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Cucumis(یی کشت بساك خیارزارویانیی و زاکالوسبررسی اثر  رقم و تنظیم کننده هاي رشد گیاهی بر 

sativus L.(
1فر، حسین کریمی1علیرضا پویش، 3مهدي مرتضویانمحمد، سید2، محمود لطفی*1الهه آرمیون

استادیار گروه -3دانشیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران -2، دانشگاه تهران. اصالح گیاهان باغبانیدانشجوي کارشناسی ارشد -1
.علوم زراعی و اصالح نباتات، پردیس ا بوریحان، دانشگاه تهران، تهران

elahe.armiyoun@gmail.comنویسنده مسئول:*

چکیده
- قرارهاي گیاهی مورد استفاده گونههاي اخیر کشت بساك به منظور دستیابی به تولید گیاهان هاپلوئید در بسیاري از سالدر 

توان به الین خالص دست پیدا هاي سنتی میتري نسبت به روشهاپلوئید در مدت کوتاهدابلگرفته است. با تولید گیاهان هاپلوئید و 
کالوس و تشکیل ساختارهاي القايهاي رشد گیاهی در ژنوتیپ و اثر تیمارهاي مختلف تنظیم کنندهثیرأکرد. در این تحقیق ت

حاوي ساکارز سه MSمحیط کشت جنینی از طریق کشت بساك خیار در دو رقم تبریز و سوپر دامینوس مورد بررسی قرار گرفت.
زیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب همراه با تیمارهاي مختلف هورمونی مورد اردرصد8/0درصد و آگار 

ي بین دارمعنینتایج حاصل از کشت بساك و القاي کالوس نشان داد که تفاوت .طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت
بیشترین Kinکروموالرمیو دوBAPمیکروموالردو ، D-2,4میکروموالردو ژنوتیپ وجود دارد. رقم تبریز با تیمار هورمونی دو 

بیشترین میزان تولید BAمیکروموالر10به همراه NAAمیکروموالر6/0همچنین تیمار هورمونی یی را نشان داد.زاکالوسمیزان 
بیشترین میانگین تعداد BAمیکروموالر1به همراه NAAمیکروموالر3/0و  تیمار هورمونی ها جنینی بر روي کالوسساختارهاي 

را ایجاد کرد.رویان به ازاي هر کالوس رویان زا

ییزاکالوسکشت بساك، ژنوتیپ، تنظیم کننده هاي رشد گیاهی، کلمات کلیدي:

مقدمه
گیاهان اي برخوردار است که پس از هندوانه بیشترین میزان تولید را در بین از جایگاه ویژه1اي، خیارهاي میوهدر میان سبزي

ها، در درجه اول نیاز به تولید بذور مناسب مین نیاز به سبزيأبه منظور ت).Wehner, 2000این خانواده به خود اختصاص داده است (
. اولین قدم در تولید بذور هیبرید گرفته استدر جهان صورت هاي گذشتهدر سالین منظور تولید بذور هیبریددب.شوداحساس می
هاي اصالحی هاي خالص از طریق روشوالدینی با صفات مطلوب است. با توجه به اینکه دستیابی به الینخالص هايتولید الین
تر از تر و سریعهزینهکمکه وئیدهاپلدابلهاي کند از روش جایگزین تولید الینبر بوده و هزینه زیادي را تحمیل میرایج زمان

).George et al., 2008(. شوداستفاده میي معمول است هاروش

(کشت بساك و و آندروژنزینوژنزژ،، پارتنوژنزیهاي مختلفی چون حذف کروموزومبه روشهاپلوئیديدر گیاهان تولید
هاي بهترین راه براي رسیدن به این مقصود که در سال).1388میبدي،پناهی و امامیشریعتعنایتی(پذیردمیکروسپور) صورت می

هاي استفاده از تکنیکگیردبرداري قرار میمورد بهرهو در سطح تجاري نقاط جهان در مقیاس باالاکثر اخیر به صورت گسترده در 
ثرترین روش مؤترین و ). آندروژنز سریعLantos et al., 2009; Kasha et al., 1974(باشدحذف کروموزومی و آندروژنز می

شود (کهریزي و هاپلوئیدهاي مضاعف به منظور تولید رقم جدید و بذور هیبرید محسوب میید وهاپلوئجهت تولید گیاهان
.)Shariatpanahi et al.,2006;1388میبدي، پناهی و امامیشریعتعنایتی;1379اران، کهم

1- Cucumber (Cucumis sativus)
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Kumar) کالوس از بساك خیار ) با استفاده از پیش تیمار هورمونی و پیش تیمار سرمایی موفق به تولید2003و همکاران
زایی موفق به کالوسD-2,4و BAبا استفاده از ترکیب تیمار هورمونی 2007و همکاران در سال songگیاه هاپلوئید شدند. سپس و 

هیچ گیاه هاپلوئیدي تولید نکردند.ها و تولید گیاه هاپلوئید از کشت بساك خیار شدند، هرچند که در این تحقیق بعضی از رقم
یی در کشت بساك خیار می زارویانیی و زاکالوسجهت افزایش راندمان ز این آزمایش بررسی پیش تیمارهاي هورمونیاهدف 

باشد.

هامواد و روش

هادادهآوريجمعمواد گیاهی و 
کوکوپیت و پرلیت به گیاهان مادري شامل دو رقم تبریز و دامینوس در گلخانه دانشگاه ابوریحان در بستري از الف) ریزنمونه: 

غنچه هاي گل نر در ساعات اولیه صبح برداشت شدند. بدین منظور ،کشت بذورروز بعد از 40حدود .پرورش یافتند2:1نسبت 
) برداشت و 1(شکلاي شدناي میانی تا اوایل دو هستهمتري در مرحله میکروسپورهاي تک هستهمیلی8-12هایی در اندازه غنچه

گراد به مدت دو روز قرار چهار درجه سانتیدر دمايدر انکوباتورها پس از انتقال مواد گیاهی به آزمایشگاه، نمونهگردید.استفاده 
در زیر هود ها پس از ضدعفونی کردن، نمونه). Kumar et al 2002ها به روش معمول انجام شد (ضدعفونی گلچهداده شدند. 

هاي گل نر در زیر هود المینار شکافته سپس غنچهسه بار به مدت پنج دقیقه شسشتو داده شدند.المینار با آب مقطر استریل شده، 
، MSمحیط کشت ازقرار داده شد.در پتریدیش به آرامی بر روي محیط کشت حاوي تیمارهاي هورمونی مختلفها شده و بساك

درصد آگار جهت کشت بساك استفاده شد.8/0حاوي سه درصد ساکارز و 

در یک سطح (دو میکروموالر)D-2,4هاي مورد استفاده براي القاء کالوس شامل هورمون:ب) تنظیم کننده هاي رشد گیاهی
در نظر در سه سطح (صفر، دو و چهار میکروموالر) Kinهمچنیندر سه سطح (یک، دو و چهار میکروموالر) وBAPدر ترکیب با

محیط القاي ). 1یی منتقل شدند (شکل زارویانالوس هاي تشکیل شده به محیط القاي هفته بعد از کشت، ک5-6. حدود گرفته شد
5-6میکروموالر) در نظر گرفته شد. 6/0و 3/0در دو سطح (NAAمیکروموالر) و 10در سه سطح (یک، پنج و BAجنین شامل 

شکیل شدند.تزارویانهاي بر روي کالوسها جنینهاي القاء شده،کالوسهفته پس از کشت

ژنتیکیوآماريتحلیلوتجزیه
یی و اندازه کالوس در دو رقم زاکالوسصفات مورد ارزیابی در این تحقیق شامل اثر تنظیم کننده هاي رشد گیاهی بر میزان 

تجزیهباشد. زا میرویانکالوسجنین به ازاي هر تعدادو میانگین زارویانهاي میانگین کالوس،تبریز و سوپر دامینوسخیار
با استفاده از نرم افزاردر چهار تکراریتصادفطرح کامالًبر اساس طرح فاکتوریل در قالب  ها تحلیلوتجزیه میانگین،واریانس

SAS.انجام شد

اي شدن. اي تا اوایل دو هستهزایی. الف) میکروسپور تک هستهمراحل مختلف رویان-1شکل 
ج) جنین در مرحله قلبی.هاي القا شده روي کالوسجنینهاي کشت شده روي محیط القاي کالوس. ج)بساكب)

شکلشکل.
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نتایج و بحث
-به عنوان مهم(هاي رشد و ژنوتیپ نتایج به دست آمده از تأثیر تنظیم کنندهیی: زاکالوسبررسی اثر تنظیم کننده هاي رشد بر 

بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه ) آورده شده است. 1در جدول تجزیه واریانس (جدول )ییزاکالوسترین عوامل مؤثر در 
براي صفات اثر رقم که مشاهده شد مختلف مورد مطالعه در کشت بساك خیار واریانس اثر رقم و تیمار هورمونی بر صفات 

ي دارد. همچنین اثر دارمعنیتفاوت 01/0و 05/0هاي رویان زا به ترتیب  در سطح یی، اندازه کالوس و میانگین کالوسزاکالوس
ي دارند. دارمعنیتفاوت زارویانکالوسهرازايبهجنینتعدادیی، اندازه کالوس و زاکالوستیمار هورمونی براي صفات صفات 

شد.دارمعنییی زاکالوسبراي صفت 01/0همچنین اثر متقابل رقم و تیمار هورمونی در سطح 

در کشت بساك خیارمورد مطالعهتجزیه واریانس اثر رقم و تیمار هورمونی بر صفات -1جدول 

منابع تغییر

میانگین مربعاتدرجه آزادي

زاییکالوس
اندازه 
کالوس

کالوس 
رویان زا

تعداد جنین به 
ازاي هر کالوس 

رویان زا
زاییکالوس

اندازه 
کالوس

کالوس 
رویان زا

تعداد جنین 
به ازاي هر 

کالوس رویان 
زا

093/0ns015/0**55/1*039/0*11رقم

84/0ns012/0*015/0*034/0**85تیمار هورمونی

تیمار × رقم
هورمونی

85**027/0ns65/0ns002/0ns001/0

5436007/039/0007/007/0خطاي آزمایشی

ضریب تغییرات
)C.V(

33/1078/344/905/9

داري می باشد.و غیر معنی05/0، 01/0داري در سطح آماري به ترتیب معنیns**، * و 

این اساس. بر )2(جدول آورده شده استذیل یی در زاکالوسمقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تیمار هورمونی براي صفت 
- کالوسمشاهده شد. در رقم سوپر دامینوس بیشترین میزان هشتو هفت هورمونیتیماریی رقم تبریز در زاکالوسبیشترین میزان 

بود.پنج یی مربوط به تیمار هورمونی زا

افزایشبرهاآنمثبتاثرو) Kin, BAP(سیتوکینیندوبا) D-2,4(قوياکسینیکمناسبترکیببیانگرقسمتایننتایج
گیاهنموورشددرمتفاوتینقشمختلفمقادیرها درهورمونکهزیرااست،شدهایجادهايکالوساندازهوزاییکالوستحریک

باعثبساكکشتدر) NAA(استیکنفتالیناسیدکهحالیدرشودمیکالوسالقاءوسلولیتکثیردرتسریعباعثD-2,4. دارند
).Ball et al, 1993(شودمیمستقیمزاییرویاندرالقاءکمک
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و تیمار هورمونی بر صفات مورد مطالعه در کشت بساك خیاررقممقایسه میانگین اثرات متقابل -2جدول 

ییزاکالوسشماره تیمار(μM)تیمار هورمونی رقم

تبریز

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP1bc818/0

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP+ 2 (μM)Kin2c734/0

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP+ 4(μM)Kin3cc75/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP4c746/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP+ 2 (μM)Kin5bc818/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP+ 4(μM)Kin6bc827/0

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP7a041/1

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP+ 2(μM)Kin8a024/1

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP+ 4(μM)Kin9ab967/0

سوپر دامینوس

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP1b754/0

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP+ 2 (μM)Kin2b77/0

2 (μM) 2,4-D + 1 (μM) BAP+ 4(μM)Kin3b777/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP4ab817/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP+ 2 (μM)Kin5a91/0

2 (μM) 2,4-D + 2 (μM) BAP+ 4(μM)Kin6ab815/0

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP7b794/0

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP+ 2(μM)Kin8ab809/0

2 (μM) 2,4-D + 4 (μM) BAP+ 4(μM)Kin9ab862/0

می باشد.دانکنآزمونبراساس01/0در سطح ها میانگینبیندارمعنیاختالفعدمدهندهنشانمشابهحروفستونهردر
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Effects of genotype and plant growth regulators on callus and embryogenesis induction in
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Abstract

Nowadays, anther culture is widely used in many plant speciesfor generation of haploid plants .
Using haploid and doubled haploid plants, we are able to achieve homozygous lines in a shorter time
than traditional methods. In this study, The effect of genotype and plant growth regulator were
investigated on induction of embryonic callus and embryogenesis by anther culture in cucumber
cultivars(Tabriz and Super Daminus). MS medium supplemented with 3% sucrose and 0.8% agar were
evaluated with different hormonal treatments. The experiments were conducted based on factorial
experiments in a completely randomized design with four replications. The results of anther culture
and induction of callus showed significant differences between genotypes. The highest callus
induction was observed in Tabriz cultivar in medium supplemented with 2 µM 2,4-D,2 µM  BAP and
2 µM Kin. Compared to other hormonal treatments, medium supplemented with 0.6 µM NAA and 10
µM BA resulted in highest embryo induction. The highest number of embryo per embryogenic callus
was observed in the medium supplemented with 0.3 µM NAA and 1 µM BA.

Keywords: anther culture, genotype, plant growth regulators, callus
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