تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  83شماره  ،4زمستان 44

اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوسزايي و رويانزايي گامتي درکشت بساک
ارقام مختلف خیار )(Cucumis Sativus L.
سامره نجفی ،1محمدرضا عبداللهی ،*2حسن ساری خانی 8و سید سعید موسوی

4

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -*2نويسنده مسئول :دانشیار اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران ()m.abdollahi@basu.ac.ir
 -8دانشیار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -4استادیار اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ پذیرش1844/60/11 :

تاریخ دریافت1848/12/60 :

چکیده
در اين آزمايش ،اثر کشت توأم بساک با تخمدان خیار روی کارايي آندروژنز در کشت بساک  4رقم خیار
مورد مطالعه قرار گرفت .آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انجام شد .ارقام
خیار (بتا آلفا ،اصفهاني ،باسمنج ،کرکي)  ،محیطهای کشت (مايع ،جامد) و تعداد تخمدان در محیط کشت (،00 ،0
 )00عوامل مورد مطالعه در اين آزمايش بودند .نتايج اختالف معنيداری در سطح  0/000بین ارقام خیار،
محیطهای کشت ،تعداد تخمدان در محیط کشت ،اثرات متقابل دوگانه و اثر سهگانه رقم در محیط کشت در
تعداد تخمدان برای صفات درصد کالوس زايي (به جز اثر متقابل محیط کشت در تخمدان) و میانگین تعداد
رويان به ازای هر بساک در سطح  0/000نشان داد .استفاده از محیط کشت مايع بدون تخمدان در رقم اصفهاني
( )%00و محیطهای کشت جامد حاوی  00تخمدان در رقم کرکي ( )%66/66و  00تخمدان در رقم باسمنج
( )%66/66بیشترين درصد کالوس زايي را به دنبال داشت .بیشترين درصد کالوسهای رويان زا در ارقام کرکي
( )%60و اصفهاني ( )%66/66در محیط کشت جامد حاوی 00تخمدان به دست آمد .بیشترين تعداد رويان ،با اضافه
کردن  00تخمدان به محیط کشت جامد در ارقام کرکي و اصفهاني با میانگین  0/66رويان به ازای هر بساک
کشت شده به دست آمد .بهطور کلي استفاده از  00تخمدان در محیط کشت جامد در ارقام بتا آلفا ،اصفهاني،
کرکي و همچنین  00تخمدان در محیط کشت جامد در رقم باسمنج باعث افزايش تولید رويان در کشت بساک
خیار گرديد.

کلید واژهها :آندروژنز ،خیار ،رويانزايي،کشت توأم ،هاپلوئید.

مقدمه

شده توسط فائو )2612( 2سطح زیر کشت جهانی این

خیار با نام علمی( )Cucumis sativus L.گیاهی

محصول 2164011 ،هکتار ،و تولید جهانی آن

از خانواده کدوئیان میباشد .خیار یک گیاه مهم از گروه

 01184603تن در هکتار میباشد .کشور چین ،باالترین

سبزیجات میباشد و حداقل به مدت  8666سال در

میزان تولید جهانی خیار را به خود اختصاص داده است.

سراسر جهان جهت استفاده غذایی کشت میگردد

سطح زیر کشت خیار در ایران  06666هکتار و میزان

( آشوک کومار و مورثی .)2664 ، 1طبق آمار منتشر

تولید این محصول  1066666تن میباشد .بیشترین سطح

1- Ashok kumar & Murthy

2- Food & Agriculture organization

601

نجفی و همکاران :اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوسزایی و رویانزایی گامتی و...

زیر کشت خیار در ایران ،متعلق به منطقه جیرفت و

روش ،موفق به تولید گیاهان هاپلوئید در تعداد زیادی از
0

کهنوج بوده که حدود  %26از سطح زیر کشت خیار در

گونههای گیاهی شدهاند (توراو  .)2661 ،اولین گیاهان

کل کشور را شامل میشود .همچنین خیار در میان

هاپلوئید در خانواده کدوئیان در سال  1416تولید شدند

تولیدات گلخانهای در ایران ،باالترین سطح زیر کشت را

(گاالزکا .)2618 ،0هایاز )1414( 3تولید گیاه هاپلوئید از

داراست (نصوحی .)2661 ،1خیار با توجه به دارا بودن

گیاه  Cucurbita maximaرا از طریق گردهافشانی

خواص دارویی از قبیل تنظیم قند خون ،رفع اختالالت

با  Cucurbita moschataگزارش کرد .آلدرز

4

رماتیسمی ،بهبود دهندهی عملکرد دستگاه گوارش و،...

( )1413رویانهایهاپلوئید را از بذرهای طبیعی خیار

در میان سبزیهای میوهای ،از جایگاه ویژهای برخوردار

بهدست آورد ،در همین زمان سوامیناتان و ساین

16

است (تونسر و بزتوک .)1441 ،2با توجه به توانایی رشد

( )1413ساقههای هاپلوئید را از یک هندوانه دیپلوئید

خیار در گسترهی وسیعی از شرایط محیطی ،مشکالتی

تیمار شده با اشعه ایکس به دست آوردند .کالوریا11و

مانند بیماریهای ویروسی ،باکتریایی و قارچی ،حمله

همکاران ( )2661و دولست 12و همکاران ( )2660با

آفات و حشرات ،سبب کاهش قابل توجه میزان عملکرد

استفاده از تکنیک گردهافشانی با گردههای پرتوتابی شده

این محصول شده که همین امر منجر به استفاده از

در ارقام لهستانی خیار ،گیاه هاپلوئید تولید کردند و

تکنیکهای آزمایشگاهی بهمنظور تولید هاپلوئیدهای

سرعت برنامههای اصالحی در خیار و همچنین سرعت

مضاعف جهت اصالح ژنتیکی صفات خاص در خیار

رسیدن به هموزیگوسیتی را افزایش دادند ،گرچه تعداد

شده است ( مالپزی .)1433 ،8تولید گیاهان هاپلوئید و

گیاهان هاپلوئید مضاعف بهدستآمده با این روش کم

هاپلوئید مضاعف 4در کشاورزی و بخصوص به نژادی

بودند .بر اساس مطالعات انجام شده ،رایجترین و بهترین

گیاهی از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار است.

روش شناخته شده برای به دست آوردن گیاهان هاپلوئید

هاپلوئیدها و هاپلوئیدهای مضاعف نقش مهمی را در

در انواع کدو ،استفاده از روش گردهافشانی با گردههای

اصالح گیاهان دارند .در نتیجه القاء هاپلوئیدی و به دنبال

پرتوتابی شده میباشد (گاالزکا.)2618 ،کشت بساک

آن دو برابر شدن تعداد کروموزومها در هاپلوئیدهای

روشی آسان و کم هزینه است که در بسیاری از گیاهان

حاصل ،امکان رسیدن سریع به هموزیگوسیتی 166

از جمله خانواده کدوئیان مانند کدوی پوست کاغذی

درصد وجود دارد که در نتیجه ،انجام تحقیقات ژنتیکی و

(متوالی و همکاران ،)1443 ،18خربزه (دیانووسکا،14

اصالحی را آسانتر و سریعتر میکند .روشهای

 ،)1431و خیار (آشوککومار2662 ،؛ آشوککومار و

متعددی جهت تولید گیاهان هاپلوئید و به دنبال آن

کورثی2664 ،؛ سونگ و همکاران ،)2660 ،11به کار

گیاهان هاپلوئید مضاعف وجود دارد که یکی از این

گرفته شده است .نتایج حاصل از مطالعات اولیه روی

روشها ،آندروژنز 1میباشد .تکنیک آندروژنز به دو

القاء آندروژنز در گیاهان خانواده کدوئیان ،در مقیاس

روش کشت بساک و کشت میکروسپور انجام میشود.
کشت بساک در برنامههای بهنژادی بسیاری از گونهها
استفاده شده است که محققین زیادی با به کارگیری این
1- Nosoohi
2- Tuncer & Boztok
3- Malepszy
4- Doubled Haploids
5- Androgenesis

6- Touraev
7- Galazka
8- Hayase
9- Aalders
10- Swaminathan & Singh
11- Claveria et al.
12- Dolcet et al.
13- Metwally et al.
14- Dryanovska
15- Song et al.
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محدودی در خیار ،هندوانه ،خربزه ،و کدو بررسی شده

شود .هدف از انجام این تحقیق ،بررسی اثر کشت توأم

است که نتایج آن محدود به تولید کالوس و تعداد

بساک با تخمدان خیار روی کاررایی آندروژنز در ارقام

اندکی گیاه هاپلوئید بوده است (الزارت و ساسر ،

مختلف خیار در محیطهای کشت مایع و جامد میباشد.

1432؛ دریانووسکا و ایلیوا 1438 ،؛ زو و همکاران ،

مواد و روشها

1438؛ شیل و رابینسون  .)1430 ،اخیراً محققین با مطالعه

مواد گیاهي

اثر عوامل مختلف از قبیل تنظیمکنندههای رشد گیاهی،

بذور خیار مورد استفاده در این تحقیق ،شامل بذور

پیش تیمارهای گرمایی و سرمایی ،منابع تأمینکننده

سه توده بومی خیار اصفهانی ،خیار باسمنج و خیار کرکی

کربن ،اسیدهای آمینه و پلی آمینها روی کارایی کشت

(کرمانشاهی) و همچنین یک رقم خارجی به نام سوپر

بساک خیار موفق به تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف با

بتا آلفا میباشد .رقم خیار اصفهانی از رقمهای ایرانی

فراوانی باال در خیار شدهاند (آشوککومار 2662 ،؛

است که دارای عملکرد قابل قبولی در مناطق مختلف

آشوککومار و مورثی2668 ،؛ سونگ و همکاران،

ایران بهخصوص اصفهان میباشد و بذور آن از شرکت

 .)2660براساس گزارش بروقتون ( )2663کشت توأم

پارسا گستر اصفهان تهیه شد .رقم سوپر بتا آلفا در کشور

بساک با تخمدان ،یک عامل کلیدی در بهبود موفقیت

ایتالیا تولید شده و در سایر کشورها از جمله ایران کشت

کشت بساک است .کشت توأم بساک با تخمدان اثر

میشود .بذور رقم سوپر بتا آلفا از شرکت دلتای سبز

تحریککنندهای را بر رویانزایی میکروسپورها در گندم

جنوب تهیه شد .رقم کرکی یک رقم وحشی خیار است

نشان داده است (داتا و ونزل  .)1430 ،همچنین در

که در استان کرمانشاه و استانهای اطراف دو بار در سال

تعدادی از گونهها مانند گندم (مجزا و همکاران ،

کشت میشود .رقم کرکی از مرکز تحقیقات و آموزش

 ،)1448گندم دوروم (سیستو و همکاران  ،)2660 ،و

کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تهیه شد .رقم

تریتیکاله (یودس و آموندسن  ،)2661 ،حضور تخمدان

باسمنج نیز از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

باعث افزایش کارایی کشت میکروسپور جهت تولید

آذربایجان شرقی تهیه شد .تودههای بومی ذکر شده

رویان و به دنبال آن گیاهچه گردید .وجود تخمدان در

بهخصوص ارقام اصفهانی و باسمنج به دلیل کشت

محیط کشت ممکن است موادی مثل اکسین ،فنیل

گسترده در مناطق ایران و همچنین داشتن خصوصیات

یا آنالوگهای آن و یا ترکیبی از این

کیفی باال به عنوان مواد گیاهی جهت انجام این آزمایش

استیک اسید

عوامل را آزاد کند (ژنگ  .)2662 ،اخیراً لیتارت و
همکاران

( )2660پیشنهاد کردهاند که ممکن است،
18

پروتئین آرابینوگاالکتان توسط تخمدان گندم ترشح
1- Lazarte and Sasser
2- Dryanovska and Ilieva
3- Xue et al.
4- Shail & Robinson
5- Broughton
6- Datta and Wenzel
7- Mejza et al.
8- Cistue et al.
9- Eudes & Amundsen
10- Phenylacetic acid
11- Zheng
12- Letarte et al.
13- Arabinogalactan

انتخاب گردیدند.
شرايط رشد گیاهان مادری
بذور گیاهان مادری ابتدا به مدت  24ساعت جهت
تسریع جوانهزنی در آب خیسانده شدند ،سپس در
گلدانهایی با قطر  1سانتیمتری با عمق کاشت 2
سانتیمتر در گلخانه گروه زراعت دانشکده کشاورزی
بوعلی سینا در یک بستر مناسب کشت گردیدند .جهت
نشاء کاری گیاهان از مخلوط کوکوپیت و پرلیت استفاده
گردید ،که در داخل هر گلدان دو بذر کشت گردید.
پس از گذشت  16روز و پس از اینکه گیاهان مادری به
مرحله  4برگی رسیدند ،به درون گلدانهایی با قطر 86
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سانتیمتر حاوی خاک با نسبتهای یک قسمت کود

(تخمدانها به مدت  0دقیقه) غوطهور شدند و درنهایت

دامی پوسیده و دو قسمت خاک مزرعه منتقل شدند .در

بساکها در  8نوبت  1دقیقهای با آب مقطر استریل

داخل هر گلدان  8گیاهچه خیار کشت شد .مراقبتهای

آبکشی گردید.

زراعی در گلخانه ،شامل آبیاری ،سمپاشی ،کودپاشی و

روش کشت بساک و آزمايش کشت توأم بساک

محلولپاشی با روش مناسب انجام گرفت .برای تأمین

با تخمدان

تعداد کافی از گلدانهای مادری هر  26روز تعدادی

در این آزمایش اثر کشت توأم بساک با تخمدان

گلدان به همین صورت کشت میشد.

خیار روی کالوسزایی و رویانزایی گامتی از کشت

تعیین مرحله رشد و نمو دانه گرده

بساک ارقام مختلف خیار در محیطهای کشت مایع و

حدود  86روز پس از کشت ،گیاهان مادری به

جامد مطالعه گردید .جهت القاء کالوس در بساکهای

تدریج شروع به گلدهی کردند .در این زمان جهت تعیین

خیار از محیطهای کشت( MSموراشیگ و اسکوگ،0

مرحله رشد و نموی میکروسپورها ،غنچههای گل نر در

0

اندازههای مختلف برداشت شدند و بساکهای مربوط به
هر غنچه جدا گردید و بهطور جداگانه جهت
رنگآمیزی هسته میکروسپورها استفاده شدند .جهت
تعیین مرحله رشد و نموی میکروسپورها از روش
اسکواش استفاده شد .به این منظور بساکها به مدت 46
الی  41دقیقه در محلول استوکارمن( 1یک گرم پودر
کارمن 166 +میلیلیتر اسید استیک 41 2درصد) گذاشته
شدند (واسیل1400 ،8؛ جوهر .)2666 ،4بعد از
رنگآمیزی ،بساکها روی الم آزمایشگاهی له شدند و

 )1402مایع و جامد حاوی ترکیب هورمونی توفوردی

( 2/20میکرومول در لیتر) ،بنزیل آمینو پورین4/44( 3
میکرومول در لیتر) و کینیتین 4/04( 4میکرومول در لیتر)،
حاوی  86گرم در لیتر ساکارز و  0/0گرم در لیتر آگار و
نیز pH=1/0قرار گرفتند .بهمنظور القاء رویان در
کالوسهای القاء شده از محیط کشت MSاستفاده شد
که در همه تیمارها از ترکیب هورمونی نفتالین استیک
16

اسید ( 6/14میکرومول در لیتر) و بنزیل آمینو پورین
( 18/82میکرومول در لیتر) ،ساکارز به میزان  86گرم در

در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی × ،46مراحل

لیتر ،آگار به میزان  3گرم در لیتر و pH=1/0استفاده شد.

مختلف رشد و نموی میکروسپورها شامل مراحل تتراد،

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً

تک هستهای میانی ،تکهستهای انتهایی و ابتدای دو

تصادفی در  8تکرار اجرا شد که فاکتور اول رقم خیار در
11

هستهای مشاهده گردیدند و از بین این مراحل رشد و

 4سطح (بتا آلفا  ،باسمنج ،اصفهانی و کرکی) و فاکتور

نموی مرحله مناسب میکروسپورهای خیار برای

دوم نوع محیط کشت در  2سطح (مایع و جامد) و

رویانزایی گامتی تعیین گردید.

فاکتور سوم تعداد تخمدان استفاده شده در  8سطح (،6

ضدعفوني ريز نمونهها

 26 ،16تخمدان) بود .تخمدانهای خیار ،از گلهای ماده

جهت شستشو ،ابتدا بساکها پس از شستشو در آب،

زمانی که هنوز باز نشده بودند برداشت گردیدند .به

در الکل  %06جهت تأثیر بهتر مواد ضدعفونیکننده،

عبارتی تخمدانها از گلهای ماده همزمان با برداشت

غوطهور گردیده ،سپس ریز نمونهها (غنچههای حاوی
بساک) در هیپوکلرید سدیم % 2/1 1به مدت  1دقیقه
1- Acetocarmine
2- Acetic acid
3- Vasil
4- Jauhar
5- Sodium hypochlorite

گلهای نر برداشت گردیدند .تخمدانها در مرحله
6- Morashige & Skoog
7- 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
8- 6-benzyloaminopuryna
9- Kinetin
10- 1-Naphthaleneacetic acid
11- Beta Alpha
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مناسب از گلهای ماده سترون شده در زیر بینی کوالر

کالوس رویانزا ،میانگین تعداد رویان به ازای هر بساک

جدا شده و در تیمارهای مختلف در محیط کشت بساک

و میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس رویانزا

قرار گرفتند .در این آزمایش هر تکرار شامل یک

محاسبه گردید .آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده از

پتریدیش حاوی  16عدد بساک بود .دو هفته بعد از

نرمافزار  Minitabروی باقیماندهها انجام گرفت ،تجزیه

کشت ،بساکها شروع به کالوس زایی نمودند و بعد از

و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

حدود  4-1هفته از زمان کشت بساکها ،کالوسهای

انجام گردید .برای تبدیل دادههای درصدی از روش

تشکیل شده به محیط رویانزایی منتقل شدند 86 .الی 81

جذری استفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

روز پس از انتقال کالوسها به محیط رویانزایی،

چند دامنهای دانکن ،رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار

رویانها القاء شدند و در این زمان دادههای مربوط به

 Excelانجام گرفت .در برخی دادهها از طرح کامالً

رویانزایی اندازهگیری شدند .درنهایت شمارش تعداد

تصادفی نامتعادل نیز استفاده شد.

کروموزومها در گیاهان دیپلوئید و مواد هاپلوئیدی

نتايج

حاصل از کشت بساک انجام گرفت.

نتایج آزمایش تعیین مرحله رشد و نموی

آزمايش سیتولوژيکي برای شمارش تعداد

میکروسپورهای خیار نشان داد که غنچههای 11-10

کروموزومها در رويانهای القاء شده

میلیمتری (شکل  )1-aحاوی میکروسپورهایی در مرحله

شمارش تعداد کروموزومها در گیاهان دیپلوئید و

تک هستهای میانی ،بهترین مرحله میکروسپورها جهت

مواد هاپلوئیدی حاصل از کشت بساک به روش الکور و

رویانزایی گامتی در خیار میباشند (شکل  .)1-c ،bدر

دارلینگتون )1400( 1صورت گرفت .بدین منظور نوک

آزمایشهای انجام شده در گیاه خیار ،ریز نمونههای

ریشه گیاهچههای دیپلوئید ( 1سانتیمتر) و همچنین 16

بساک (شکل  )1-bبعد از گذشت چند روز در محیط

رویان انتخاب شده بهصورت تصادفی ،به مدت  8ساعت

کشت متورم شده ،بهطوری که بعد از گذشت  16الی 11

در محلول کلشیسین 2با غلظت  6/61درصد قرار داده
شدند ،سپس  8بار با آب مقطر و هر بار به مدت  1دقیقه
شسته شدند .پس از آن به مدت  24ساعت در محلول
کارنوی حاوی اتانول و استیک اسید گالیسیال( 8با نسبت
 )1:8در یخچال تثبیت شدند و در نهایت به مدت 41
دقیقه جهت رنگآمیزی در محلول استوکارمن یک
درصد قرار داده شدند .در آخرین مرحله پس از له کردن
نمونهها روی الم ،کروموزومها در زیر میکروسکوپ با
بزرگنمایی  46برابر قابل مشاهده بودند.
تجزيه دادهها
در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد بساکهای
تولیدکننده کالوس ،درصد بساکهای تولیدکننده
1- Lacour & Darlington
2- Colchicine
3- Glacial acetic acid

روز کالوسزایی را آغاز نمودند (شکل .)1-g ،f ،e ،d
بعد از سپری شدن  4تا  1هفته ،کالوسهای القاء شده در
تیمارهای مختلف ،پس از یادداشتبرداری صفات
مربوط به کالوسزایی به محیط مناسب جهت رویانزایی
انتقال داده شدند .با گذشت  86الی  81روز پس از انتقال
کالوسها به محیط رویانزایی ،رویانها بر روی
کالوسها القاء شدند که مراحل رشد و نمو رویانها در
(شکل  )1-k ،j ،i ،hنشان داده شدند .در آزمایش
سیتولوژیکی تعیین تعداد کروموزومها در رویانهای القاء
شده ،مشخص گردید که تمام  16رویان بررسی شده،
ماهیت هاپلوئید داشتند و دارای تعداد کروموزومهای
( n=x=0شکل  )1-lبودند .درصورتیکه تعداد
کروموزومها در گیاه خیار دیپلوئید  2n=2x=14میباشد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر کشت توأم بساک
با تخمدان در ارقام مختلف خیار در محیطهای کشت
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جامد و مایع برای صفات مختلف مورد مطالعه در جدول

برای تمامی صفات مورد مطالعه نشان دادند .اثرات

 1نشان داده شده است .ارقام مختلف خیار ،محیطهای

متقابل محیط کشت در تعداد تخمدان اختالف

کشت مختلف (جامد و مایع) اختالف معنیداری در

معنیداری را در سطح  6/61برای صفت درصد

سطح  6/661برای تمام صفات مورد مطالعه نشان دادند

کالوسهای رویانزا و در سطح  6/661برای صفات

(جدول  .)1همچنین تعداد مختلف تخمدان در محیط

میانگین تعداد رویان به ازای هر بساک و میانگین تعداد

کشت برای صفات درصد کالوسزایی ،درصد

رویان به ازای هر کالوس رویانزا نشان دادند .بین اثرات

کالوسهای رویانزا و میانگین تعداد رویان به ازای هر

متقابل محیط کشت در تعداد تخمدان برای صفت درصد

بساک در سطح  6/661معنیدار شد درحالیکه برای

کالوسزایی اختالف معنیداری مشاهده نشد .اثرات

صفت میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس رویانزا

متقابل سهگانه رقم در محیط کشت در تعداد تخمدان

در هیچکدام از سطوح آماری معنیدار نشد .اثرات

برای صفات درصد کالوسزایی و میانگین تعداد رویان

متقابل رقم در محیط کشت به جز برای صفت درصد

به ازای هر بساک در سطح  ،6/661برای صفت درصد

کالوسهای رویانزا ،برای تمامی صفات اختالف

کالوسهای رویانزا در سطح  6/61و برای صفت

معنیداری در سطح  6/661نشان دادند .اثرات متقابل رقم

میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس رویانزا در سطح

در تعداد تخمدان نیز اختالف معنیداری در سطح 6/661

 6/61اختالف معنیداری نشان دادند.

شکل  -0مراحل القاء کالوس رويانزا و رويانزايي گامتي در کشت بساک خیار )a( .اندازه مناسب گلهای نر خیار جهت
استفاده در کشت بساک )b( ،بساک خیار با اندازه مناسب ،حاوی میکروسپورهای تک هستهای میاني )c( ،میکروسپورهای خیار
در مرحله تک هستهای میاني با بزرگنمايي (× )d( ،)40شروع القاء کالوس رويانزا روی يک بساک خیار کشت شده e( ،و ) f
کالوسهای رويانزا القاء شده روی بساکهای خیار )g( ،کالوسهای القاء شده روی بساکها در کشت توأم بساک خیار با
تخمدان خیار .فلش سیاه رنگ سمت راست يک تخمدان رشد نکرده و فلش سمت چپ يک تخمدان رشد کرده خیار را
نشان ميدهد h( .تا  )kرويانهای القاء شده در مراحل رشد و نموی مختلف روی کالوسها (فلشهای سیاه رنگ رويانهای
القاء شده در کشت بساک خیار را نشان ميدهند) .)l( ،تعداد کروموزومهای يک سلول هاپلوئید حاصل از آزمون
سیتولوژيکي رويانهای القاء شده در خیار با (.)n=x=6
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جدول -0تجزيه واريانس اثر رقم ،محیط کشت و تعداد تخمدان بر روی صفات کالوسزايي و رويانزايي گامتي در کشت بساک خیار
میانگین مربعات صفات
درجه
میانگین تعداد رویان به ازای میانگین تعداد رویان به
درصد کالوسهای
منبع تغییر
آزادی
درصد کالوسزایی
هر بساک
ازای هر کالوس رویانزا
رویانزا
رقم

8

***0218/13

***2448/18

***6/01

***6/00

محیط

1

8083/40

8004/11

6/43

2/08

تخمدان

2

1140/01

1203/10

6/18

6/61

314/44

***
***

***

رقم ×محیط

8

رقم×تخمدان

0

***
ns

330/20

***

***

***

***

ns

***

ns
***

***

00/4

***

2/41

6/13

***

401/01

***

6/60

**

6/84

***

***

محیط×تخمدان

2

130/24

282/14

6/64

6/43

رقم× محیط× تخمدان

0

368/21

143/14

6/68

6/14

خطای آزمایشی

44

30/33

42/64

6/660

6/60

26/10

22/01

14/82

ضریب تغییرات )(C.V.

***

**

*

***

28/81

* ***،**،و  ،nsبه ترتیب اختالف معنیدار آماری در سطح  6/661 ،6/61 ،6/61و عدم اختالف معنیدار آماری را نشان میدهند.

بیشترین درصد کالوسهای رویانزا مربوط به ارقام

کشت مایع بدون تخمدان در رقم اصفهانی و محیط

خیار کرکی و اصفهانی در محیط کشت جامد حاوی 16

کشت جامد حاوی  16تخمدان در رقم کرکی و همچنین

تخمدان مشاهده شد ،درحالیکه کشت بساک رقم بتا

محیط کشت جامد حاوی  26تخمدان در رقم باسمنج

آلفا در محیط کشت مایع بدون تخمدان و همراه با  16و

بیشترین درصد کالوسزایی را ایجاد کردند .درحالیکه

 26تخمدان هیچ کالوس رویانزایی ایجاد نکرد .بر طبق

محیط کشت مایع در رقم بتا آلفا در حالت بدون تخمدان

مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه رقم در محیط

یا همراه با  16و  26تخمدان کمترین درصد کالوسزایی

کشت در تعداد تخمدان برای صفت میانگین تعداد رویان

را ایجاد کردند.

به ازای هر بساک ،اضافه کردن  16تخمدان به محیط
کشت جامد در ارقام کرکی و اصفهانی بیشترین تعداد
رویان به ازای هر بساک را تولید کردند درحالیکه
کمترین تعداد رویان ( )6به ازای هر بساک مربوط به رقم
بتا آلفا در محیط کشت مایع بدون تخمدان ،کشت مایع
حاوی  16تخمدان و کشت مایع حاوی  26تخمدان بود.
بیشترین میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس رویانزا
در محیط کشت جامد حاوی  26تخمدان در رقم بتا آلفا
و در محیط کشت مایع بدون تخمدان در رقم باسمنج
مشاهده شد درحالیکه کمترین تعداد رویان به ازای هر
کالوس رویانزا در محیطهای کشت مایع بدون تخمدان،
حاوی  16و حاوی  26تخمدان در رقم بتا آلفا ( 6رویان)
مشاهده شد .مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه رقم در
محیط کشت در تعداد تخمدان برای صفت درصد
کالوسزایی در جدول  2نشان داده شده است .محیط

بحث
در آزمایش حاضر مشخص گردید که میکروسپورهای
خیار در مرحله تک هستهای میانی تا تک هستهای انتهایی
مناسبترین مرحله برای رشد و نمو اسپوروفیتیکی و
کشت بساک در خیار میباشند این نتیجه با نتایج سونگ
و همکاران ( )2660مطابقت دارد .این محققین نشان
دادند که مراحل رشد و نموی مناسب برای آندروژنز در
خانواده کدوئیان مراحل تک هستهای میانی تا انتهایی
میباشد .نتایج پژوهشگران دیگر نیز نشان داده است که
مناسبترین مرحله میکروسپوری جهت کشت بساک
خیار ،مراحل تک هستهای میانی تا تک هستهای انتهایی
میباشد (آشوککومار و همکاران2662 ،؛ عبداللهی و
همکاران.)2611a ،1
1- Abdollahi et al.
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جدول  -0مقايسه میانگین اثر رقم،کشت توأم بساک با تخمدان و محیط کشت روی صفات مورد مطالعه در کشت بساک خیار
حروف يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سطح  P>0/06است.

رقم

محیط

تعداد

کشت

تخمدان

صفات مورد مطالعه
درصد کالوسهای
رویانزا
66/6h

6
مایع

جامد

مایع

16

g

جامد

مایع

26
6

fg

00/10

cd

88/88
efg

def

مایع
کرکی
جامد

00/20

16
26

88/48

bc

6

88/48

bc

16
6

جامد

26

86de

def

16

00/20
fg

26

اصفهانی

88/18

bc

88/48

26
6

bc

88/48

16

bc

88/48

16
26

def

6/66±6/66

j

e

88/18

bcd

a

6/8±6/61

2/88±6/88

efg

a

6/88±6/63

00/10
i

1±6

1/41±6/88b

fg

hi

81

6/66±6/66

i

bcdef

hg

6/66±6/66

6/66±6/66

46fghi

2±6/23

bc

1/83±6/61

6/40±6/60

d

6/38±6/10

6/11±6/61

bcd

gh

88/48

6/20±6/68

88/48fgh

6/10±6/68gh

6/40±6/20bcd

abc

bcde

bcd

00/00
a

defg

cd

efg

hi

21

bcd

6/8±6/61

88/18

1±6

1/81±6/64

fg

ab

1/11±6/60

bcd

1/11±6/11

6/11±6/61

bcd

6/00±6/63

a

1±6

bcd

00/00

6/00±6/18

1/20±6/60

06bcd

6/4±6/61defg

1/88±6/10bcd

ab

bcd

00/40
fghi

cde

46

6/1±6/61

hi

46

6/08±6/68

gh

16

41

ab

16

cd

06a

1/14±6/64

defg

b

6/80±6/68
fg

88/08
fg

00/20

j

e

6/40±6/63bcdef

defg

dhg

6/66±6/66j

6/66±6/66e

88/48

88/28

fed

ازای هر بساک

ازای هر کالوس رویانزا

6/18±6/68

i

00/10a
88/88

6

fgh

11

cd

26

6

88/88cd

26

باسمنج

j

66/6

88/18

6

88/8

h

g

16

j

66/6

26

بتا آلفا

6j

h

16
6

درصد کالوسزایی

میانگین تعداد رویان به

میانگین تعداد رویان به

1/40±6/68

cd

6/30±6/60

6/1±6

bcd

hi

6/0±6/1

abc

1±6

bcd

01

6/00±6/63

1/2±6/2

00/30ab

6/8±6/61a

1/23±6/11bcd

fghi

46

bcd

efg

1/20±6/11

6/88±6/68

حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف معنیدار میانگین تیمارها میباشد.

همچنین در این آزمایش ارقام یا تودههای بومی

کونی و همکاران1448 ،2؛ پرزیبرووسکی و نیمروویچ،8
4

مختلف خیار واکنشهای متفاوتی به آندروژنز در کشت

1444؛ نیمروویچ و همکاران 1441 ،؛ کورتار و

توأم با تخمدان خیار نشان دادند .گزارشات محققین نشان

همکاران2662 ،1؛ عبداللهی و همکاران .)2611a ،نتایج

میدهند که صفات آندروژنی ،توارثی هستند (مجزا و

حاصل از آزمایش حاضر نیز با نتایج این محققین در

همکاران .)1448 ،همچنین بر طبق مشاهدات محققین

ارتباط با اثر رقم و ژنوتیپ بر پاسخ بساکها به آندروژنز

دیگر ژنوتیپ تأثیر زیادی بر کارایی آندروژنز در خیار،
خربزه و کدو نشان داده است (ساتون 1433 ،1و 1434؛
1- Sauton

2- Cunny et al.
3- Przyborowski & Niemirowicz
4- Niemirowicz et al.
5- Kurtar et al.
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مطابقت دارد .کشت توأم بساک با تخمدان ،یک روش

این محقق نشان داد که بین  16رقم گندم از نظر پاسخ

مؤثر در بهبود میزان القاء رویان در بسیاری از گونه های

بساکها به کشت توأم تفاوت معنیداری وجود دارد ،و

گیاهی است (النتوس و همکاران .)2664 ،1در آزمایش

این حاکی از تأثیر معنیدار ژنوتیپ بر روی صفات مورد

حاضر نیز مشخص شد که کشت توأم بساک با تخمدان

مطالعه بود .نتایج نشان داد که کشت توأم بساک با

در محیط کشت جامد ،اثر مثبتی را در بهبود میزان القاء

تخمدان تأثیر مثبت زیادی در بهبود تولید ساختارهای رویان

کالوس و رویان در خیار دارد .بهطوریکه در ارقام بتا

مانند و تولید گیاه سبز در دو رقم گندم استرالیایی وستون

آلفا ،اصفهانی و کرکی باالترین درصد تولید کالوس و

و تومارین راک داشته است .از بین 16رقم مورد مطالعه،

رویان در محیط کشت جامد با اضافه کردن  16تخمدان

 4رقم به تیمارها پاسخ دادند که رقم تومارین راک

به محیط کشت و در رقم باسمنج با اضافه کردن 26

بیشترین تعداد رویان در هر سنبله را داشت .رقم
8

تخمدان به محیط کشت بهدست آمد .در این ارقام

ویالکاتو کمترین پاسخ را داشت که هیچ رویانی و به

استفاده از  16و  26تخمدان در محیط کشت جامد

دنبال آن گیاهچهای تولید نشد .در بعضی ارقام نیز محیط

اختالف معنیداری با هم نشان دادند که علت آن را

کشت مایع بدون تخمدان ،بهتر از محیط مایع حاوی

میتوان اینگونه ذکر کرد که در ارقام بتا آلفا ،کرکی و

تخمدان بود که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .در

اصفهانی ،استفاده از  26تخمدان در محیط کشت جامد

محیط کشت مایع به علت میزان باالی در دسترس بودن

حالت رقابتی در استفاده از آب و مواد غذایی برای

بساکها ،جذب آسانتر آب و مواد غذایی و ارتباط

بساکها ایجاد کرده و منجر به کاهش کالوس زایی و

نزدیکتر بساک و محیط کشت رشد و تکثیر ریز نمونه

رویانزایی در بساکهای کشت شده ارقام مذکور

با سرعت بیشتری نسبت به محیط جامد صورت میگیرد
4

گردیده است .مشابه با این نتایج ،محققین از طریق کشت

(پیریک  .)1440 ،ولی وقتی تخمدانها به محیط کشت

توأم بساکهای هندوانه رقم چارلستون گری 2با تعداد

مایع اضافه شوند ممکن است موادی را در محیط کشت

 16تخمدان گندم کارایی آندروژنز را بهطور چشمگیری

آزاد کنند که یک حالت سمی و یا رقابتی برای بساکها

در این گیاه نسبت به شاهد (بدون استفاده از تخمدان

ایجاد کنند ،به همین دلیل در آزمایش حاضر در

گندم) و استفاده از  1تخمدان گندم در محیط کشت

محیطهای کشت مایع ،از محیط کشت مایع بدون

بهبود بخشیدند (عبداللهی و همکاران .)2611b ،همچنین

تخمدان نسبت به سایر تیمارهای کشت توأم ،کالوس و

در پژوهشی که توسط بروقتون ( )2663بر روی اثر

رویان بیشتری به دست آمد .بر اساس نتایج بروقتون

کشت توأم بساک با تخمدان گندم بر روی بهبود

( )2663کشت توأم بساک با تخمدان یک عامل کلیدی

رویانزایی و تولید گیاهان سبز در ارقام مختلف گندم

در بهبود موفقیت کشت بساک است.

بهاره استرالیایی انجام شد ،مشخص گردید که وقتیکه 1

در مطالعه دیگری که بر روی کشت توأم بساک با

تخمدان به محیط کشت افزوده شد تعداد ساختارهای

تخمدان گندم صورت گرفت ،این نوع کشت روی

رویان مانند و گیاهچههای سبز نسبت به محیط کشت

باززایی میکروسپورهای گندم اثر تحریککنندگی نشان

بدون تخمدان افزایش پیدا کرد درحالیکه استفاده از 16

داد (داتا و ونزل .)1430 ،همچنین در کشت توأم بساک

تخمدان در محیط کشت تفاوت معنیداری در تولید
ساختارهای رویان مانند نسبت به استفاده از  1تخمدان در
محیط کشت بساک ایجاد نکرد .همچنین نتایج آزمایش
1- Lantos et al.
2- Charleston Gray

و تخمدان گندم دوروم ،میزان پاسخدهی به رویانزایی
گامتی افزایش یافت (آیتی و همکاران .)1444 ،1مطابق
3- Wyalkatcve
4- Pierik
5- Aiti et al.
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با نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر ،در پژوهشی که

آن نسبت به خود تخمدان پایین میباشد (لتارت و

توسط النتوس و همکاران ( )2664روی کشت توأم

همکاران.)2660 ،
نتیجهگیری

میکروسپور فلفل و تخمدان فلفل و همچنین اثر کشت
توأم میکروسپور فلفل با تخمدان گندم انجام شد،

بهطورکلی در این آزمایش محیط کشت جامد حاوی

مشخص گردید که در کشت توأم میکروسپورهای فلفل

تخمدان خیار ،اثر مثبتی را در بهبود میزان القاء کالوس و

با تخمدان فلفل و نیز کشت توأم میکروسپورهای فلفل با

رویان در ارقام خیار نشان داد ،بهطوریکه استفاده از 16

تخمدان گندم میزان القاء رویان به مراتب افزایش یافت،

تخمدان در محیط کشت جامد در ارقام بتا آلفا (%46
کالوس زایی و  6/40رویان به ازای هر بساک) ،اصفهانی

که البته این افزایش در کشت توأم میکروسپورهای فلفل

( %06کالوس زایی و  6/00رویان به ازای هر بساک) و

با تخمدان گندم نسبت به کشت توأم میکروسپور فلفل با

کرکی ( %33/00کالوس زایی و  6/00رویان به ازای هر

تخمدان خود فلفل بیشتر بود .لتارت و همکاران ()2660

بساک) و استفاده از  26تخمدان در محیط کشت جامد

گزارش کردند که پروتئین آرابینوگاالکتان ترشح شده

در رقم باسمنج با  %00/00کالوس زایی و میانگین 6/10

توسط تخمدان گندم به احتمال زیاد نقش کلیدی در

رویان به ازای هر بساک باعث بهبود آندروژنز در این

القاء آندروژنز گندم دارد .مشخص شده است که

ارقام گردید .امید است که نتایج این پژوهش در

مکملهای آرابینوگاالکتان و پروتئینهای مربوطه اگرچه

تحقیقات آتی در ارتباط با تولید الینهای خالص و بذور

میتوانند بر روی آندروژنز تأثیرگذار باشد اما بهرهوری

هیبرید در خیار مورد استفاده قرار گیرد.
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