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( Tagetes erecta) آفريقايي جعفري گل بساک کشت در آندروژنز القاء بر مختلف فاکتورهاي اثر بررسي

 (Tagetes patulaو گل جعفري فرانسوي )

 

 چكيده    

سريع به الينهاي خاال  باه   توليد گياهان هاپلوييد، يک موضوع با اهميت در برنامه هاي به نژادي جهت دستيابي 
باه الااا      (.Tagetes spp)منظور توليد بذر هيبريد مي باشد. در پژوهش حاضر، پاسخ بساک هاي  دو گونه گا  جفراري  

( 5Tو  1T، 2T، 3T، 4Tآندروژنز در کشت بساک در قالب دو آزمايش مجزا بررسي شد. در آزمايش اول، اثر متااب  ژنوتيپ )
متر( و در آزمايش دوم، اثر متااب  روش اعماال تيماار ماانيتول )اضااره کاردن      ميلي 10-15و  5-10، 3-5و اندازه غنچه )

غلظت هاي مختلف مانيتول به محيط کشت اصلي و پيش تيمار بساک ها با محيط کشت مايع حاوي غلظت هاي مختلاف  
ماوالر( بار الااا  آنادروژنز در      5/0 و 4/0، 3/0، 2/0، 1/0صارر،  ساعت( و غلظت هاي مختلف مانيتول ) 24مانيتول بمدت 

کشت بساک گ  جفرري بررسي گرديد. نتايج نشان داد که مرحله ميکروسپوري مناساب جهات کشات بسااک گيااه گا        
باا انادازه    ييجفرري مرحله تک هسته اي مياني تا دوهسته اي ابتدايي مي باشد و مراح  ميکروسپوري مذکور در غنچه ها

بيشترين پاسخ به آنادروژنز را نشاان دادناد. در آزماايش دوم      4Tو 3T. همچنين ژنوتيپ هاي ميلي متر مشاهده شد 10-5
زايي بدسات آماد.   درصد کالوس 55/95موالر مانيتول با  2/0زايي از تيمار محيط کشت جامد حاوي بيشترين درصد کالوس

ت تفداد نوساقه به ازاي هر بساک و تفداد موالر مانيتول در روش دوم از نظر صر 5/0پيش تيمار با محيط کشت مايع حاوي 
موالر مانيتول با باززايي گياه کام   2/0نوساقه به ازاي هر کالوس برتري نشان داد. پيش تيمار با محيط کشت مايع حاوي 

 يبررسا  ياهگ 5نشان داد که از  يشمارش کروموزوم يجنتا درصد از نظر اين صرت بفنوان برترين تيمار شناخته شد. 11/31
شده  يبررس يمادر ياهانگ يکهشان داشتند  در حال يشهنوک ر يکروموزوم در سلولها 24بودند و  يدهاپلوئ يد ياهگ 3شده 
 شان نشان دادند. يشهنوک ر يکروموزوم در سلولها 4۸بودند و  يدتتراپلوئ

 .مانيتول کشت بساک؛ گ  جفرري؛ ؛هاپلوئيد هاي کليدي: آندروژنز؛واژه 

 مقدمه

هاي جديد در به نژادي ها و روشها و گياهان زينتي در دنيا، استراده از رناوريبه اهميت اقتصادي پرورش گ با توجه 
بر اساس  .المللي داشته باشدها در بازارهاي بينتواند ناش بسزايي در بازاريابي اين محصوالت و تجارت آناين گياهان مي

ميليارد دالر سود خال  از رروش اين گياهان عايد کشورهاي  2۷ه حدود آمار جهاني صادرات گ  و گياهان زينتي، ساالن
 و(. بيشتر توليدات جهاني گ  و گياهان زينتي مربوط به کشورهاي اروپايي است Chizari et al., 2006) مختلف مي شود

در صدر توليد کنندگان اين گياهان در  ،درصد از ک  توليدات کشورهاي اروپايي 31، کشور هلند با 2012بر اساس آمار سال 
 (. Amiri Fedardi and Hosseini, 2012) اروپا و جهان قرار گررته است
دار مي باشدکه در گياهي يکساله، زينتي و اسانس  .Tagetes sppو نام علمي  marigoldگ  جفرري با نام عمومي 

 Tagetesگونه دارد که گونه هاي  36  ود. اين جنسبسياري از نااط جهان عمدتا به عنوان گياه زينتي کشت مي ش

erecta ،Tagetes patula   وTagetes minuta ( به طور گسترده شناخته شده اندNeher, 1968 گونه هاي متفددي از .)
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به عنوان آسيا و استراليا وجود دارد. در سال هاي اخير اهميت گ  جفرري  هاي اروپايي، اررياا،اين گياه در بسياري از کشور
منبع تجاري اسانس، ترکيبات بيولوژيکي مورد استراده در کشاورزي ارگانيک، مواد غذايي، رنگدانه ها و همچنين در صنايع 

-به طور عمده براي توليد اسانس کشت مي T. minuta(. همچنين گونه Anonymous, 1976) آرايشي اثبات شده است

 Wanzalaاي کنترل پشه ماالريا در جنوب غربي کنيا نيز گزارش شده است )بر  T. minutaشود. استراده از اسانس گونه

and Ogoma, 2013 همچنين اين گونه داراي اثرات ضد رشار خون، ضد التهابي، ضد ارسردگي، ضد ميکروبي و رفاليت .)
به صورت کشت مخلوط با ساير  T.erectaو T.minuta (. دو گونه Senatore and Feo, 1999هاي ضد باکتريايي است )

 (. Prasad et al., 1992) شده اند محصوالت زراعي براي کنترل نماتد نيز استراده

(، Doubled haploidو هاپلوئيد مضاعف ) هاپلوئيدگياهان، به ويژه توليد بذور هيبريد، گياهان  در برنامه هاي اصالحي
زايي گامتيک باعث توسفه از طريق جنين اين گياهانتوليد هاي هموزايگوس بسيار مريد هستند. به عنوان منابع توليد الين

هاي متداول به ناژادي کاه   هاي هموزيگوت کام  از والدين هتروزيگوت مي شود و در ماايسه با روشاي الينيک مرحله
چندين روش براي  .هموزيگوت را کوتاه مي کندچندين نس  از خودگشني را به کار مي برد، زمان الزم براي توليد گياهان 

وجود دارد که از بين آنها، کشت بساک و کشت ميکروسپور جادا شاده، ماوثرترين روش هاا      گياهان هاپلوئيدبدست آوردن 
ژنوتيپ، وضفيت ريزيولاوژيکي و شارايط رشاد     .(Germana, 2011)هستند و به طور گسترده مورد استراده قرار مي گيرند 

هاي گ  يا بساک، ترکيب محيط کشت و شرايط کشات  تيمار جوانهادري، مرحله رشد و نموي ميکروسپورها، پيشگياهان م
هاي کشت شاده در شارايط   اثرات متااب  آنها، همه عواملي هستند که تأثير بسزايي در پاسخ بساکبه همراه آزمايشگاهي، 

، ژنوتيپ گياهان مادري داراي نااش  يدر بين عوام  درون .(Germana, 2011) دارند زايي گامتيدرون شيشه اي به رويان
اناد باه رساميت    بسيار مهمي در کشت بساک است. اين امر توسط بسياري از محااان که بر روي کشت بساک کاار کارده  

. (Germana, 2011) کشت بساک هستند هاي متراوتي بهشناخته شده است و ارقام مختلف مربوط به يک گونه داراي پاسخ
هاپلويياد شادند، در حاالي کاه در     گياه رقم گندم مورد مطالفه، تمامي ارقام منجر به توليد  21از کشت بساک پژوهشي در 

(. Bajaj, 1990امکاان پاذير باود )    japonicaيد راط در زيرگوناه  ئهاپلو کشت بساک تفداد زيادي از ارقام برنج، توليد گياه
زايي ميکروسپور تحت کنترل صارتي اسات کاه چنادين ژن     اد که توانايي جنينزميني نشان دشده در سيب مطالفات انجام

ي تاأثير ژنوتياپ بار    هاي بسياري در زميناه پژوهش (.Rudolf et al., 1999; Smykal, 2000مغلوب در آن دخي  هستند )
( Yingchun et al., 2011روي کشت بساک و ميکروسپور، درگياهان صورت گررته است. در پژوهشي که توسط محااين )

تأثير ژنوتيپ هاي مختلف بر الاا  آندروژنز در اين گياه مورد آزمايش  ،بر روي کشت بساک گياه زينتي گ  جفرري انجام شد
 هاي مختلف بر الاا آندروژنز متراوت مي باشد.قرار گررت و نتايج حاصله نشان داد که ميزان پاسخ ژنوتيپ

است که به شدت در مورايت کشت بساک تأثير مي گذارد. مرحلاه مناساب    ايمرحله رشد و نموي گرده عاملي پيچيده
زايي بسته به گونه گياهي متراوت است، اما به طور کلاي، دوره حساسايت ميکروساپور باه     دانه گرده براي رشد و نمو رويان

ي واکوئا  دار تاا ابتاداي دو    اتيمارهاي الاايي در حدود اولين  تاسيم ميتوز دانه گرده، بين مراح  ميکروسپور تاک هساته  
ي رشاد و نماوي   (، باراي هار مرحلاه   Kott et al., 1988محاااين ديگار )  (. Touraev et al., 2001اي اسات ) هساته 

اند. عالوه بر اندازه غنچاه کاه   هسته به دست آورده غنچه، پرچم، ميکروسپور و اندازه مستايمي بين اندازه ميکروسپور رابطه
گردد، مشخ  شده است که رنگ پرچم نيز در براي تشخي  ظاهري مرحله نمو ميکروسپور استراده ميبه عنوان مفياري 

 Songتواند مؤثر باشد زيرا رنگ پرچم با مرحله نمو ميکروسپور مرتبط است )مورايت سيستم کشت بساک و ميکروسپور مي

et al., 2007.) 
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هاي گياهي مشاهده شده است کاه  در بسياري از گونه(، Shariatpanahi et al., 2006بر اساس يک مطالفه مروري )
هاي خارج شاده اعماال   ا بساکيتيمارهاي ريزيکي يا شيميايي قب  از کشت بساک، وقتي روي جوانه هاي گ  کام  پيش

گامتوريتياک(  اي )مساير  د و از رشاد و نماو گارده   نا د به عنوان محرکي براي الااي مسير اسپوروريت عم  مي کننمي شو
وژ، يمختلري مانند سرما، دماي باال، رطوبت زيااد، تانش آب، کمباود اکسايژن، ساانترير      يتيمارهاد. پيشنجلوگيري مي کن

محيط کشات،   يباال pHگرسنگي ساکارز و نيتروژن، اتانول، اشفه گاما، مواد تخريب کننده ميکروتوبولها، شوک الکتريکي، 
 رايج استراده شده در کشت بساک و ميکروسپور گياهان بوده است. تيمارهاييشله پبا رلزات سنگين از جمتيمار پيش

هاي خال  به منظور توليد بذر هيبريد توليد الين ،با توجه به اينکه گياه گ  جفرري يک گياه دگرگرده ارشان مي باشد
بهينه سازي توليد گياهان هاپلوئيد از طريق کشت در اين گياه از ارزش بااليي برخوردار مي باشد. لذا مطالفه حاضر به منظور 

بساک در اين گياه انجام گرديد و اثر عوام  مختلري از قبي ، نوع گونه و ژنوتيپ گ  جفرري، مرحله رشد و نموي دانه گرده 
 رت.زايي گامتي در کشت بساک اين گياه زينتي مورد بررسي قرار گرتيمار مانيتول بر رويانو همچنين کاربرد پيش

 

 مواد و روش ها
 ( باا ناام گاذاري   T.patula) ( و ررانساوي T.erectaرقم هيبريد گ  جفرري از دو گونه آررياايي) 5در اين تحايق بذر 

آورده شاده اسات.    1 از شرکت هم آرا ژن رويان تهيه شدند که مشخصات آنها در جادول  5Tو  1T، 2T، 3T، 4Tاختصاري 
 22سانتي متري کشت شدند و در اتاق رشد گياهي با دماي  1-2کوکوپيت و پرليت با عمق بذرها ابتدا در سيني نشا  حاوي 

رشد مطلوب گياهاان در   به منظوربراي روز و شب قرار داده شدند.  ۸و  16درجه سانتي گراد )روز و شب( و رتوپريود  16 و
 MSعناصر ماکرو و ميکرو محيط کشت  يمحلول غذايي حاو ازغذايي،  تنش کمبود عناصر از اتاق رشد گياهي و جلوگيري

 (Murashige and Skoog, 1962) از ميلاي ليتار    200 ،راي هار گلادان  استراده گرديد. به طوريکه ببا غلظت يک پنجم
  مورد استراده قرار مي گررت.همراه با آب آبياري به صورت هرته اي محلول غذايي مذکور، 

 آزمايشات مشخصات ژنوتيپ هاي استراده شده د ر-1جدول

Table 1- Characterizations of used marigold genotypes in the experiments 

 نام ژنوتيپ/رقم گونه

T.erecta Vectra 1T 

T.patula * 2T 

T.patula Tangerine 3T 

T.patula Carmen 4T 

T.erecta * 5T 

 ژنوتيپ نامفلوم مي باشد.و مشخصات بوده  2F نس  :*
generation and the genotype characteristics are unknown. 2It is F*:  

 15به مادت   5/2 % (V/Vها در هيپوکلريت سديم )هاي گ  جفرري، در زير هود المينار غنچهبراي ضد عروني غنچه
دقياه، با آب ماطر استري  و سارد شاده آبکشاي شادند. جهات       3به مدت  بارمرتبه، هر  3دقياه ضدعروني شدند و سپس 

به نحوي که بارت سوماتيکي ديواره بساک آسيبي نبيند، از ميله ها را از داخ  گلچه ها بيرون آورده و بساککشت بساک، 
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گا  جفراري از    در کشات بسااک   پرچم جداسازي و بر روي محيط کشت قرار گررتند و سپس در اتاقک رشد قرار گررتند.
آمينوپورين گرم در ليتر هورمون بنزي ميلي 1گرم در ليتر هورمون نرتالين استيک اسيد و ميلي 2/0حاوي  MS محيط کشت

شد وکليه مواد شيميايي مورد نياز جهت تهيه اين محيط  بدون هورمون استراده MSو جهت واکشت نمودن از محيط کشت 
مراه ه درجه سانتيگراد به 4آمريکا تهيه شدند. پتري ديش ها بفد از کشت در دماي کشت از شرکت مرک آلمان و سيگماي 

 روز قرار گررتند و بفد از سپري شدن اين مدت به اتاق رشد منتا  شدند. 4تاريکي به مدت 
 24جهت تفيين مرحله رشد و نموي ميکروسپورهاي داخ  بساک، بساک ها از سايز هاي مختلف غنچه جدا شدند و بمدت 

 نگهداري شدند (%45ميلي ليتر اسيد استيک گالسيال  100گرم رنگ کارمن در  1 ) %1 در داخ  رنگ استوکارمن ساعت
(Chardoli Eshaghi et al., 2015)  ي رنگ آميزي ها، بساک هانموي ميکروسپوررشد و . سپس جهت مشاهده مراح

مراح   برابر، 40با بزرگنمايي  ميکروسکوپ نوري توسط سپس و پاره شدند تا ميکروسپورها آزاد گردندالم  رويدر  شده
 .ندميکروسپورها مشاهده شدرشد و نموي مختلف 

پتاري   عدد بساک باود.  15تکرار و هر تکرار شام  يک عدد پتري ديش حاوي  3شام   هاي آزمايشهر يک از تيمار 
 40ساعت روشنايي باا شادت ناور     16تيمار دمايي مربوطه، در اتاقک رشد با رتوپريود  اعمالهاي کشت شده پس از ديش

 درصد نگهداري شدند. 50گراد و رطوبت درجه سانتي 25 ± 2ساعت تاريکي با دماي  ۸ميکرومول بر متر مربع در ثانيه و 
 هاي زير استراده شد:براي محاسبه صرات مورد مطالفه از ررمول

 

 

 = درصد کالوس زايي
تفداد کالوس

تفداد بساک
× 100 

 = ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک  
تفداد نوساقه

تفداد بساک
 

 = ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس 
تفداد نوساقه

تفداد کالوس
 

 = درصد باززايي گياه کام  
تفداد گياه باززايي شده کام 

تفداد بساک
 × 100 

Callogenesis percentage =  
Number of callus

Number of anther
 × 100 

 

Mean number of shoot per anther =
 Number of shoot 

Number of anther
 

 

Mean number of shoot per callus =
 Number of shoot 

Number of callus
   

 

Percentage of complete plant regeneration =
Number of complete regenerated plant

Number of anther
 × 100 
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هاي آنها، بفد از برداشات  جهت بررسي سطح پلوييدي گياهان مادري و گياهان باززايي شده و شمارش تفداد کروموزوم
باه  باه کاار بارده شاد.      (Zhang et al., 2011)پروتک  محااين قبلي  نوک ريشه گياهان مادري و گياهان باززايي شده،

ارزارهااي آمااري   اي دانکن، از نرمها به روش آزمون چند دامنهمنظور نرمال سازي، تجزيه واريانس و ماايسه ميانگين داده
MINITAB 14.0  وSPSS 16.0 ها نرمال نبود از تبدي  راديکال + هايي که توزيع باقيمانده دادهاستراده شد. در آزمايش

هاي تبدي  شده انجام ها استراده شد. بفد از انجام آزمون نرمال بودن، آناليز آماري روي دادهسازي دادهمالبه منظور نر 5/0
 Excelارازار  هاي اصلي در جدول تجزيه واريانس استراده شد. جهت رسام نمودارهاا از نارم   گررت و از مربع ميانگين داده

 استراده گرديد. 2010
 مورد استراده: يطرح آزمايش

 و نوع ژنوتيپ: هاي مختلف غنچهاثر اندازهبررسي : 1آزمايش 
( 5Tو  1T ،2T ،3T، 4Tسطح ) 5اين آزمايش به صورت راکتوري  در قالب طرح کامالً تصادري با دو راکتور ژنوتيپ در  

 متر( انجام شد.ميلي 10-15و  5-10، 3-5و اندازه غنچه در سه سطح )
 روش اعمال آن :مانيتول و بررسي اثر  :2آزمايش

تکرار انجام شد که راکتور اول شاام  روش اعماال    3اين آزمايش به صورت راکتوري  در قالب طرح کامالً تصادري با  
رااکتور   موالر( باود.  5/0 و 4/0، 3/0، 2/0، 1/0صرر، سطح ) 5مانيتول و راکتور دوم شام  غلظت هاي مختلف مانيتول در 

ها باا  سطح )اضاره کردن غلظت هاي مختلف مانيتول به محيط کشت اصلي و پيش تيمار بساک 2در  مانيتول روش اعمال
که در آزمايش  4Tساعت( بود. در اين آزمايش از ژنوتيپ  24مدت  ههاي مختلف مانيتول بمحيط کشت مايع حاوي غلظت
 راده شد.استندروژنز از پاسخ مطلوبي برخوردار بود، آاول در تمامي صرات مربوط به 

 

 نتايج و بحث

 ها در کشت بساک گل جعفريو القاء نوساقه بر روي کالوس تشكيل کالوس -1
-بساک هاي مربوط به اندازه غنچه مناسب که ميکروسپورهاي آنها در مرحله تک هسته جهت کشت بساک گ  جفرري

هرته  3الي  2ها بفد از حدود در اکثر ريز نمونهاي ابتدايي بودند، بر روي محيط کشت قرار داده شدند. اي مياني تا دو هسته
 هاا ايجااد شادند   ها بار روي کاالوس  زايي نيز، نوساقههرته بفد از کالوس 2(. حدود 1-1زايي مشاهده گرديد )شک  کالوس
-1، 5-1 هاي)شک  (. همچنين حدود دو ماه بفد از کشت بساک، گياهان کام  بدست آمدند4-1و  3-1 ،2-1هاي )شک 

  (. ۸-1و  1-۷ ،6
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( نوساقه هاي ايجاد شده 4و  3 ،2( کالوس هاي بدست آمده، 1کشت بساک گ  جفرري.  زايي، ايجاد نوساقه و باززايي گياه درکالوس -1شک 
 بساک ( گياهان کام  بدست آمده از کشت ۸و  ۷،  6، 5 .بر روي کالوس ها

Figure 1- Callogenesis, shoot formation and plant regeneration in anther culture of marigold. 1) The obtained calli. 

2, 3 and 4) Shoots created on calli. 5, 6, 7 and 8) - Complete plants regenerated from anther cultures. 

  

 هاي مختلف غنچه و نوع ژنوتيپ بر  صرات مختلف آندروژنز بررسي اثر اندازه :1آزمايش 

 

 2 نتايج تجزيه واريانس اثر اندازه غنچه و نوع ژنوتيپ بر صرات مختلف مورد مطالفه در کشت بساک گ  جفرري در جدول
 شده است.  داده نشان

 تجزيه واريانس اثر ژنوتيپ و اندازه غنچه بر صرات آندروژنز در کشت بساک گ  جفرري -2ول جد

 Table 2- Analysis of variance of the effect of genotype and bud size on androgenic traits in anther culture of 

marigold 

  MSميانگين مربفات 

 درجه آزادي
df 

 منبع تغييرات
S.O.V 

ميانگين تفداد نوساقه به 
 ازاي هرکالوس

Mean number of 

shoot per callus 

ميانگين تفداد نوساقه به 
 ازاي هر بساک

Mean number of 

shoot per anther 

 يدرصد باززاي

Regeneration 

percentage 

زاييدرصد کالوس  
Callogenesis 

percentage 
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  05/0و  01/0، 001/0***، ** و *: به ترتيب مفني دار در سطح  

***,  ** and * : significant at p≤ 0.001, p≤0.01 and p≤0.05, respectively 

 
هاي مناسب بساک ( که بيشترين پاسخ دهي را در آزمايش اول نشان داد، داراي1-2ميلي متر )شک   5-10اندازه غنچه 

-2)شک  اي ابتدايي قرار داشتنداي مياني تا دو هستههايي بود که اکثراً در مرحله تک هستهوسپوررميک ( حاوي2-2شک  )
مطابات داشت. آنها گزارش کردند  (Ravindra Kumar and Singh, 2018)ما تاريباً با نتايج پژوهشگران قبلي نتايج  (.3

ابتدايي هستند، بيشترين پاسخ دهي به الاا آندروژنز در  اياي ابتدايي تا دوهستهميکروسپورهايي که در مرحله تک هسته
 کشت بساک گ  جفرري از خود نشان مي دهند. 

 
 

 
 

 
 

                            
براي کشت  گ  جفرريمناسب گلچه و بساک  (2ميلي متر(،  5-10) گ  جفرري براي کشت بساک ( مناسب ترين اندازه غنچه1 -2شک  

 (.برابر 40ي )بزرگنماي ابتدايي اياي مياني تا دو هستهميکروسپورها در مرحله تک هسته (3. بساک

Figure 2- 1) The most suitable size of the bud for anther culture (5-10 mm), 2) Suitable florets and anthers of 

marigold for anther culture, 3) Microspores in the mid-uninucleate stage to early binucleate stage (magnification: 

40x). 

زايي، ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک، ها براي صرات درصد کالوسنتايج حاص  از ماايسه ميانگين داده
در آزمايش اول به شرح ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس و درصد باززايي گياه کام  در کشت بساک گ  جفرري 

 باشد:زير مي

 زاييدرصد کالوس

نشان داده شده است.  1-3زايي در شک  ماايسه ميانگين اثرات متااب  اندازه غنچه و ژنوتيپ براي صرت درصد کالوس
ميازان  متر )به ترتياب باه   ميلي 10-15و  5-10، 3-5هايي با اندازه و در غنچه 2Tزايي در ژنوتيپ بيشترين درصد کالوس

0/22۸*** 0/125*** ۷/۸46*** 65/5۸1*** 4 
 ژنوتيپ

 genotype 

0/06۷* 0/039*  *۸0۷/2 5/۸۸3** 2 
 اندازه غنچه
bud size 

0/059** 0/031* 1/۸91* 4/469** ۸ 
 ژنوتيپ اندازه غنچه

genotype  × bud size  

013/0  011/0  ۷10/0  ۸91/0  30 
 خطاي آزمايشي

experiment error 

۸۷/13  92/12  0۸/51  39/12   
 ضريب تغييرات )%(

CV (%) 
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درصاد( مشااهده    ۷۸/9۷ميلي متر )به ميزان  5-10با اندازه غنچه  5Tدرصد( و همچنين در ژنوتيپ  ۷۸/9۷، 100، ۷۸/9۷
 اختصاص يارت. 1Tمتري در ژنوتيپ ميلي 10-15هاي درصد( به غنچه 0زايي )گرديد. کمترين درصد کالوس

 نوساقه به ازاي هر بساکتعداد ميانگين 

 2-3نوساقه به ازاي هر بساک در شاک   تفداد ثرات متااب  اندازه غنچه و ژنوتيپ براي صرت متوسط ماايسه ميانگين ا
متاري در ژنوتياپ   ميلي 5-10هاي نشان داده شده است. بيشترين ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک مربوط به غنچه

3T  5هاي ( و همچنين هرسه اندازه مختلف غنچه در ژنوتيپ ۸4/0)به ميزانT  1وT  ميلاي متار در    10-15و اندازه غنچه
 هيچ نوساقه اي توليد نکردند.  2Tژنوتيپ 

 

 
                                         1                                                                                       2    

در کشت بساک گ   ،ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک( 2و  درصد کالوس زايي( 1هاي مختلف غنچه بر اثر ژنوتيپ و اندازه -3شک  
 جفرري

Figure 3- Effect of different genotypes and bud sizes on 1) Callogenesis percentage and 2) Mean number of 

shoot per anther in anther culture of marigold. 

 

 کالوس نوساقه به ازاي هرتعداد ميانگين 

 1-4ماايسه ميانگين اثرات متااب  اندازه غنچه و ژنوتيپ براي صرت ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس در شک  
نوساقه بيشترين توليد نوسااقه باه ازاي    369/1با ميانگين  3Tمتر در ژنوتيپ ميلي 5-10نشان داده شده است. اندازه غنچه 

متر ميلي 5-10و همچنين اندازه هاي غنچه  5T و 1Tهر کالوس را ايجاد کرد. هرسه اندازه مختلف غنچه در ژنوتيپ هاي 
 کمترين نوساقه به ازاي هر کالوس را توليد کردند. 2Tمتري در ژنوتيپ ميلي 10-15و 

 کامل درصد باززايي گياه

نشان داده شده  2-4ماايسه ميانگين اثرات متااب  اندازه غنچه و ژنوتيپ براي صرت درصد باززايي گياه کام  در شک  
درصد باززايي گياه به عنوان بهترين تيمار از لحاظ  33/13با  4T و 3Tمتري در ژنوتيپ هاي ميلي 5-10است. اندازه غنچه 

 هيچ باززايي گياهي مشاهده نشد. 5T و 1T هاي. درهر سه اندازه غنچه در ژنوتيپصرت درصد باززايي گياه شناخته شدند
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                                  1                                                                            2 

ميزان باززايي گياه کام   در کشت  (2 نوساقه به ازاي هر کالوس وميانگين تفداد   (1هاي مختلف غنچه بر اثر ژنوتيپ و اندازه -4شک 
 بساک گ  جفرري

Figure 4- Effect of different genotypes and bud sizes on 1) Mean number of shoot per callus and 2) Mean 

number of shoot per anther in anther culture of marigold. 

 
زايي، ميانگين تفداد نوساقه به ژنوتيپ مختلف گ  جفرري بردرصد کالوس 5هاي مختلف غنچه اندازهدر اين آزمايش اثر 

ازاي هر بساک، ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس و درصد باززايي در کشت بساک گ  جفرري بررسي شد. نتايج 
مي باشند که ميکروسپورهاي آنها در مرحله هايي ميلي متري داراي بساک 5-10اين آزمايش نشان داد که اندازه غنچه 

 Abul Kalam Azad etرشد و نمو مناسبي جهت الاا  کالوس و نوساقه هستند. در آزمايشي که توسط پژوهشگران پيشين )

al., 2013هاي داراي اندازه متوسط در گياههاي کشت شده غنچه( انجام گررت، مشخ  گرديد که بساک Cynometra 

cauliflora (22-16 و گياه ميلي )مترCynometra goudotiana (14-12 باالترين واکنش به آندروژنز را ميلي )متر
 ( در گياهChardoli Eshaghi et al., 2015هاي صورت گررته توسط محااين ديگر )دهند. مطابق بررسينشان مي

اندازه مناسب غنچه که حاوي بهترين مرحله نمو ميکروسپور جهت انجام کشت  ،(Borago officinalis) گاوزبان اروپايي
 متر( است.ميلي 5-۷بساک مي باشد، اندازه متوسط غنچه )

نشان دادند که بين اندازه گلچه، غنچه و مرحله  (Ravindra Kumar and Singh, 2018)همچنين محااين ديگر  
مبستگي وجود دارد. آنها گزارش کردند ميکروسپورهايي که در مرحله توسفه ميکروسپوري در کشت بساک گ  جفرري ه

اي ابتدايي بودند، بيشترين پاسخ دهي به الاا آندروژنز از خود نشان مي دهند و اندازه گلچه اي ابتدايي تا دوهستهتک هسته
ميکروسپور در مرحله تک ميلي متر به ترتيب در جفرري آررياايي و جفرري ررانسوي داراي بيشترين  5/3-4و  5/3-3

 باشند. اي ابتدايي مياي ابتدايي تا دوهستههسته
يکي از راکتورهاي بسيار مهم بر الاا آندروژنز در گياهان، راکتور ژنوتيپ يا خصوصيات ژنتيکي گياهان مادري مي باشد. 

ايط رشدي و کشت بارتي حاکي از آن است که ژنوتيپ هاي مختلف در شر قبلينتايج حاص  از تحاياات دانشمندان 
( تاثير Yingchun et al., 2011يکسان پاسخ دهي متراوتي نسبت به الاا  آندروژنز از خود نشان مي دهند. محااين )

هاي مختلف جفرري ررانسوي را بر الاا  آندروژنز در کشت بساک گ  جفرري بررسي کردند و گزارش کردند رقم ژنوتيپ
T.patula  ”21605“  .به طور مفني داري از لحاظ درصد کالوس زايي و باززايي نسبت به ساير ژنوتيپ ها برتر بوده است 

در آزمايش ما  همچنين برتري ژنوتيپ ها از نظر صرات مختلف آندروژنز با هم متراوت بود، اما از بين صرات مختلف 
بيشترين درصد  4Tو 3Tي مي باشد، که ژنوتيپ هاي آنچه از لحاظ توليد گياهان هاپلوييد اهميت دارد صرت درصد باززاي
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باززايي را در بين ارقام مختلف به خود اختصاص دادند. اين دو ژنوتيپ جز گونه جفرري ررانسوي هستند و از بين دو گونه 
T.erecta   وT.patula  گونهT.patula دهي بهتري براي صرت  )جفرري ررانسوي( نسبت به گونه ديگر پاسخ

 5-10با اندازه غنچه  4Tآندروژنيک از خود نشان داد. بنابر نتايج حاص  از اين آزمايش در آزمايش هاي بفدي از ژنوتيپ 
 متر استراده شد.ميلي
 

 
 : بررسي اثر مانيتول و روش اعمال آن بر صرات مختلف آندروژنز2آزمايش 

اعمال مانيتول و غلظت هاي مختلف آن برصرات مختلاف ماورد مطالفاه در    نتايج تجزيه واريانس اثر دو روش مختلف 
هاي مختلف ماانيتول و  مانيتول، غلظت نشان داده شده است. روش هاي اعمال تيمار 3کشت بساک گ  جفرري در جدول 

گين تفداد نوسااقه  زايي، ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک، ميانهمچنين اثرات متااب  آنها براي صرت درصد کالوس
 درصد تراوت اماري مفني داري نشان دادند. 001/0به ازاي هر کالوس و درصد باززايي گياه کام  در سطح 

مختلف مانيتول بر صرات مختلف آندروژنز در کشت بساک گ  جفرريسطوح  تجزيه واريانس

Table 3- Analysis of variance of the effect of different levels of mannitol on androgenic traits in anther culture of 

marigold 

  001/0***: مفني دار در سطح 

 ***: significant at p≤ 0.001 

 نتايج ماايسه ميانگين داده ها در آزمايش سوم براي هر يک از صرت ها به صورت زير مي باشد:

  MSميانگين مربفات 

درجه 
 آزادي

df 

 منبع تغييرات
s.o.v 

 

ميانگين تفداد نوساقه به 
 ازاي هرکالوس

Mean number of shoot 

per callus 

اقه ميانگين تفداد نوس
 به ازاي هر بساک

Mean number of 

shoot per anther 

 درصد باززايي
Regeneration 

percentage 

درصد کالوس 
 زايي

Callogenesis 

percentage 

4/440*** 2/5۷۷*** 41/290*** 33/2۸2*** 1 

 روش اعمال تيمار مانيتول

mannitol treatment 

method 

0/969*** 0/536*** 11/990*** 2۸/۸42*** 5 
 غلظت مانيتول

mannitol concentration 

1/666*** 0/660*** 6/2۸1*** 12/6۸0*** 5 

×   روش اعمال تيمار مانيتول
 غلظت مانيتول

mannitol treatment 

method × mannitol 

concentration 

094/0  0۷3/0  526/0  145/2  24 
 خطاي آزمايشي

experiment error 

55/21  ۸2/21  ۸6/23  ۷6/19   
 ضريب تغييرات )%(

CV  )%(  
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 زاييدرصد کالوس 

از اگر چه زايي نشان داد که ماايسه ميانگين اثرات متااب  روش اعمال تيمار و غلظت مانيتول براي صرت درصد کالوس
تيمار با موالر در روش پيش 2/0و  0موالر مانيتول در محيط کشت جامد و غلظتهاي  2/0و  1/0غلظتهاي نظر عددي 

 0ولي از نظر آماري اختالف مفني داري با غلظتهاي  ترين درصد کالوس زايي را نشان دادندمحيط مايع حاوي مانيتول بيش
. محيط مايع نداشتندتيمار با روش پيشموالر مانيتول در  5/0و  3/0، 1/0غلظتهاي موالر مانيتول در محيط جامد و  3/0و 

 (. 5موالر مانيتول در محيط کشت جامد هيچ کالوسي ايجاد نکرد )شک  5/0استراده از 

 ميانگين تعداد  نوساقه به ازاي هر بساک

ها با تيمار بساکي هر بساک نشان داد که پيشماايسه ميانگين اثرات متااب  براي صرت ميانگين تفداد نوساقه به ازا 
نوساقه به ازاي هر بساک بهترين تيمار از نظر صرت مورد نظر  4۷/4موالر مانيتول با توليد  5/0محيط کشت مايع حاوي 
ها با محيط مانيتول در محيط کشت جامد و همچنين پيش تيمار بساک 5/0و  4/0، 3/0، 2/0هاي بود. استراده از غلظت

 (.5مانيتول منجر به توليد کمترين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک گرديد )شک  3/0مايع حاوي

 

 

 
ها با محيط کشت : پيش تيمار بساک2: استراده از مانيتول در محيط کشت و روش 1روش شام  اثرات متااب  روش اعمال مانيتول )  -5شک  

 زايي و ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر بساک.مانيتول بردرصد کالوسساعت( و غلظت  24مايع حاوي مانيتول بمدت 

Figure 5- Interaction effects of mannitol treatment method (Including method 1: Use of mannitol in the culture 

medium and method 2: Pre-treatment of anthers with liquid media containing mannitol for 24 hours  and mannitol 

concentration on callogenesis percentage and mean number of shoot per anther

 نوساقه به ازاي هرکالوس تعداد ميانگين

ها با ماايسه ميانگين اثرات متااب  براي صرت ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس نشان داد که پيش تيمار بساک
بهترين تيمار از نظر صرت مورد نظر  کالوسنوساقه به ازاي هر  ۷5/۷موالر مانيتول با توليد  5/0محيط کشت مايع حاوي 
مانيتول در محيط کشت جامد منجر به توليد کمترين تفداد نوساقه به ازاي  5/0و  4/0، 3/0، 2/0بود. استراده از غلظتهاي 

 (6)شک   هر بساک گرديد



 

12 
 

 ايي گياه کاملدرصد بازز

موالر مانيتول منجر به بيشترين درصد باززايي گياه  2/0هاي گ  جفرري با محيط کشت مايع حاوي تيمار بساک پيش
موالر  5/0و  4/0، 3/0، 2/0استراده از غلظتهاي  (.6 در ماايسه با شاهد و ديگر تيمارها گرديد )شک  درصد( 11/31کام  )

موالر مانيتول منجر به  3/0ها با محيط کشت مايع حاوي غلظت تيمار بساکهمچنين پيشمانيتول در محيط کشت جامد و 
 کمترين درصد باززايي گياه گرديد.

 
 
: پيش تيمار بساکها با محيط کشت 2: استراده از مانيتول در محيط کشت؛ روش 1روش شام  اثرات متااب  روش اعمال مانيتول)  -6شک  

 ساعت( و غلظت مانيتول بر ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس و درصد باززايي گياه کام .  24مايع حاوي مانيتول بمدت 

Figure 6- Interaction effects of mannitol treatment method (Including method 1: Use of mannitol in the culture 

medium and 2: Pre-treatment of anthers with liquid media containing mannitol for 24 hours  and mannitol 

concentration on mean number of shoot per callus and regeneration percentage of complete plant

تيمار مانيتول و روش اعمال آن بر روي صرات آندروژنز در کشت بساک گ  جفرري بررسي آزمايش تاثير پيشدر اين 
 2/0و  0تيمار هاي موالر مانيتول در روش استراده از مانيتول در محيط کشت جامد و پيش 2/0و  1/0گرديد. تيمار هاي 

تيمار زايي گرديد. در حاليکه پيشبه بيشترين درصد کالوستيمار با محيط مايع حاوي مانيتول منجر موالر در روش پيش
موالر مانيتول منجر به بيشترين ميزان صرات ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر  5/0ها با محيط کشت مايع حاوي بساک

ها با ر بساکبساک و ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس گرديد. از ناطه نظر درصد باززايي گياه کام  پيش تيما
 موالر مانيتول بيشترين درصد باززايي گياه را ايجاد کرد. 2/0محيط مايع حاوي 
روزه  4( با مطالفه روي کشت بساک جو گزارش کردند که انکوباسيون Sarah and James, 1990پژوهشگران )

ها در انکوباسيون بساکدرجه سانتيگراد بهتر از  25هاي کشت شده روي محيط کشت حاوي مانيتول در دماي بساک
ها بر روي محيط کشت حاوي مانيتول منجر به ارزايش تفداد گياهان درجه سانتيگراد بود. همچنين کشت بساک 4دماي

 سبز گرديد.

هاي گياه جو نشان دادند تيمار هاي مختلف مانيتول بر روي بساک( با اعمال پيشCistué et al., 1994محااين ديگر )
تيمار موالر مانيتول بيشترين باززايي گياه را در پي داشته است. همچنين در مطالفه ديگري استراده از پيش ۷/0که تيمار 

 تيمار سرمايي باعث تحريک تاسيم در ميکروسپورها شده و آندروژنز را در ارقامپيش موالر( همراه با 3/0گرسنگي )مانيتول 
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(. به طور مشابه در آزمايش پژوهشگران Sheikh Rezaei and Shariat Panahi, 2015) ده جو ارزايش دادکم پاسخ
-موالر( بيشترين درصد کالوس 3/0 تيمار سرما به همراه گرسنگي )مانيتول(، استراده از پيشHanna et al., 2002ديگر )

يلي گرم در ليتر م 100زايي و باززايي گياهچه را در کشت بساک گياه جو ايجاد کرد. در کشت بساک برنج، غلظت مانيتول 
( گزارش Mandal and Maiti, 1999(. محااين )Kaushal et al., 2014روژنز از خود نشان داد )دبيشترين پاسخ به آن

ميلي گرم در ليتر باعث  100کردند که مانيتول به عنوان يک عام  اسمتيک عم  ميکند، و در کشت بساک برنج، تيمار
 شود.ايجاد بيشترين پاسخ آندروژنيک مي 

 

مطالفات سيتولوژيکي بر روي نوک  هاي گياهان مادري و گياهان باززايي شده:و شمارش کروموزوم مشاهده

انجام شاد. نتاايج    در آزمايش اول گياهان باززايي شده از کشت بساک 5( و نوک ريشه  4T) ژنوتيپ  ريشه گياهان مادري
 بررساي از گياهاان   عدد 3 باشند همچنين تفدادکرموزوم مي 2n=4x=48نشان داد گياهان مادري تتراپلوييد بوده و داراي 

 (.۷)شک  کروموزوم و ماهيت دي هاپلوييد بودند n=2x=24شده، داراي 

 

 
 

( سلول 2کروموزوم.  24هاپلوييد نوک ريشه گياه باززايي شده با دي ( سلول 1سلول هاي تتراپلوييد و دي هاپلوييد در گياه گ  جفرري.  -۷شک 
 کروموزوم.  4۸تتراپلوييد نوک ريشه گياه مادري گ  جفرري با 

Figure 7- Tetraploid and dihaploid cells in marigold. 1) Haploid cell at the root of a regenerated plant with 24 

chromosomes. 2) Tetraploid cell  of root tip of marigold mother plant with 48 chromosomes. 

 

 نتيجه گيري کلي
ميلي متر حاوي ميکروسپور هايي با  5-10نتايج آزمايشات نشان داد که در گياه گ  جفرري غنچه هاي با اندازه هاي 

مرحله رشد و نموي تک هسته اي مياني تا دو هسته اي ابتدايي بوده و بيشترين پاسخ را به الاا  آندروژنز در اين گياه نشان 
و از ميان دو گونه آقرياايي و ررانسوي، گونه ررانسوي  3T ،4Tژنوتيپ هاي  دادند. همچنين از ميان ژنوتيپ هاي مختلف

موالر مانيتول  5/0و  2/0بيشترين پاسخ دهي را از خود نشان دادند. در آزمايش ديگر پيش تيمار بساک ها با غلظت هاي 
د باززايي گياه کام  و بيشترين ساعت به ترتيب بيشترين درص 24مدت ه در محيط کشت مايع ب مانيتولدر روش استراده از 

 ميانگين تفداد نوساقه به ازاي هر کالوس و بساک را نشان دادند.
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Investigating the Effect of Different Factors on Androgenesis Induction in Anther Culture 

of African Marigold (Tagetes Erecta) and French Marigold (Tagetes Patula) 

 

Introduction 

Given the economic importance of growing flowers and plants in the world, the use of new 

technologies and methods in the improvement of ornamental plants in order to market them can 

play a significant role in marketing of these products and their trade in the international markets. 

Marigold (Tagetes spp.), is an annual and essential plant that is cultivated as an ornamental plant 

in many parts of the world (Neher 1968). But in recent years, marigolds have been used as a 

commercial source of essential oils, biological compounds, pigments and cosmetics (Anonymous 

1976), control of malaria mosquitoes (Wanzala and Ogoma, 2013), antihypertensive, anti-

inflammatory, antidepressant, antimicrobial, antimicrobial (Senatore and Feo, 1999), and control 

of nematode (Prasad et al., 1992). Anther or microspore culture is known to be an effective 

method for producing haploid plants (Henry and De Baizer, 1980). Hybrid seed production 

requires pure line (as a parent), and the double haploid method can reduce the production period 

of pure lines to 5-6 years. Production of hybrid seeds in this valuable plant is of great 

importance, and the double haploid method can be important in this regard. 

Materials and Methods

In the anther culture of marigold, a culture medium containing 0.2 mg /l of Naphthalene 

acetic acid and 1 mg / l of 6-Benzylaminopurine was used. In this study, the effect of genotype, 

bud size and mannitol on androgenesis induction of marigold anthers was evaluated during two 

separate experiments. A factorial experiment was conducted in a completely randomized design 

with two factors including genotype at 5 levels (T1, T2, T3, T4, T5) and bud size at three levels (3-

5, 5-10 and 10-15 mm) for first experiment. The second experiment was also performed as a 

factorial in a completely randomized design with 3 replications. In the recent experiment, the 

first factor included the method of mannitol application and the second factor included the 

different concentrations of mannitol (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 M). The factor of application 

method was in 2 levels: 1: adding different concentrations of mannitol to the solid culture 

medium and 2: pre-treating the anthers with the liquid culture medium containing different 

concentrations of mannitol for 24 hours. The T4 genotype was used in the second experiment.

 

Results

In the first experiment, the effect of different bud sizes and 5 different genotypes on callus 

formation, mean number of shoot per anther, mean number of shoot per callus and percentage of 

complete plant regeneration in anther culture of marigold were studied. The results of this 

experiment showed that buds with the length of 5-10 mm have anthers which their microspores 

are at the proper growth and development stage for callogenesis and shoot production. The T3 

and T4 genotypes, (both of them belonging to French species, Tagetes patula), produced the 
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highest percentage of plant regeneration among the various cultivars. In the second experiment, 

the effect of mannitol treatment and its application on androgenic traits in marigold anther 

culture was investigated. 0.1 and 0.2 M mannitol treatments in the method of using mannitol in 

solid culture medium and 0.0 and 0.2 M mannitol treatments in the pretreatment method with 

liquid medium containing mannitol resulted in the highest percentage of callus formation. While 

the pre-treatment of anthers with a liquid culture medium containing 0.5 M mannitol led to the 

highest mean number of shoot per anther and the mean number of shoots per callus. Also, the 

pre-treatment with liquid medium containing 0.2 M mannitol showed the highest percentage of 

complete plant regeneration. 

Conclusion 

Results showed that in marigold, buds with the size of 5-10 mm contained microspores with mid-

uninucleate stage to early bi-nucleate stage showed the highest response to the induction of 

androgenesis. Also, T3 and T4 genotypes belong to the French species showed the highest 

response to the regeneration. In another experiment, the pre-treatment of anthers with 0.2 and 0.5 

M mannitol by using mannitol in a liquid culture medium for 24 hours, respectively showed the 

highest percentage of complete plant regeneration and the highest mean number of shoot per 

callus and anther. Chromosome counting results showed that 3 out of 5 examined plants were 

dihaploid and had 24 chromosomes in their root tip cells, while examined mother plants were 

tetraploid and showed 48 chromosomes in their root tip cells. 
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