل ه بی برداشتن پوسته خارجو يبردار  بال ، روزه 21 و 15 يها تخمک مورد  پوسـته   نـشدن لیتـشک  لی

   يهـا  تخمـک  مـورد    در. تنگرفـ  صورت تخمک به بیآس از   يری جلوگ براي آن یعفون و ضد  تخمک
 ابتدا :گرفت انجام ریز بیترت به یضدعفون ی و برداشتن پوسته خارج    يبردار  روزه پس از بال    45 و   30

ـ پوکلری در محلـول ه    قهی دق 10 سپس   ، درصد قرار گرفتند   70 در اتانول    هی ثان 30-60 ها نمونه    می سـد  دی
تمام ( شدند یبکشآ قهی دق10مدت  بهبه  مرت3 لی مقطر استرآب با نآپس از . شدند ور غوطه درصد  25

 شـامل  ییمربـا  يهـا  شهیش به از خشک شدن کامل      پسها   نمونهریز).  انجام گرفت  هود ریمراحل در ز  
ـ فاکتور ياسـاس آزمـون آمـار    برآزمایش.  منتقل شدند  )هورمونبدون   (جامد MS طیمح  قالـب  در لی

ـ  و سـن یافشان گرده نوع ماری با دو تی تصادف کامل يها بلوك . شـد  انجـام  تکـرار  6 و در سـطح  نی جن
 گـراد  یسـانت  درجـه  25 ي سـاعته و دمـا     16/8 یی با دوره روشـنا    ناتوری ژرم در یزن جوانه يبرا ها نمونه

 يهـا  گـل  تعـداد  در )یتالق (یافشان دگرگرده و  یافشان خودگرده متوسط اثرات یابیارز. شدند ينگهدار
 يهـا  داده. اسکوئر انجـام شـد   يابه روش آزمون ک شده در تخمدان لیبارور شده و تعداد تخمک تشک     

 F آزمون   لی و تحل  هیاساس تجز  بر زده، جوانه يها تخمک تعداد در نی اثرات سن جن   یابیمربوط به ارز  
  .رفتیپذصورت  SASافزار  با استفاده از نرم به روش آزمون دانکن ها نیانگیم سهیو سپس مقا
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   و بحثجینتا
 لی و تـشک   ي موجـب بـارور     و قرمـز   دی سـف  يها گل نیب ی دست یشاناف گردهو دگر  یافشان گردهخود
ـ  کـه  نیا بر خالف). 1 شکل( شد   ها آن یزن جوانهو  ) يصد بارور در (تخمدان  در يریپـذ  ی درصـد تالق

 يهـا   گليرو یافشان گرده( گری دی از دو تالقتر شی بدیسف با دانه گرده دیسف ماده يها  گل یافشان گرده
ـ و ،اسـت ) قرمـز  بـا دانـه گـرده    قرمز ماده يها  گلنی و همچندی سف ماده قرمز با دانه گرده     ـ  مقایل  سهی

 در) تخمـدان  لیتشک (يبارور درصد يبرا دار یمعن اختالف عدم گر انیب اسکوئر ياک به روش    نیانگیم
 در  نیـز  تخمـدان  در تخمک تعداد نیانگیم ).1 جدول (است شده انجام يها یتالق نیب درصد 5 سطح

 گـرده  دانـه  بـا  دیسف ماده يها گل نیب یتالق از تر شیب دیسف گرده دانه با قرمز ماده يها گل نیب یتالق
 درصـد  5 در سطح دار یمعن اختالف ي ماده قرمز با دانه گرده قرمز بود و دارا    يها  گل نی و همچن  دیسف

ـ   دی سفيها  با گل  ي والد مادر  یافشان گرده). 1جدول   (باشد یم ـ دل ه با دانه گـرده قرمـز ب  يازگار ناسـ لی
ـ  تجزاز بنابراین نشد و  لی در آن تشک   ی تخمک چی ه و  بود يا دهی چروک يها  تخمدان ي دارا یاحتمال  و هی

 به یابی دست ي برایکیژنت تنوع جادی اگر این است که دست آمده بیان   هنتایج ب . ها حذف شد    داده لیتحل
عنـوان والـد    با دانه گرده قرمز به يعنوان والد مادر  بهدی ماده سفيها  گلنی بی تالققی از طر رنگ، تنوع
اس گزارش رمضان    براس .نمود استفاده تنوع جادیا يها روش ریسا از باید نبوده و    ی، روش موفق  يپدر

 عنـوان  بهقرمز وقتی که  Advanced red(red)با  Sancree(white) رقمی در تالق )2010(و همکاران 
پدري عنوان والد  و وقتی که رنگ سفید به درصد 44 برابرزنی  شد مقدار جوانه انتخاب   دهنده والد گرده 
 وقتی کـه رنـگ   این مطالعه در گزارش   نی ا خالف بر. رسید  درصد 80زنی به     مقدار جوانه  شدانتخاب  
 در تعـداد    اخـتالف  . نـشد  لی در تخمـدان تـشک     یتخمکـ هـیچ   عنوان والد مادري انتخاب شد       سفید به 
 دارد چرا که تخمـدان  ی بستگیافشان دقت و شدت گرده به ها ی در تالق  تخمدان در موجود يها تخمک

 در و تخمـک  فی رد 2  است که در هر برچه     ي با تمکن مرکز   يا  برچه 3 نیری ز ی تخمدان ولی گال اهیگ
 در یافشان  گردهازمندی بذر نيادی تعداد ز  دی تول ي برا نیبنابرا .دارد وجود تخمک يادیز تعداد فیرد هر

هر شاخه دو لبه و  سه شاخه  که کالله کامالًاست یهنگام ولیگال در زمان نیباشد و ا یزمان مناسب م 
 تـر  شیب بذر دی و توليعنوان والد مادر به قرمز ولی در گاليریپذ ی تالقي باالزانیم. چسبناك شده باشد 

تر بودن کالله قرمز  علت بزرگ  بهاست ممکن ،شود ی میافشان  گردهدی سفگرده با که یهنگام هیپا نیا در
ن امـر موجـب   یمـ  ه. قرمـز باشـد  يها  و در ضمن چسبناك بودن محسوس کالله  دیت به کالله سف   نسب
ـ  گـرده  رشیپـذ  ـ  تولتیــ در نهاو تـر  شیب ـ   بـذر دی  انجـام موفــق  يدرصـد بـاال  . باشـد  شــده تـر  شیب
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ـ ی گونـه ز نی فعال در ای جنسری تکثگر انی بولی تحت کنترل در گال یافشان خودگرده ـ  مقادر ینت  بـا  سهی
ـ تغ جـاد یا يبرا مناسب اریبس نهیزم آن یجنس ریتکث نیبنابرا و است ینسرجیغ ریتکث  و یکـ یژنت راتیی
  .است یفیک و یکم از نظر دیجد ولی گاليها  گلنشیگز
  

  
  .یاهیگ د رشيها  هورمونبدون MS کشت طی محدر)  روزه30سن ( شده زولهی ايها  تخمکیزن جوانه -1 شکل

  
و تعداد تخمک در تخمدان  ) تخمدان لیتشک (ي مختلف بر درصد بارور    يها نگر نی ب یافشان اثر نوع گرده   -1جدول  

  .ي اختالفات آمارانیو ب
  يریپذ بیثر در ترکؤ معوامل  يآمار هاي اختالف انیب

  یافشان نوع گرده  )تخمدان لیتشک ( بارور شدهيها  گلدرصد
66/66 ns قرمز× دیسف   
  دی سف× دیسف  66/66
   قرمز×قرمز  33/73

  یافشان نوع گرده   هر تخمداندر تخمک تعداد نیانگیم
   قرمز× دیسف 16/41*

  دی سف× دیسف  5/37
   قرمز×قرمز  19/31

  .دار یمعنغیر ns و صد در5دار در سطح  ی معناختالف* 
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 اسـت کـه   نیدهنده ا  و قرمز در قرمز نشان     دی در سف  دی سف ارقام يریپذ ی بذر و تالق   زانیباال بودن م  
ـ پا  از کـه  هـستند  G. grandiflora (hortolanus Hort.) گونـه  يتجـار  ارقـام ز از  و قرمـ دی سـف هی

له أشـود مـس   ی نمـ لیها تـشک   نآ بذر   یعیطور طب  هه ب ک نی ا لی و تنها دل   برخوردارند ییباال يسازگارخود
. وجود آمد  ه ب ی انجام شد بذر مناسب    ی دست یافشان  گرده ی وقت که نی ا با. باشد یم) يپروتاندر (یگامکوید

ـ  جوانـه  از دست آمده   به يها داده لیتحل و هیزتج ـ تول و تخمـک  یزن ـ گ دی ـ ب يبـرا  اهی  نـوع  اثـرات  انی
ـ  کـه  داد نشان ن،یجن سن و) یخودگشن و یتالق (یافشان گرده ـ  جوانـه  در یافـشان  گـرده  نـوع  نیب  یزن

ـ    بین که حالی ، در )2 جدول (ندارد وجود درصد 1 سطح در يدار یمعن اختالف  و 30،  21( نی سـن جن
 اری اخـتالف بـس  MS کشت طی تخمک در مح   یزن در جوانه ) یافشان  روزه تعداد روزها پس از گرده      45
ـ  مسهیمقا). 2جدول (صد وجود دارد  در 1 در سطح    يدار یمعن ـ بـراي  بـه روش دانکـن   نیانگی  ی معرف

 روزه اختالف 45 و 30، 21 نی سن جننی بالغ، نشان داد که ب     نی کشت جن  ي برا نی سن جن  نیتر مناسب
ـ  یافـشان   گـرده  و نـوع  د هر در روزه 30 نیسن جن  وجود دارد و     يدار ینمع  متوسـط  تعـداد  نیتـر  شی ب

زنی جنین  قادر به جوانه) 1992( و اوماتسو زاکایشیا، بر خالف این نتایج   ). 3 جدول( را دارد    یزن جوانه
ما براي سـن  زنی جنین در مطالعات   جوانه.تولید گیاه دورگ شدندو با استفاده از کشت تخمک نارس   

است که بیان داشـته   )2006(و لوپز ه  گونزالمشابه این نتیجه گزارش     . برداري انجام شد    روزه با بال   45
   بهـزاد  . حـذف شـوند  دی هستند که قبل از کشت با     ی روغن ی پوسته خارج  ي دارا ولی گال يبذرهااست  

ـ لیرگـه ل دوانی در افـش   روز پـس از گـرده  11زنی جنـین بـا سـن        نیز قادر به جوانه   ) 2010(و کیم     ومی
)Lilium. longifolium × Asyatic hybrid(یافشان چه تعداد روزها پس از گردههر.  شدند) DAP( 

ـ   جوانهزانی کرد مدای پشی روز افزا 40-110از   ـ پ شی افـزا  نیـز یزن ـ  . کـرد  دای  در مطالعـات  نیسـن جن
ـ  نـشان از اهم    یاهی گ يها  گونه ری در سا  نی روش نجات جن   يریگکار هب ـ   در جوانـه  آنتی  و نی جنـ یزن

گراي  (يا گونه  و دروننی بيها  دورگدیو تول) 2008 ،آفتاب و همکاران (گیاه   انبوه   دی تول به یابی دست
  .دارد) 2009 ،مفیدآبادي  جعفري؛1992 ، و اوماتسوزاکایشیا ؛1990، و همکاران
ایـن   در یفـشان ا گـرده  و دگریافـشان  گرده از خـود   دسـت آمـده     به روزه   21 روزه و    30 يها تخمک

ـ   جوانه ثارآ نی، اول پژوهش ـ    MS کـشت  طی روز در محـ    5 را پـس از مـدت        یزن  در ی نـشان دادنـد ول
ـ  جوانـه  خـالف  بر.  شدمشاهدهوز  ر8 پس از یزن  جوانه، روزه 45 يها تخمک ایـن  هنگـام در   زودیزن

ـ  گالنیاجـداد همـ   (ییقـا یفرآ يها ولی در بذور گال   ،ی روش سنت  به هاربذ یزن جوانه،  یبررس  يهـا  ولی
 درجـه  12-25 ي کـه در دمـا  )G. papilio و G. dalenii ( گروه تابستان رشدهادر هم) فلورایگراند
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ــه  یســانت ــگــراد جوان ــد  یم ــم وزنن ــستان رشــدهادر ه   ، G. carinatus ،G. carneus(  گــروه زم
G. meliusculus و G. tristis( ـ  منـد ازینو  زنند ی جوانه مگراد ی درجه سانت10-15 يکه در دما  کی

) 2010(مطالعـات، رمـضان و همکـاران        در  مـشابه همـین نتـایج       . )16 ،6(  داشـت  يا هفته 4-6دوره  
) 1991( کـارپینتر و همکـاران   .تیمار بـود  مند به انجام پیشنیاز)  درصدG. alatus )92 بذر یزن جوانه
 یزن جوانه ایشانات در مطالع. زنی بذر گالیول گزارش کرد     تیمار دما را براي افزایش درصد جوانه        پیش

   .داشتن قرار نور ریثأت  تحتولیبذور گال
  

  .نی جنیزن  جوانهبر نی و سن جنیافشان گرده از اثرات دست آمده به يها  دادهانسیروا هیتجز -2جدول 
F راتییمنبع تغ يدرجه آزاد  مربعات یانگینم  

ns43/0  5433/0  2  یافشان نوع گرده) a(  
 )b( نیسن جن  2  9753/10  61/8**
ns56/0  71422/0  4  a×b 

  خطا  40  2753/1  
  کل  54    

  .دار یمعنغیر ns و صد در1دار در سطح  ی معناختالف* *
  

  .نیجن یزن جوانه بر نیاثرات متوسط سن جن -3جدول 
  فیرد شماره  )b (نیسن جن  )تعداد (نیجن یزن متوسط جوانه  یزن جوانهصد در  يبند هگرو

A 222/82  1111/4  2   روزه30سن  
A 80  000/4   3   روزه45سن  
B  5/52  6250/2   1   روزه21سن  

  . درصد5دار در سطح  ی وجود اختالف معنگر انیحروف متضاد ب
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Abstract1 
In order to induce genetic variation and produce new hybrid, crosses between 

different varieties with different flower color have been done. Manual emasculated 
flowers were pollinated with collected pollen grains. Hand pollination of white 
flowers female parent with pollen grain of red flower male parent has been carried 
out in two directions. High dusting self-pollination of red and white color flowers 
as a control treatment took place. Mean effect of self and cross pollination on 
number of ovules formation in each ovary through Chi-square test indicated that 
there was significant differences between them at α=0.05 level. For in vitro 
nutrition, fertilized ovules were then transferred at different stages of embryos to 
the culture media. The analysis  of collected data for effect of self and cross 
pollination and different age of embryos on mature embryo germination showed 
that there is no significant differences between two pollination fashions (cross and 
self-pollination) at α=0.05 level but there were highly significant differences 
between age of embryos (21, 30 and 45 days after pollination) at α=0.01 level. 
Mean comparison through Duncan multiple range test, indicated that highest 
embryo germination (82.2%) obtained in 30 days old embryos in both pollination 
fashions (cross and self pollination). Successful acclimatized plantlets transferred 
to the soilless medium before transfer to the green- house. 
 
Keywords: Gladiolus grandiflora, Embryo rescue, Cross, Self-pollination, 
Interaspecific and Genetic variation 
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