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 55-456-46 شماره:

 11/11/1454    تاریخ:

 (.Asparagus breslerianus Schultes & Schultes fil) ارچوبهم دیدر گونه اکتاپلوئ یشیرو ییزانیجن عنوان:

  رضا حسندختمحمدی، خیمشا زیکامبزاده، جواد موسویسید نویسنده)گان(:

 55-456-46طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 آنسیمیدول  پلوئیدی، ،ایشیشهدرون، خودرو مارچوبه کلیدي: هايواژه

 های کوتاهیافته

  علمی
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 هاترین یافتهمهم

 مارچوبه هایکالوس Asparagus breslerianus  در حضورBA (66/6 ،88/8  عموم 43/34و )اًمیکروموالر 

 55/34و  D (55/5-2,4 ترهای باالکرده در غلظت های رشدکه کالوسنگ و ترد بودند. در حالیسبز ر

  میکروموالر( معموالً زرد رنگ و دارای بافت متراکم یا ترد بودند.

 2,4ای ههورمون-D  وBA های کروی، دوقطبی و بالغ توسعه زا القا کردند و سپس جنینهای جنینکالوس

 یافتند. 

  گیری شکلزمان تا  باززاییها در محیط با نگهداری گیاهچه توانمیرا های مارچوبه گیاهچهسازگاری موفق

  .دادانجام  ،ایهای ذخیرهریشه

 

 مقدمه )شرح مساله(

 هایگونه رواین از است. کمی ژنتیکی هپای دارای  A. officinalisمارچوبه که است هشد مشخص خوبی به

 مارچوبه جدید ارقام گسترش و تولید برای اصالحی هایبرنامه در ژنتیکی منبع عنوانبه توانندمی مارچوبه خودرو

  مارچوبه است. شده زمتمرک A. breslerianus مارچوبه رویشی زاییجنین روی حاضر تحقیق .شوند استفاده

A. breslerianus فرسایش خطر معرض در که است ایران خصوصبه آسیا مرکز و بغر بومی نادر گونه یک 

 زاییجنین مانند ریزازدیادی هایروش بگیرد. قرار حفاظت مورد ملی یا و محلی سطوح در باید و دارد قرار ژنتیکی

 باشد.می گیاهان این انبوه ازدیاد برای مناسبی روش ،رویشی

 اهمیت موضوع

و  A. breslerianusهای نر های اسپیر پایهای از جوانهشیشهدرون رویشیزایی هدف تحقیق حاضر جنین

  باشد.تبدیل آنها به گیاهچه می
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

نظر بافت متراکم یا ترد بودند که  و از بودهبه رنگ سبز یا مایل به زرد  مومطور عبهها در فاز القای جنین کالوس

های رشد ز نظر ظاهری متفاوت بودند. کالوسهای القای جنین اها در محیط. کالوسداشتندهای جنینی جداگانه خوشه

که ت ترد بودند. در حالیسبز رنگ و دارای باف طور معمولبهمیکروموالر(  43/34و  66/6 ،88/8) BAکرده در حضور 

زرد رنگ و دارای  طور عمومبهمیکروموالر(  55/34و  55/5) D-2,4های شکل گرفته در محیط حاوی غلظت باالی کالوس

)شکل  ها انجام شدگیری شاخهها فقط بعد از شکلآغاز رشد و توسعه ریشه در جنین .(3)شکل  بافت متراکم یا ترد بودند

عنوان یک توصیه ای افزایش پیدا کرد. بهذخیره هایه در مرحله سازگاری در حضور ریشههای مارچوبهمانی گیاهچ. زنده(3

های در محیط کشت نگهداری کرد تا ریشهتوان های مارچوبه را میمانی، گیاهچهبرای سازگاری موفق و افزایش زنده

 رویشیزایی یل ریشه دیرهنگام از مشکالت جنینکثانویه و تش رویشیزایی ای تشکیل شود. در این تحقیق جنینذخیره

  کند.ای ازدیاد انبوه مارچوبه کمک میشیشههای درونمارچوبه بود. تحقیق حاضر به پژوهشگران برای دستیابی به روش

 

 

  .MSمحیط کشت  در A. breslerianus مارچوبه رویشیزایی مراحل مختلف جنین -1شکل 

 

 

 . A. breslerianusمارچوبه  رویشی هایاری جنینه و ساقه از کالوس و سازگتوسعه جنین، ریش -2شکل 

 


