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چکیده
تولید الینهای خالص یکی از مهمترین ابزارها جهت تولید بذر پر عملکرد میباشد .با توجه به پیشررتتهرای
اخیر روشهای آزمایشگاهی میتوان الین های خالص را در زمان کوتاهی تولید کرد .در مطالعه حاضر ،به منظور
تولید الینهای خالص از طریق کشت تخمک آزمایش تاکتوریلی در قالب طرح کامالً تصادتی برا هره تکررار در
گلخانه و آزمایشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در طی هالهای  1394-96اجرا شد.
تاکتورها شامل هطوح مختلف تنظیمکننده رشد گیاهی و دو ژنوتیپ خیار اصفهانی و بیتآلفا بودند .تخمرکهرا
یک روز قبل از گردهاتشانی برداشت شدند و بر روی محیط  MSتکمیلشده با غلظتهرای مختلرف ،0/01( TDZ
 0/07 ،0/06 ،0/05 ،0/04 ،0/03 ،0/02و  0/08میلیگرم بر لیتر) کشت شدند .پیش تیمار گرمایی  33درجه هانتیگراد بره
مدت  3روز روی کشتها اعمال شد .تعداد جنینهای که بهطور مستقیم القاء شردند شرمارش شرد .طبرق نترای
حاصل از مقایسه میانگین مشخص شد که با اتزایش غلظت تنظیمکننده رشد گیاهی  TDZدر محیط القاء جنین نیز
اتزایش یاتت و در غلظت  0/08میلیگرم بر لیتر بیشترین میانگین تعداد جنین در هر دو ژنوتیپ مورد آزمایش بره
دهت آمد .بر این اهاس بیشترین میانگین تعداد جنین برای ژنوتیپ اصرفهانی  23/33و بررای ژنوتیرپ بیرتآلفرا
 20/66در محیط  0/08میلیگرم بر لیتر به دهت آمد و کمترین میانگین تعداد جنین نیز در محیط  0/01میلیگررم
بر لیتر برای هر دو ژنوتیپ مورد بررهی به دهت آمد .هطوح پلوئیدی باتتهای تولیرد شرده برا تلوهرایتومتری
مشخص شد و باتتهای هاپلوئید به محیط باززایی منتقل شدند .درنهایت گیاهان براززایی شرده دابلرد هاپلوئیرد
شدند و میتوان آنها را بهعنوان الین خالص در برنامههای اصالحی بکار گرتت.
کلید واژهها :جنین ،TDZ ،کشت اندام جنسی ماده ،هاپلوئید

مقدمه
خیار سکی از مهمترسن صیفیجات تحت کشات در اساران

روسیه نهارمین سطح زسرکشت دنیا را برای اسن محصول
از آن خود کرده است .بر اساا

آمارناماه وزارت جهااد

است که سطح زسرکشت قابل تاوجهی را باه خاود اختصاا

کشاااورزی اسااران ( )Jihad, 2016خیااار گلخانااهای بااا

داده است .عبق آماار ساازمان خاوار و باار و کشااورزی ملال

مسااا ت  2832هکتااار و بااا میااان ین تولیااد  221تاان در

متحد (فائو) ( Food and Agriculture Organization of

هکتااار ،بااا ترسن سااطح زس ارکشاات را در ب این تولی ادات

 ،)Organization, 2015( )the United Nationsاسران باا

گلخانه ای اسران باه خاود اختصاا

داده اسات .فاائو در

 66146هکتار سطح زسارکشات ب اد از ناین ،کاامرون و

آخرسن گزارش خود ( )Organization, 2015اسران را باا
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تولید بیش از  1/5میلیون تن خیار ب د از کشورهای ناین

( ))Ovulesو نززاسی درون شیشهای ()In Vitro Androgenesis

و ترکیه سومین تولیدکنناده عماده خیاار در دنیاا م رفای

شامل (کشت درون شیشهای میکروسپورها ()Microspores

گزارش فائو سطح زسرکشات و نیاز

هااا (Gałązka and Niemirowicz-( ))Anthers

کرده است .بر اسا

و بسااا

میزان تولید خیاار در اساران از ساال  1961تاا ساال 2013

Szczytt, 2013؛  .)Najafi et al., 2015ننادسن مطال اه باه

روندی افزاسشی داشته است .با اسن اال تماامی باذرهای

منرور تولیاد گیاهاان هاپلوئیاد و هاپلوئیاد مضااعفشاده از

مورد استفاده به جز ارقام محلی ،وارداتای مایباشاند کاه

عرسق کشت تخمدان و تخمک در خیاار انجاام شاده اسات

باعث خروج ارز از کشور میشاود .اسان در االی اسات

(Diao et al., 2009؛ Gemes-Juhasz et al., 2002؛

که پتانسیل تولید بذر در داخل کشور وجود دارد و تولید

Moqbeli et al., 2013؛ Plapung et al., 2014؛

پاسههای هاپلوئید مضااعفشاده اولاین و مهامتارسن گاام

.)Suprunova et al., 2008

جهت تولید بذر میباشد.
خیار گیاهی دسپلوئید ( )2n=2x=14و دگرگشن باوده و

سکی از عوامل محدودکننده تولیاد گیاهاان هاپلوئیاد در
خیار فقدان سک روش برای تولید در مقیا

وسیب میباشاد.

گلهای آن با توجه به نوع ژنوتیپ از تک جنسه ،دو جنساه،

فاکتورهای زسادی بر موفقیت در کشت بسا  ،میکروساپور

تک پاسه و دو پاسه متفاوتند ،با اسن ال جنسیت خیاار تحات

و سااا تخمااک در اک اار گیاهااان از جملااه کاادوئیان ماا رر

تاایریر هورمااونهااای م اال  GA3نیااز قاارار ماایگیاارد .جاان

میباشند .از جملاه اسان عوامال مایتاوان باه ژنوتیاپ گیااه،

 Cucumisاادود  30گونااه دارد کااه خیااار بااا نااام علماای

شااراسر رشاادی گیاااه بخشاانده ،مر لااه رشااد و توساا ه

 Cucumis sativus L.مهاامتاارسن گونااه آنهااا ماایباشااد

میکروسپور ،پیش تیمار جوانه گل و شراسر محیطای کشات

(.)Hasandokht, 2006

اشاره کارد ( .)Bajaj, 1990ترکیباات محایر کشات عامال

سکی از مهمترسن پیشرفتهای بیوتکنولاوژی در اصاالح
نباتات در سالهای اخیر ،توس ه تکنیکهای درون شیشاهای

کلیدی م رر در القاء جنین سا کاالو و مت اقاآ آن بااززاسی
گیاه میباشد (.)Maheshwari et al., 1982

بااه منرااور تولیااد گیاهااان هاپلوئیااد ماایباشااد کااه ماایتوانااد

 )2002( Gemes-Juhasz et al.تاایریر مر لااه مناسااآ

باارای تولیااد ساانهااای خااالم مااورد اسااتفاده قاارار ب یاارد

گامتوفیاات ماااده و پاایش تیمااار گرماااسی را باار القااای درون

( .)Shalaby, 2007ساانهااای خااالم ماایتواننااد فواسااد

شیشهای تخمک پنج سن پارتنوکارپ خیار مورد مطال ه قارار

ارزشمندی از جمله استفاده به عنوان وارسته جدسد در گیاهان

دادناد .محایر ماورد اساتفاده ()Cucumber Basal Medium

خودگشن و استفاده به منرور تولید هیبرسادهای پار عملکارد

 CBMتکمیلشده با  0/02 TDZمیلیگرم بر لیتر و  4درصد

در گیاهان دگرگشن داشته باشند ( .)Veilleux, 1994تولیاد

ساکاروز بود .ب د از کشت پتریدسشهاا باه مادت  1-5روز

سنهای خالم در گیاهاان مختلاف مخصوصاا گیاهاان باا

در دماهااای  28 ،24سااا  35سااانتیگااراد و در تااارسکی قاارار

گردهافشانی بااز م ال خیاار نیازمناد زماان و امکاناات کاافی

گرفتنااد .جنااینهااای القاااءشااده بااه محاایر باااززاسی CBM

میباشد .باا پیشارفتهاای اخیار در کشات درون شیشاهای،

تکمیاالشااده بااا  0/50 NAAمیلاایگاارم باار لیتاار0/2 BA ،

میتوان سنهای خاالم را در زماان کوتااهتاری نسابت باه

میلیگرم بر لیتر و  3درصد ساکاروز منتقل شدند .نتیجه اسان

روشهای سنتی تولید کرد (.)Bajaj, 1990

مطال ااه نشااان داد کااه گرمااا باعااث افاازاسش القااای جنااین و

بهعورکلی روشهاسی که برای القاء هاپلوئید درکدوئیان
وجاااود داردناااد عبارتناااد از پاااارتنوژنز ()Parthenogenesis

باززاسی در کشت تخمک شده است و بیشترسن ت داد جناین
در دمای  35سانتیگراد برای  2-4روز به دست آمد.

(در درجه اول گردهافشانی با داناه گارده پرتاو تابیادهشاده)،

 )2009( Diao et al.شااش هیبرسااد  F1خیااار را بااا

ماادهزاسای درون شیشاهای ( )In Vitro Gynogenesisشاامل

کاربرد تیمارهای مختلاف جهات کشات تخماک ماورد

(کشاات درون شیشااهای تخماادان ( )Ovariesو تخمااکهااا

مطال ه قرار دادند .تیمارهای مورد بررسی عباارت بودناد
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از :تیمار گرمااسی ( 35ساانتیگاراد باه مادت  2-4روز)،

اصفهانی دارای ع م و مزه خیلی خوب و عملکرد با سی

تیمار هورمونی  0/02 ،0/01( TDZو  0/04میلیگارم بار

میباشد اما نسبت به بیماریهای و آفات سا

میباشد.

لیتر) و نیترات نقره (صفر و  10میلیگارم بار لیتار) .نتااسج

رقاام بیااتآلااف ،داری رنااگ و بازرپسااندی مناسااآ و

گرماسی  35سانتیگراد باه

مقاومت های نسبتا خاوبی مای باشاد .ژنوتیاپ هاای ماورد

اسن مطال ه نشان داد که شو

ماادت  3روز و غلراات  0/04 TDZمیلاایگاارم باار لیتاار

مطال اااه ،در گلخاناااه آموزشااای و پیوهشااای پاااردس

بیشترسن فراونی تشکیل جنین را داشاتند در صاورتی کاه

کشاورزی و منابب عبی ی دانش اه رازی کرمانشااه کشات

نیترات نقره تایریر م نای داری بار فراوانای تشاکیل جناین

شدند .مراقباتهاای زراعای در گلخاناه ،شاامل آبیااری،

نداشت اما دوره ظهور جنین را کوتاهتر کرد و نیاز ت اداد

سمپاشی ،کودپاشی و محلولپاشی با روش مناسآ انجاام

جنین در هر قاچ از تخمدان را بیشتر کرد.

گرفت .خیارهای که در مزرعه کشت شدند بر سآ نیاز

 )2013( Moqbeli et al.تولید دورن شیشاهای گیااه

آبی خیار هر سه روز سک بار با استفاده از سیستم آبیااری

هاپلوئید خیار را باا اساتفاده از کشات تخماک در شاش

قطااره آبیاااری شاادند و در فاصااله  30روز ب ااد از کشاات

هیبرسااد  F1خیااار تحاات تیمارهااای ( TDZصاافر،0/01 ،

اقدام به جمبآوری گلها جهت کشت تخماک شاد .بار

 0/03 ،0/02و  0/04میلیگرم بر لیتر) و پیش تیمار 35±1

اسااا

مطال ااه  )2002( Gemes-Juhasz et al.بهتاارسن

سانتیگراد (برای صفر 3 ،2 ،و  4روز) مورد بررسی قارار

زمان برداشت جوانههای گل جهت کشت تخماک ساک

دادند .بیشترسن موفقیت در جنینزاسای در غلرات TDZ

روز قبل از گردهافشانی (گلهای ماده کاه گلبار هاای

 0/04میلیگرم بر لیتر بهدست آمد و بهتارسن پایش تیماار

آنها باز نشده باشند) میباشد.

گرماسی نیز  35سانتیگراد برای  3روز گزارش شد.
 )2014( Plapung et al.به منراور شناسااسی سانهاای

ضدعفونی کردن گلها قبل از کشت
جوانههای گل برداشتشده ،درون شیشههای که قبال

مقاوم به وسرو موزائیک خیار قط ات تخمدان را به مادت

با فوسل آلومینیومی پوشیده شاده بودناد و روی ساخ قارار

سک ماه در محیر  CBMاوی  5 ppmنیترات نقاره کشات

داشتند منتقل شدند .به منرور ضدعفونی کردن جوانههای

جنااینهااا را بااه محاایر  MSتکمیاالشااده بااا

استفاده شد،

دادنااد .سااپ

گل از آبمقطر استرسل جهت زدودن خا

6-(Gamma, Gamma-Dimethylallylamino) ( KIN/BAP, 2ip:IAA

سپ

) )Purine (2ipبه مدت دو ماه منتقل کردناد .جناینهاای سابز

بااا هیپوکلرساات ساادسم  3درصااد بااه ماادت  10دقیقااه

رنگ باه محایر  MSتکمیالشاده باا  BA/2ip: IAAمنتقال

ضدعفونی شدند .گالهاا در پاساان  3مرتباه باا آبمقطار

شدند .ترکیآ  BAP:IAA 2:1به عناوان بهتارسن ترکیاآ در

استرسل شستشو داده شدند.

القای جنینزاسی در اک ر سنهای مورد آزماسش م رفی شد.
هدف از مطال ه اضر بررسی اررات سطوح مختلاف

انجام کشت و پیش تیمار
مااادگیهااا تحاات شااراسر اسااترسل شااکافته شاادند،

تنراایمکنناادهای رشااد گیاااهی  TDZباار تولیااد گیاهااان

تخمااکهااا بااه همااراه بافاات بااین آنهااا بااه تکااههااای 1

هاپلوئیااد از عرسااق کشاات تخمااک دو ژنوتیااپ خیااار

میلاایمتااری تقساایم شاادند و باار روی ماایحر کشاات MS

اصفهانی و بیتآلف بود.

( )Murashige and Skoog, 1962تکمیلشده با ساطوح

با اتانول  70درصد به مادت  30رانیاه و پا

از آن

مواد و روشها

مختلاااف هورماااون ( )Thidiazuron( TDZصااافر،0/01 ،

مواد ژنتیکی و اجرای آزمایش
مواد گیاهی مورد استفاده در اسن تحقیاق دو ژنوتیاپ

 0/07 ،./06 ،0/05 ،0/04 ،0/03 ،0/02و  0/08میلاایگاارم
بر لیتر) قرار گرفتند .پتریدسشهای اوی تخماکهاای

خیار شامل توده بومی اصفهانی و رقم هیبرساد بیاتآلاف

کشت شده جهت پیش تیمار به مادت ساه روز در دماای

تهیااهشااده از شاارکت پاکااان بااذر اصاافهان بودنااد .تااوده

 35±1سانتی گراد در تارسکی قرار گرفتناد و ب اد از اسان
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مدت به اتاقک رشد با دمای م مولی منتقل شدند .ب د از

-1ب) .در تحقیق مشابهی که  )2009( Diao et al.روی

دو هفته از کشت رسزنمونهها به محایر  MSتکمیالشاده

نند رقم خیار انجام دادند ،توانستند با افزودن نیترات نقره

با  1/5میلیگرم بر لیتار  GA3منتقال شادند .رسزنموناههاا

به محیر کشت زمان مشاهده اولین تغییارات را باه نهاار

باه محایر MS

تا پنج روز ب اد از کشات کااهش دهناد .آنهاا گازارش

تکمیاالشااده بااا  1/5میلاایگاارم باار لیتاار  BAPو 0/05

دادند که اولین تغییرات در شاهد دود هشت روز ب د از

میلیگرم بر لیتر  NAAمنتقل شدند .در نهاست رسزنمونهها

کشت مشاهده شد .در مطال اه اضار اولاین تغییارات در

به محایر  MSبادون تنرایم کنناده رشاد گیااهی منتقال

غلرتهای با تر  TDZساه تاا نهاار روز ب اد از کشات

شدند .محیر مورد استفاده در تمام مرا ال باا سااکارز 3

مشاهده شد ،بنابراسن به نرر مایرساد باا افازاسش غلرات

درصد و آگار 0/8درصد تکمیل و میزان اسادسته آن نیاز

 TDZجنینها سرس تر القاء میشوند.

سک هفته در اسن محایر ماندناد و ساپ

رسزنمونهها ب د از تنش گرماسی و بدون تغییار محایر

بین  5/7تا  5/8تنریم شده بود.
تشخیص هطوح پلوئیدی
تشخیم سطوح پلوئیدی روی کالو ها و جنینهای

رسزنمونه های کشت شاده متاورم شادند .ب اد از دو هفتاه

بهدست آمده باا اساتفاده از آزمااسش فلوسااستومتری و باا

رسزنمونااههااا بااه محاایر اااوی  GA3منتقاال شاادند.

رنگآمیزی  DAPIانجام شاد .کاالو هاا و جناینهاای

رسزنمونه ها سک هفته در اسان محایر ن هاداری شادند و

کشاات در اتاقااک رشااد م مااولی قاارار گرفتنااد .تمااامی

هاپلوئید جهت باززاسی به محیرهای باززا منتقل شدند.

سااپ

طرح مورد اهتفاده و تجزیه و تحلیل دادهها
آزماسش فاکتورسل در قالآ عرح پاسه کامال تصاادفی

جنینهای القاءشده به محیر بااززاسی ،رشاد آنهاا اداماه
پیدا کرد .رشد کالو

با سه تکرار (هر پتریدسش بهعناوان ساک تکارار در نرار

شد ،اسن کالو ها زرد رنگ شدند و از بین رفتند (شکل

گرفته شده است) برای اسن آزماسش در نرر گرفته شاد و

 -2الف) ،رشد کاالو

در برخای دس ار از رسزنموناههاا

در هر پتریدساش قط اات بافات ااوی تخماک کشات

ادامه پیدا کرد و کالو ها به بافتهای سفت و سبزرن ی

شدند .فاکتورهای آزماسش شامل ژنوتیپ (در دو ساطح)

تبااادسل شااادند (شاااکل -2ب) .تجزساااه و تحلیااالهاااای

و غلرتهای مختلف ( TDZدر هشت سطح) بودند .ب اد

فلوساستومتری روی اسن بافتهاا نشاان داد کاه هماه اسان

و جناینهاای

بافتها دارای ساطوح پلوئیادی ،دسپلوئیاد و تتراپلوئیادی

القاءشده شمارش و ساداشت شادند .آزماون نرماال باودن

میباشند ،پ

میتاوان گفات کاه هماه اسان بافاتهاا از

داده ها با استفاده از نرمافزار  Minitabروی باقیمانادههاا

بخشهای دسپلوئید رسزنمونهها تولید شدند ،بنابراسن هماه

انجام گرفت ،تجزسه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

اسن بافتها ذف شدند.

از دو هفته از کشت صفات ت اداد کاالو

آماری  SASو مقاسسه میان ینها با استفاده از آزمون نند
دامنهای دانکن انجام گرفتند.

نتای و بحث

بااه محاایر باااززاسی منتقاال شاادند .ب ااد از انتقااال
در برخی از رسزنموناههاا متوقاف

جنینهای القاءشاده از تخماکهاا شامارش شادند و
مورد تجزسه تحلیل آماری قرار گرفتناد .بار اساا
ارائهشده در جدول تجزسه وارساان

نتااسج

اصال از دادههاای

قط ااات سااک میلاایمتااری بافاات تخماادان همااراه بااا

بهدست آمده از جنینهای القاءشده (جدول  ،)1تنهاا ارار

(شکل  -1الاف) روی محایر کشات

 TDZم ناایدار شااد و تفاااوت م ناایداری در پاسااخ دو

قرار گرفتند .رسزنمونههای کشتشده به همراه محایر باه

ژنوتیپ خیار به کشت تخمک بر اسا

سطوح هورمونی

مدت سه روز در دمای  33درجه سانتیگراد قرار گرفتند.

آزماسششده مشاهده نشد .ارر متقابل هورمون در گیاه نیز

اولین تغییرات ب د از اعمال تنش گرمااسی روی رسزنموناههاا

م نی دار نشد .مقاسسه میان ین بارای هار گیااه در ساطوح

بهصورت جنینهای گلبولی شاکل مشاخم شاد (شاکل

مختلف  TDZانجاام شاد .عباق جادول مقاسساه میاان ین

تخمک های نار
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جنینهای القاءشده از کشات تخماک دو ژنوتیاپ خیاار

اساان مطال ااه همخااوانی دارد .در مطال ااه مااذکور آنهااا

اصفهانی و بیاتآلاف (جادول  ،)2مشاخم شاد کاه باا

سطوح  0/01تا  0/04میلیگرم بر لیتار  TDZرا آزمااسش

افزاسش غلرت تنریمکننده رشد گیااهی  TDZدر محایر

کردند و گزارش دادند که غلرت  0/04میلیگرم بر لیتار

القاء جنین نیز افزاسش سافت و در غلرت  0/08میلایگارم

م ررتر بود .ساسر محققین نیز اسن نتیجه را تیسید کاردهاناد

بر لیتر بیشترسن میاان ین ت اداد جناین در هار دو ژنوتیاپ

(Diao et al., 2009؛ Gemes-Juhasz et al., 2002؛

بیشااترسن

Plapung et al., 2014؛ .)Suprunova et al., 2008

میان ین ت داد جنین برای ژنوتیپ اصفهانی  23/33و برای

جدول مقاسسه میانی ین ها (جدول  ،)2نشان داد که القاء

ژنوتیپ بیتآلف  20/66بهدست آمد و کمترسن میاان ین

جنین در ژنوتیپ محلی اصفهانی نسبت به رقام تجااری

ت داد جنین نیز در محیر  0/01میلیگرم بر لیتر بارای هار

بیتآلف بیشاتر انجاام شاد هار نناد کاه اسان اخاتالف

دو ژنوتیپ مورد بررسی بهدست آماد (جادول  .)2نتااسج

م نی دار نشد (جادول  .)1ت اداد جناین هاای القااءشاده

 )2013( Moqbeli et al.کااه بااه منرااور تولیااد گیاهااان

در هر دو ژنوتیپ مورد آزماسش در غلراتهاای باا تر

هاپلوئید از کشات تخماک خیاار مطال اه بار روی شاش

بهعور م نی داری نسبت به غلرات هاای پااسین تار بیشاتر

رقاام هیبرسااد خیااار انجااام دادنااد نیااز بااا نتاااسج اصاال از

بود.

مااورد آزماااسش بااهدساات آمااد .باار اساان اسااا

الف

شکل  -1مراحل مختلف تولید گیاه هاپلوئید مضاعفشده خیار از طریق کشت تخمک
الف -قطعات یک میلیمتری تخمدان حاوی تخمکهای نارس؛ ب -جنینهای القاشده بعد از اعمال پیش تیمار گرمایی (جنینها با
دایرههای قرمز رنگ مشخص شدند)؛ پ-جنینهای در حال رشد؛ ت -ادامه رشد جنین و توقف رشد باتت تخمدان؛ ث -تشکیل
هاختارهای اولیه برگ و هاقه مانند؛ ج -ظهور گیاه هاپلوئید مضاعف

Figure 1. Cucumber ovule embryogenesis and regeneration of double haploid plantlets derived from
them
(A): Ovary slices containing immature ovules; (B): Induced embryos; (C): Sprouting embryo; (D): Continued
growth of the embryo and stop ovarian tissue growth; (E): Shoot-like organogenesis; (F): Elongated shoots
)(E and regenerated plantlets
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الف

ب
شکل  -2رشد باتت دیپلوئید تخمدان
الف -توقف رشد و زرد شدن ریزنمونه کشتشده بعد از هه تا چهار هفته از کشت؛ ب -باتت هفت و هبز رنگ رشد کرده از باتت دیپلوئید
(جنینهای از بین رتته با دایره قرمز مشخصشده اهت)

Figure 2. Ovarian diploid tissue growth
(A): Stopping growth and yellowing slices after three to four weeks of culture; (B): Rigid and green tissue grew
)out from diploid tissue (marked with circle red

جدول  -1تجزیه واریانس جنینهای القاءشده از کشت تخمک خیار
Table 1. Analysis of variance of induced Cucumber ovule embryos
درجه آزادی
df

منابع تغییرات
SOV

ژنوتیپ
Genotype
TDZ
ارر متقابل
Interactiong × TDZ
خطا
Error
ضرسآ تغییرات (درصد)

میانگین مربعات
Mean of square

1

22.65ns

7

**212.31

7

2.79ns

32

9

22.26

)C.V. (%

جدول  -1مقایسه میانگین جنینهای القاء از کشت تخمک دو ژنوتیپ خیار بیتآلف و اصفهانی
Table 2. Mean comparison of induced embryos from Esfahani and Beit Alpha ovule culture
TDZ

اصفهانی
Esfahani

بیتآلفا
Beit Alpha

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

6.33d
7.66d
11c
11.66c
14.66b
16b
22.66a
23.33a

5e
6.33de
9.66cd
13bc
13.33bc
15b
19.33a
20.66a
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سطح پلوئیدی کاالو هاا و جناینهاای القااشاده باا

فلوساستومتری مشخم شاد .بار اساا نتااسج فلوسااستومتری

استفاده از دست اه فلوساستومتری مشخم شاد .بخشای از

تمامی گیاهان تولیدشده بهعور خودبخودی مضاعف شادند

بافت های تولیدشده برای انجاام آزمااسش فلوسااستومتری

و میتوان آنها را بهعنوان سن خاالم باهعاور مساتقیم در

اسااتفاده شااد .سااطوح مختلااف پلوئیاادی شااامل هاپلوئیااد

برناماههااای اصاال ی بکااار گرفات (شااکل  .)4گیااه کاماال

(شکل -3ب) ،تتراپلوئید (شکل -3پ) و دسپلوئید (شکل

منتقلشده به گلدان در شکل ( )5نشاان داده شاده اسات .در

-3ت) در کالو ها و جنینهای القاءشاده مشااهده شاد.

تولید سنهاای خاالم از عرساق کشات تخماک باشاد ،باا

بافتهای هاپلوئید واکشت شدند و بقیه بافاتهاا اذف

توجااه بااه ساامی بااودن کلشاایسااین جهاات دو براباار کااردن

شدند .کشتها هر سه تا نهار هفتاه ساک باار در محایر

کروموزمهای گیاهان هاپلوئید ،ذف اسن مر لاه مایتواناد

مانند تشکیل

سودمند باشد .با توجه به مطال ات انجامشده به نرر مایرساد

به محیر پاسه  MSبدون هورمون و تکمیلشده

که درصد بسیار زسادی از گیاهان تولیدشده از مادهزاسای و

با  3درصد ساکارز و  0/8درصاد آگاار و اسایدسته 5/75

نرزاسی در خیار دسپلوئید سا پلیپلوئید میباشند .در مطال ه

منتقل شدند .ب د از دو هفته گیاهچههاا رشاد کردناد .باه

 )2009( Diao et al.فقر دو گیاه از  40گیاه تولیادشاده

منرور رسشهزاسی ،گیاهان تولیدشده به مادت دو هفتاه در

از کشت تخمک خیار هاپلوئید بودند .نتاسج اسن مطال ه را نیز

محیر  MSتکمیال شاده باا  0/2میلایگارم بار لیتار IAA

مطال اات محققااان دس اار روی گیاهااان دس اار تیسیااد کردنااد

کشاات شاادند .سااطوح پلوئیاادی گیاهااای تولیاادشااده بااا

(Chani et al., 2000؛ .)Germana and Chiancone, 2003

باززاسی واکشت شدند تا ساختار اولیه بر
شد .سپ

الف

ب

پ

ت

شکل  -3هطوح پلوئیدی بهدهت آمده با اهتفاده از تلوهایتومتری
الف -دیپلوئید بهدهت آمده از کنترل؛ ب -هاپلوئید؛ ج -تتراپلوئید؛ ت -دیپلوئیدی حاصل از کالوس

Figure 3. Ploidy levels determined using a flowcytometric assay
)(A) Diploid (control); (B) Haploid; (C) Tetraploid; (D) Diploid (Callus
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شکل  -4گیاهان هاپلوئید مضاعفشده حاصل از کشت تخمک خیار
Figure 4. Doubled haploid plants regenerated from ovule culture

شکل  -5گیاه کامل هاپلوئید مضاعفشده حاصل از کشت تخمک خیار
Figure 5. Double haploid plant from cucumber ovule culture

نتیجهگیری

آزماسش هاای فلوسااستومتری تماامی گیاهاان تولیاد شاده

عبق نتاسج باهدسات آماده ،باا افازاسش غلرات TDZ

بهعور خودبخودی مضااعف شادند و مایتاوان آنهاا را

تخمک های خیار پاسخ بهتر و سرسبتری به کشات نشاان

بااهعنااوان ساان خااالم ب اهعااور مسااتقیم در برنامااههااای

دادند .اولین واکنش تخمکها به القاء جنین ،ب اد از ساه

اصال ی بکار گرفات .باهعاورکلی مایتاوان گفات کاه

روز به صورت جنینهای گلباولی شاکل در محایرهاای

کشت تخمک روشی م رر در تولید گیاهان هاپلوئیاد در

داری غلراات  TDZبااا قاباال مشاااهده بااود .باار اسااا

خیار میباشد.
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