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 در شرایط گلخانه به منظور تولید الین های خالص خربزه    ژنزتعیین دز مؤثر پرتو گاما در القای پارتنو

  2، محمود لطفی* 1لیال باقری

 ایران  -کرج ای،هسته فنون و  علوم پژوهشگاه  ای،. پژوهشکده کشاورزی هسته1

 ایران  -دانشگاه تهران، تهران. گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، 2

 چکیده: 

های مؤثر دو برابر نمودن کروموزم است. در های خالص از گیاهان هاپلوئید خربزه،  نیازمند به کارگیری روش تولید الین 

با  های ماده به منظور تولید گیاهان هاپلوئید، از تکنیک گرده پرتوتابی شده استفاده گردید. در این روش،. گلاین راستا، 

افشانی شدند. سه هفته پس از تلقیح، گری(، گرده  550تا    250های پرتوتابی شده با پرتو گاما با دزهای مختلف )  گرده

 همچنین، جهت دو برابر نمودن کروموزوم ها از بذور، خارج شده و بر روی محیط کشت اختصاصی، کشت گردیدند.  جنین 

گری موثرترین   550دز موثر پرتو گاما نشان داد که در القای بکرزایی، دز  نتایج تعیین    سین استفاده شد. از تیمار کلشی

سمسوری و ساوه باالترین درصد جنین به    طالبی   هایتوده   مورد مطالعه،   هایاز بین ژنوتیپهمچنین،    .دز پرتو گاما بود

ژنوتیپ قرار   دز پرتو و  تحت تاثیر،  هاپلوئید، تولید گیاهان  حاصله مشخص شد کهبا توجه به نتایج  . .بذر را نشان دادند

  1000نیز نشان داد که موثرترین تیمار، غلظت    ن در گلخانهسیبا تیمار کلشی  دو برابر نمودن کروموزوم  نتایج  .گیردمی

 ساعت بود.  24سین به مدت گرم در لیتر کلشیمیلی

 سین، خربزه، گرده، بکرزایی  : دز مؤثر، کلشی هاکلید واژه

Determination of gamma effective dose in induction of parthenogenesis in order to 

produce of melon pure lines in greenhouse conditions 
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Abstract:  

Production of pure lines from haploid melon plants require efficient chromosome doubling methods. In this 

regard, in order to produce haploid plants, the irradiated pollen technique was used. In this way, Female 

flowers were pollinated with gamma-irradiated pollen at different doses (250 to 550 Gy). Three weeks after 

inoculation, the embryos were removed from the seeds and cultured on a specific culture medium. Also, 

colchicine treatment was used to duplicate the chromosome. The results of determination of the effective 

dose showed that for induction of parthenogenesis, dose of 550 Gy was the most effective dose of gamma 

ray. The percent of embryos per seeds were the highest in Samsoori and Saveh cultivars. As a result of the 

present study, haploid plants production influenced by gamma ray doses and genotypes .The results of 

chromosome duplication with colchicine treatment in the greenhouse also showed that the most effective 

treatment was 1000 mg. l-1 of colchicine for 24 h. 
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   مقدمه  .1

های اخیر، تقاضا برای این محصول به خاطر ارزش ترین محصوالت صیفی در کشور است . در سالخربزه یکی از مهم

نژادی این گونه عمدتاً بر اساس تولید  های بهای افزایش یافته است. برنامهغذایی و افزایش میزان تولید آن به طور گسترده

ید ارقام هیبرید به منظور توسعه ارقام پر محصول و همچنین مقاوم به های خالص به عنوان مرحله اساسی در تولالین

تکنیک هاپلوئیدی و دابل هاپلوئیدی با کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای باشد.  های محیطی میها و تنشآفات و بیماری

کند . گیاهان هاپلوئید  ا میهای مختلف زراعی ایفهای بهنژادی گونه دستیابی به گیاه هموزیگوس نقش مهمی را در برنامه

های مرسوم دابل هاپلوئیدی نظیر کشت [. روش1های آندروژنسیس و پارتنوژنسیس بدست آیند ]توانند از طریق روش می

بساک، تخمک و تخمدان تلقیح نشده برای تولید هاپلوئید در انواع گیاهان جالیزی موفقیت چندانی ندارد و موفقترین 

ها در محیط کشت  های پرتودیده و سپس نجات جنینهای پارتنوژنیک با استفاده از گردهلقاء جنینروش در این خانواده ا

می ]اختصاصی  بررسی2باشد  حاضر،  حال  در  گرده[.  تکنیک  مختلف  و  های  ایکس  اشعه  گاما،  )اشعه  دیده  پرتو  های 

پرتو گاما به خاطر کاربرد راحت،   [. 5 - 2]ند کنفرابنفش( را به عنوان تکنیکی موثر در تولید گیاهان هاپلوئید معرفی می

برنامه باال و خطرات کمتر در  اثربخشی  به طور گستردهنفوذ خوب،  تولید گیاهان هاپلوئید  قرار های  استفاده  ای مورد 

گیرد. گرده پرتو دیده از لحاظ ژنتیکی غیر فعال بوده و قادر به باروری سلول تخم نیست ولی در سطح کالله جوانه  می

باعث تحریک به تقسیم سلولی در سلول تخم گردد و بنابراین باعث القا پارتنوجنسیس یا نمو میوه پارتنوکارپ زند که  می

تولید جنین هاپلوئید و بدست آوردن گیاه به کمک تکنیک گرده پرتودیده در گیاهان جالیزی از جمله    [. 6] گردد  می

سی قرار گرفت. انتخاب دز مناسب پرتو، شرایط رشد گیاهان  [ مورد برر5[ و کدو ]8[، هندوانه ]7[، خیار ]4،  2خربزه ]

مادری، بهنیه سازی روش گرده افشانی، زمان برداشت میوه، مرحله نموی جنین، محیط کشت و شرایط کاشت از جمله  

ا توجه به های هاپلوئید نجات یافته دارد. بنابراین بترین فاکتورهای تاثیر گذار در موفقیت این تکنیک و تعداد جنینمهم

گذار در موفقیت این روش این آزمایش به منظور دستیابی به روش جامع و موثر برای تولید گیاهان  فاکتورهای متعدد تاثیر

 های خربزه ایرانی صورت گرفت.هاپلوئید جهت تولید الین خالص در توده

  کار  روش.  2

بذر گیاهان هیبرید حاصل    شش رقم خربزه و طالبی بومی ، دو رقم وارداتی )آناناسی و زرد قناری( و    ششهای  بذور توده

های نر در چند نوبت درست قبل از  (. در زمان گلدهی، گل2)جدول    تهیه شد های ایرانی با ارقام خارجی  از تالقی توده

گری( پرتودهی شدند. هر گل ماده با    550و    450،  350،  250با دزهای مختلف پرتوی گاما )  آوری شده وشکفتن جمع 

های تشکیل شده  های ژالتینی پوشانده شدند. میوهافشانی شد و با کپسولعدد گل نر پرتوتابی شده، گرده  دو استفاده از 

، سپس بذرها  استریل سطحی شدندهای برداشت شده در آزمایشگاه  میوهآوری شدند.  پس از گرده افشانی جمع  سه هفته،

درصد هیپوکلریت   1محلول  پس از شناسایی بذوری که حاوی جنین بودند، این بذور توسط    .گردیدخارج    هاز داخل آنا

بار با آب مقطر استریل   چندینپس از این مدت بذرها  در زیر هود المینار ضدعفونی شدند.  دقیقه    20سدیم به مدت  

.  کشت شدند  E20Aخارج شده و در محیط کشت جامد    بذور  های موجود از داخلپس از ضدعفونی، جنین  شسته شدند.

در    و چندین بار، هایی که از قابلیت نمو و باززایی برخوردار بودند، چند روز بعد از کشت، شروع به رشد نمودند  جنین 

درجه سانتی گراد، نگهداری شدند. بعد از    25در اتاقک رشد در    هاگیاهچه  محیط کشت جامد ریزازدیادی شدند. سپس

گیاهچه گیاهچهسازگاری،  پلوئیدی  سطح  تعیین  جهت  شدند.  منتقل  گلخانه  به  بررسیها  بر  عالوه  حاصله  های  های 

سلول کروموزومی  روش شمارش  از  ]مورفولوژیکی،  فولگن  یافته  تغییر  روش  براساس  ریشه  انتهای  مریستمی  [  2های 

در معرض    ، گیاهان  ،(in vivo)  ایگلخانه  شرایط  سین دربا تیمار کلشی  دو برابر نمودن کروموزوم  استفاده گردید. جهت

  های زمان  مدت  در  اصلی  شاخه  انتهایی  مریستم.  گرفتند  قرار  لیتر  در  گرممیلی  1000  و  500  غلظت  با  سینکلشی  تیمار
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  تا   شدند  شسته  شیر  آب  با  هاسرشاخه   تیمار  زمان  مدت  اتمام  بعد از.  گرفتند  قرار  سینمحلول کلشی  در  ساعت  24  و  12

 .شوند پاک سینکلشی محلول از کامالً 

  نتایج و بحث:.  3

های بدون بذر )پوک( افزایش  نتایج نشان داد که با افزایش میزان دز پرتو گاما میزان تشکیل میوه کاهش و میزان میوه

گری    450بود. با افزایش میزان دز پرتو تا  (  %81)گری    250  بذر پر در دزهای تولید شده حاوی  یافت. بیشترین میوه

نشان داد. تمام روند کاهشی  اگرچه  پر مشاهده گردید  های گرده  از گل  حاصل  های  میوه  بذور  تولید میوه حاوی بذر 

گری پرتو گاما به    550دز  بودند. با توجه به این نتایج    پوک   گری واحد  550  دز  با  شده پرتوتابی  هایگرده افشانی شده با

(. گزارش گردید که تولید  1های خربزه ایرانی مشخص گردید )جدول  عنوان دز موثر برای پارتنوجنسیس موفق در توده

[ با موفقیت صورت 13[ و کدو تلخ ]6[، کدو تنبل ] 5جنین و گیاه هاپلوئید از دزهای پایین تر پرتو در کدو تابستانه ]

[ دزهای باالتر پرتو ضروری بود. بررسی حاضر نشان داد  10[ و خیار ]4[، خربزه ]  12،  3دوانه ]گرفت در حالی که در هن 

    های بومی خربزه موثر بود. های پارتنوژنتیک در تودهگری( برای ایجاد جنین 550که دز باالی پرتو )

 ین در توده های خربزه ایرانی. تاثیر گرده پرتوتابی شده با دزهای مختلف پرتو گاما بر تشکیل میوه و جن1جدول 

افشانی  تعداد گل گرده دز پرتو گاما 

 شده 

تعداد میوه تشکیل شده  

)%( 

تعداد میوه با بذر پوک   تعداد میوه با بذر پر )%(

)%( 

250 86 68 81 19  

350 29 66 58  42 

450 17 59  30  70  

550 123 55  0 100  

 94 61 155 255 مجموع 

های که استخراج ، درصد بسیار کمی از بذرهای پوک حاوی جنین بودند و جنین2با توجه به نتایج موجود در جدول  

 274ای قرار داشتند. به طور کلی  شده و نجات یافتن از لحاظ نموی در مراحل مختلفی از مرحله کروی، قلبی شکل و لپه

های که در مراحل قلبی شکل  قلبی شکل بودند. برخی از جنین   ها در مرحله کروی وجنین نجات یافتند که اکثریت آن

(. بر طبق گزارشات قبلی میزان باززایی تحت تاثیر مرحله 3ای بودند قادر به باززایی به گیاه را  داشتند )جدول  و لپه

[.  7،  6،  3ابق است]ای باالترین میزان باززایی را دارد که نتایج حاضر دارای تطگیرد و مرحله لپه نموی جنین قرار می

%( بدست آمد و کمترین درصد در هیبرید    1/1%( و طالبی ساوه )  2/1باالترین درصد جنین به بذر در طالبی سمسوری )

%( و کمترین در هیبریدها مشاهده    26/0سمسوری بود. بیشترین درصد نسبت گیاه به بذر در طالبی ساوه )  × آناناسی  

های لطفی و  هانی دیو گیاهی بدست نیامد. این نتایج با یافته  × آناناسی و خاتونی    ×شد و در دو هیبرید سوسکی زرد  

[ مطابق دارد که مشاهده کردند بیشترین درصد تولید جنین در توده طالبی سمسوری و گروه کانتالوپنسیس  2همکاران ]

ویترو  اینگره در شرایط  قلمه تک   گیاهچه بدست آمده که از طریق  52باشد. نهایتاً تعداد  نسبت به گروه اینودروس می

از سازگاری و مقاوم سازی در شرایط گلخانه نگهداری شدند. بررسی  ریزازدیادی شدند. گیاهچه های بدست آمده بعد 

های کوچکتر نسبت  های بدست آمده نشان داد که گیاهان هاپلوئید ضعیفتر و دارای برگها و گلمورفولوژیکی گیاهچه

دند. برای اطمینان بیشتر از سطح پلوئیدی گیاهان بدست آمده از روش شمارش کروموزومی استفاده  گیاهان دیپلوئید بو

( حاصله  گیاهان  بودن  هاپلوئید  طریق  این  از  که  کروموزوم=12nگردید  تعداد  با  و  تایید شد  دیپلوئید  (  گیاهان  های 

(24=n2.مقایسه شدند )  تیمار شده    هایمانی سرشاخهمیزان زنده  بین  سینکلشی  غلظت   به  بسته  در گلخانهگیاهان 

 دیپلوئید  میزان  بیشترین  ولی  یافت  کاهش   باززایی  سینکلشی  غلظت  افزایش  با  اینکه  بود. با وجود  درصد  85  و  5/68

  بودند   عدد  20  از  بیشتر   گرده  تعداد  دارای  که  هاییگیاهچه  در  ساعت  24  مدت  به  لیتر  بر  گرم  میلی  1000  تیمار  در  شدن



 

 
 
 
 

 

4 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

ساعت رخ نداد    12  مدت   به  سینکلشی  لیتر  بر  گرم   میلی  500  تیمار شده با  هاپلوئید  گیاهان  در  شدگی   شد. دوبل   حاصل

 . داد افزایش هاکروموزم شدن برابر دو میزان سین و مدت زمان تحت تیمارکلشی  غلظت افزایش در حالی که

 افشانی با گرده پرتوتابی شده در خربزه ایرانی آمده از گردهالقایی جنین و گیاهان هاپلوئید پارتنوژنتیک بدست    -2جدول  

 مادری  گیاهان
تعداد  

 میوه 

   تعداد بذر

 سالم 
 تعداد جنین 

نسبت جنین  

 به بذر%

مرحله   

 جنینی

تعداد گیاه   

 بدست آمده 

  ای لپه قلبی شکل کروی      

 8 14 10 15 79/0 39 4913 19 خاتونی مشهد 

 3 4 4   13 86/0 21 2437 9 سوسکی زرد ایوانکی 

 5 8 7 15 85/0 27 3175 12 سوسکی سبز ایوانکی 

 7 11 9 16 20/1 37 3095 13 طالبی سمسوری 

 10 13 14 14 10/1 43 3892 16 طالبی ساوه 

 7 12 14 20 96/0 45 4691 17 گرمک اصفهان 

 3 5 2 2 74/0 9 1218 4 آناناسی 

 1 2 1 0 44/0 3 678 2 زرد قناری

 5 4 7 4 78/0 16 2054 9 گرمک   آناناسی×  

 1 2 2 4 80/0 8 1000 5 سوسکی زرد × هانی دیو

 1 2 2 3 32/0 7 2200 11 آناناسی × سمسوری 

 1 1 1 5 58/0 7 1200 6 آناناسی × ساوه 

 0 0 2 6 57/0 8 1400 7 سوسکی زرد × آناناسی 

 0 1 1 2 5/0 4 800 4 خاتونی × هانی دیو

 52 79 75 120 75/0 274 32754 134 مجموع/میانگین 

 

 

 مانی و تعداد دانه گرده گیاهان هاپلوئید بکرزا رشد یافته در گلخانهسین بر زندهای کلشیاثر تیمار گلخانه -2جدول 

 

 تعداد دانه گرده 
تعداد  

 مانی زنده 

تعداد گیاه  

 تیمار شده 

مدت زمان  

تیمار  

 سینکلشی

تیمار  

 (mg/l)سینکلشی

>20 5-20  <5     

0 29 71 87 a 8 12 500 

25 25 50 80 a 10 24  

13  27  60 85 a 18 کل  

29 29 42 64 b 11 12 1000 

40 0 60 63 b 8 24  

33 17 50 68/5 b 19 کل  

 کل  37 74  52 24 24

درصد    1در سطح    ای دانکنچند دامنه باشند بر اساس آزمون  هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می در هر ستون میانگین 

 ندارند اختالف معنی دار  
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 گیری کلینتیجه.  5

با    ن،. همچنیباشدهای پرتودیده میاستفاده از گرده  ی پارتنوژنز در خربزه و طالبی،ها القاء جنین   ن روش درتریموفق 

همچنین، موثرترین   .مشخص گردیدبهینه  گری بعنوان دز 550دز  ،توجه به نتایج تعیین دز موثر برای القای هاپلوئیدی

 باشد. ساعت می 24گرم در لیتر به مدت میلی 1000با غلظت  روش جهت دیپلوئید نمودن در تیمار گلخانه
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