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  :چکیده

وتوم) ید و میکر، پتوپرار سه رقم گوجه فرنگی (برلیناهاي میکروسپور و بساك دزایی جدایهدر این تحقیق، پاسخ به رویان  

شان داد که درصد ساکارز ن 13حاوي  NLNهاي میکروسپور در محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از کشت جدایه

و  1به مدت ردید که گهایی مشاهده هسته، تنها در رقم برلینا و در کشت 10ساختارهاي منتج از کشت میکروسپور با بیشتر از 

چنین، رفتند. همگراد قرار گدرجه سانتی 30روز در دماي  2گراد و سپس به مدت درجه سانتی 4روز تحت تیمار سرمایی  2

ختارهاي درجه سانتیگراد به طور موثري موجب تشکیل سا 30روز دماي  2روز و سپس  2یا  1تیمار سرمایی به مدت 

هایی ز کشتاهسته در هیچکدام  5ید. میکروسپورهاي با بیشتر از ینا و پتوپراید گرداي در دو رقم برلهسته 9- 10میکروسپوري

 لینا، ساختارهايدرجه سانتیگراد قرار گرفته بودند مشاهده نگردید. در رقم بر 30روز تحت تیمار دمایی  10که به مدت 

که، در رقم ساعت رویت شدند. در حالی 48سین به مدت شیگرم در لیتر کلمیلی 25اي در تیمار هسته 9- 10میکروسپوري

در میکروسپورهاي رقم  هسته تشکیل نگردید. تقسیمات متقارن 8پتوپراید، در هیچکدام از تیمارها میکروسپورهاي با بیشتر از 

- یمیل 5/0نی هورمو میکروتوم مشاهده نگردید. نتایج کشت بساك در محیط جامد نشان داد که در رقم برلینا، در حضور ترکیب

میلی گرم در  0/1و  IAAگرم در لیتر میلی 5/0و در رقم پتوپراید، در حضور  Kinمیلی گرم در لیتر  5/0و  IAAگرم در لیتر 

هاي کشت شده را از بساك زایینیز کالوس BAPو  D-4 ,2داري افزایش یافت. ترکیب زایی به صورت معنیکالوس IAAلیتر 

لی می 0/2اوي حیط کشت حزایی در رقم برلینا در مکه، بیشترین میزان کالوساد. به طوريداري تحت تاثیر قرار دبه طور معنی

 0/1و  D-4 ,2لی گرم در لیتر می 0/2و در رقم پتوپراید نیز در تیمار  BAPمیلی گرم در لیتر  0/2و  D-4 ,2گرم در لیتر 

 50اوي ه گردید که حهایی مشاهددر رقم برلینا و کشتمشاهده گردید. باززایی گیاهچه از کالوس تنها  BAPگرم در لیتر میلی

در  وروفیتیگرم در لیتر کیتوسان بودند. کشت بساك در محیط دو الیه به طور موثري موجب القاي تقسیمات اسپمیلی

، رصد ساکارزد 2حاوي  B5تنها در محیط کشت ها میکروسپورهاي گوجه فرنگی و نهایتا تشکیل رویان کروي گردید. رویان

ل رویان از این تحقیق، اولین گزارش مبنی بر تشکیروز مشاهده شدند.  5و  2روز و تیمار گرمایی  2تیمار سرمایی 

حیط کشت ممناسب،  توان نتیجه گرفت که در صورت انتخاب رقمباشد. از نتایج این تحقیق میمیکروسپورهاي گوجه فرنگی می

اي هد. بررسیالقا نمو زایی را در میکروسپورهاي گوجه فرنگیتوان رویان، میي مناسب تیمار سرمایی و گرماییمطلوب و دوره

-ییی گیاه ایفا مزایی میکروسپور و باززانقش مهمی در فرآیند القاي روبان SERK2و   SERK1هاي مولکولی نشان داد که ژن

  نمایند.
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  مقدمه

حقوق بدیهی و  وامنیت غذایی از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است و جز موضوع غذا و مولفه ،تاریخ بشرر همواره د 

مردم در تمام اوقات، به  دانسته و آن را دسترسی همه بشر بانک جهانی نیز امنیت غذایی را از حقوق طبیعی .طبیعی بشر است

و پایداري در دریافت  کند. سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسی به غذایک زندگی سالم تعریف می غذاي کافی براي داشتن

باشند که موجود بودن غذا شامل میزان مواد غذایی در مرزهاي ملی از طریق تولید داخلی و غذا محورهاي اصلی این تعریف می

فهوم دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادي به الملل است و م اي و بینهاي منطقهدات مواد غذایی درعرصهوار

هاي غذایی مورد نیاز منابع، جهت تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه و پایداري در دریافت غذا، ثبات و پایداري دریافت ارزش

حاظ کمی و چه از جامعه است. افزایش جمعیت و رشد اقتصادي کشورهاي در حال پیشرفت به رشد تقاضا براي غذا چه از ل

غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سالمت و همچنین رفاه جامعه است. از  ).FAO, 2009( لحاظ کیفی منجر خواهد شد

ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادي، تأمین غذاي کافی، کمیت و کیفیت الگوي غذاي مصرفی و سالمت  دیدگاه توسعه

فرایند  تغذیه، نیروي بازدارنده کننده در بستر حرکت انسان محوري است و سوءصلی و تعییناي افراد جامعه، محور اتغذیه

انسانی است. دسترسی به غذاي کافی و سالم از  شود. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهاي توسعهملی محسوب می توسعه

- میر است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور کشو هاي نسل آیندهمحورهاي اصلی توسعه، سالمت جامعه و زیرساخت

 راه اصلی دستیابی به امنیت غذایی، اصالح و بهبود وضعیت تغذیه، تأمین غذاي سالم و بهداشتی و رهایی از گرسنگی و سوء باشد.

خود در  دان هر یک به نوبهمرگران و دولتدانشمندان، صنعتغذا و تغذیه است.  ریزي اصولی در زمینهتغذیه در سطح ملی، برنامه

- سازمان ملل متحد، چنین برآورد میباشند. جمعیت شناسان در رزي به منظور رفع معضل گرسنگی میعلم کشاو يصدد ارتقا

 )FAOیارد نفر بالغ شود. سازمان کشاورزي و خوار و بار جهانی (میل 8میلیارد نفر به  6از  2020 کنند که جمعیت جهان تا سال

 ,FAO(  باشد، ابراز نموده است رو به رشدگوي نیازهاي جمعیت تواند جواباینکه منابع فعلی نمید را مبنی بر نگرانی خو

2009(.  

  

  

  



 
 

  افزایش تولید مواد غذایی به دو طریق امکان پذیر است:به طور کلی،   

ر حال حاضر حدود نیمی از یا قابلیت کشت و زرع دارد که دند هايدرصد زمین 21حدود  افزایش سطح زیر کشت: -1  

اورزي نیمه سنتی تا که کش اعظمی از اراضی بایر قابل کشت در کشورهایی مانند ایران قرار دارد بخش. قرار داردآن زیر کشت 

ن رزي و تامیودن کشاوتوان با مکانیزه نمد. بخش بزرگی از این اراضی را میها می باشنیمه مکانیزه روش اصلی تولید در آن

یت آب وایی و کیفآب و ه مساعد بودن شرایطاراضی عواملی مانند کمبود آب، نات به زیر کشت برد. اما در بسیاري از همین امکانا

د که ست توجه شواکنند. الزم کشاورزي عمل می يتوسعه يرشد و حتی باز دارنده يو یا خاك به صورت عوامل محدود کننده

ت بسیار ده از کیفیاقی مانهاي بها به علت کار مداوم بهبود یافته است و نیز زمینیت آناراضی خوب قبال به زیر کشت رفته و کیف

یا گاه  وولیه زیاد ه گذاري اب این اراضی مستلزم سرمایآباشند. اصالح و یا تامین تري برخوردار بوده و فاقد آب آبیاري میپائین

  رایطی ممکن است مقرون به صرفه نباشد.افزایش سطح زیر کشت در چنین ش ،در نتیجهغیر ممکن است. 

و در بسیاري از مواقع مقرون به  پذیر بودهامکانتا حدي افزایش سطح زیر کشت  افزایش عملکرد در واحد سطح: - 2  

مورد توجه قرار گیرد.  بایستاست می و اصالح نباتات ش عملکرد در واحد سطح که هدف اصلی زراعتیافزا ،صرفه نیست. بنابراین

جه به این امر بخصوص در ایران که بازده تولید در واحد سطح پائین است، اهمیت زیادي دارد. استفاده از ارقام اصالح شده، تو

بستر مطلوب، انتخاب صحیح تاریخ و روش کاشت، میزان بذر و تناوب زراعی، بهبود عوامل زراعی و باالخره تلفیق و ترکیب  يتهیه

در راستاي  ).1377، خواجه پورگردد (یش عملکرد در واحد سطح میق با اکولوژي گیاه موجب افزاصحیحی از این عوامل در انطبا

  بدیل است.بی 1زیست فناورينقش اصالح نباتات و ، مهمنیل به این 

انسان  ترین سبزیجات در جهان تبدیل شده و جایگاه خود را در تغذیههاي گذشته به یکی از مهمگوجه فرنگی طی سال  

 ها،روش این میان اند. ازمعرفی شده نباتات اصالح هاي مختلفروش از با استفاده فرنگی گوجه يواریته صدها تاکنون .ته استفای

- جذاب و ترینکارآمد نژادگر، به از حقوق محافظت امکان و باال قیمت ،1Fعملکرد  در دارمعنی افزایش بذور هیبرید به دلیل تولید

باالتر، یکنواختی، مقاومت و تحمل  2بنیهارقام هیبرید از  ،چنینباشد. هممی سبزیجات بذر تولید وسساتم براي آوريترین فن

و  عقیمینر ایجاد هايروش طریق از  1Fهیبرید  بذور ). اصالحTay, 2002باشند (هاي زنده و غیر زنده برخوردار میبیشتر به تنش

در اصالح نباتات سنتی، به علت ماهیت خودگشن  .است وابسته 3خالص هايالین به تجاري دسترسی به باروري،نر برگرداننده

      ،4ايگیري از قبیل روش شجرههاي اصالحی مرسوم بعد از دورگهاي اینبرد، عمدتا از روشگوجه فرنگی، براي ایجاد الین
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Abstract: 

  In this study, embryogenic response of isolated microspores and anthers were assessed in three 

cultivars of tomato (Berlina, Petoperide, and Microtom).  Results of isolated microspore culture 

in the NLN medium supplemented with 13% sucrose indicated that microspore-derived structures 

with more than 10 nuclei were only observed in cv. "Berlina" and in the cultures were pretreated 

for 1 or 2 days at 4°C and then 2 days at 30°C. In addition, cold pretreatment (4°C) for 1 or 2 

days and then 2 days treatment at 30°C efficiently induced formation of microspore-derived 

structure with 9-10 nuclei in both cultivars tested. Structures with more than 5 nuclei were not 

detected in the cultures were treated at 30°C for 10 days. In cv. "Berlina", structures with 9-10 

nuclei were observed in the presence of 25 mg l-1 colchicine treatment for 48h whereas in cv. 

Petoperide, structures with more than 8 nuclei were not observed in all levels tested. Symmetrical 

nucleus divisions were not induced in cv. "Microtom" by all inductive stressors applied. Results 

of anther culture in cv. "Berlina" in solid medium indicated that callogenesis was significantly 

enhanced in the combination of 0.5 mg l-1 IAA and 0.5 mg l-1 Kin and in cv. "Petoperide", in the 

presence of 0.5 mg l-1 IAA and 1.0 mg l-1 Kin. Combination of 2, 4-D and BAP also affected 

callogenesis of cultured anthers so that the highest callusing in cv. "Berlina" was achieved in the 

cultures containing 2.0 mg l-1 2, 4-D and 2.0 mg l-1 BAP and in the presence of 2.0 mg l-1 2, 4-D 

and 1.0 mg l-1 BAP in cv. "Petoperide". Plantlet regeneration from calli was observed in cv. 

"Berlina" and in the cultures containing 50 mg l-1 chitosan.  Culture of anthers in the two-layered 

induction medium also efficiently induced sporophytical divisions in microspores and ultimately 

led to the formation of globular embryos. Microspore-derived embryos were only detected in the 

B5 medium supplemented with 2% sucrose, cold treatment (4°C) for 1 and 2 days and heat 

treatment (30°C) for 2 and 5 days. Based on our knowledge, this study is the first report of 

embryo regeneration from isolated microspores of tomato. It can be concluded that, microspore 

embryogenesis could be induced in tomato when appropriate cultivar, optimum culture medium 

and duration of cold and heat treatment were selected. Molecular analysis indicated that SERK1 

and SERK2 genes play important role in microspore embryogenesis induction and plant 

regeneration. 

Keywords: Cold stress, Heat stress, Colchicine, Tomato, Microspore  
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