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Abstractچکیده
القايطریقازکدودرهاپلوئیدگیاهانتولیدحاضرپژوهشدر
مادههايگلمنظوراینبراي.گرفتقرارمطالعهموردزاربکهايرویان
200و25،50،75،100(مختلفدزهايباشدهپرتوتابیهايبساكتوسط
ازپسهفتهپنجتاسهشدهالقاءهايجنین.شدندافشانیگردهگامااشعه)گري
طبق.شدندکشتE20اختصاصیمحیطدروشدهدادهنجاتافشانیگرده
دستبهگامااشعهگري75و50دزهايازجنینتعدادبیشترینتحقیقنتایج
کهبوددرحالیاینوگرفتمیبردرراحاصلههايجنینکلاز%82کهآمد
هاپلوئیدگیاهانتولیدوباززایی.نیامددستهبگري200دزدرجنینیهیچ
بیشترین.بودجنینیمرحلهوتیپ،گامااشعهدزشدتثیرأتتحتشدتبه

باززاگیاه27باکهبودگري50دزبهمربوطهاپلوئیدگیاهتولیدوباززایی
%5درسطحدزهاسایرباراداريمعنیاختالفهاپلوئیدگیاه11تولیدوشده
کردند؛تولیددیپلوئیدگیاهفقطشکلبیهايجنین.دادنشانخوداز

ازدرصد100و17/29،33/33،14/57،67/66،100ترتیببهکهدرحالی
پیکانی،نوكاژدري،قلبی،اي،لپههايجنینازآمدهدستبهگیاهان
بذر7744ازمطالعهطولدرکلیطورهب.دندبوهاپلوئیدکرويواژدرينوك

میاناینازکهآمد؛دستهبکاملگیاه44وجنین127استخراجی،
هايکلروپالستشمارشویتومتريافلوستوسطگیاه17هاپلوئیدي
یدأیتموفولوژیکیخصوصیاتبررسیهمچنینوروزنهنگهبانهايسلول
.شد

الین،جنینی،مراحلکلروپالست،شمارش:کلیديهايواژه
Cucurbita pepo L.

Production of haploid plants was studied in summer
squash via induction of parthenogenic embryos. Female
flowers were pollinated with anthers irradiated by
different doses of gamma ray (25, 50, 75, 100 and 200
Gray) and induced embryos were rescued and cultured
in specific medium. The results achieved showed that
the highest number of embryos was obtained in 50 and
75 Gray doses (82%), however, no embryo was
produced at 200 Gray. Gamma ray doses and embryo
stage had significant effect on frequency of embryo and
plant regeneration. Highest embryo regeneration and
haploid formation (27 plant regeneration and 11
haploids formation, respectively) were recorded at 50
Gray. All amorphous embryos produced only diploid
plant, though 29.17, 33.33, 57.14, 66.67, 100 and 100
percent of plants derived from cotyledon, heart,
torpedo, arrow-tip, torpedo-tip and globular embryos
respectively, were haploid. Based on this study, out of
the 7744 extracted seeds, 127 embryos and 44 plants
were regenerated; among those 17 plants were
identified as haploid plants using chloroplast counting,
Flow-Cytometry technique and morphologic traits
evaluations.

Keywords: Chloroplast counting, Embryo stage, Line,
Cucurbita pepo L.
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مقدمه
Cucurbitaعلمینامباکدو pepo L.بهمتعلق
اینگیاهان.باشدمی(Cucurbitaceae)کدوئیانخانواده
هايترپنتريدارايشیمیاییترکیباتنظرازخانواده

وساکاریدهاپلیفیبرها،ها،پروتئینها،ساپونینتتراسیکلیک،
.Lazos)هستند)...ومسمنگنز،روي،آهن،(معدنیمواد

قبیلاززیاديفارماکولوژیکیآثارتاکنون.(1986
چربیآورندهپایینضدسرطان،اکسیدانی،آنتیضدباکتریایی،

مختلفهايگونهمورددردیابتیضدومثانهضدسنگخون،
Caili)استشدهگزارشکدو et al., 2006; Xia and

Wang. زیاديدرصدحاويآندانهوکدو.(2006
،A،Eهايویتامینهمچنینوپروتئینغیراشباع،هايچربی

ودوستچربیهايتوکوفرولمثلهااکسیدانآنتیازتعدادي
Fruhwirth)دنباشمیقطبیترکیبات and Hermetter.

شامل(چرباسیدهايبرعالوهگیاهاینهايدانه.(2007
استئاریکواسیدپالمیتیکاسید،اولئیکاسید،لینولئیک

Xanthopoulou)باشندمینیزفنولیترکیباتحاوي)اسید

et al., 2009).
درگاماولینعنوانبهاغلبزیگوتوهمهايالینتولید

وشودمیگرفتهنظردرگیاهیمحصوالتژنتیکیبهبود
ارقامهیبرید،تولیدبرايمستقیمطوربههاآنازتوانمی

اصالحیبرنامهیکدر.نموداستفادهجدیدارقامومصنوعی
دستبهخودگشنینسلچندینازپسخالصهايالین
بودنخواهندهموزیگوتصددرصدهمبازکهآیندمی

(Germana. شدهدوبرابريهاپلوئیدهاوئیدهاپلو.(2006
طریقازگیاهاناصالحدررامهمینقش)هاپلوئیدهادابل(

هموزیگوتگیاهانتولیدبراينیازموردزمانکردنکوتاه
هايروشطریقازتوانمیراهاپلوئیدهااین.کنندمیبازي

.Germana)آورددستهبپارتنوژنزیاژینوژنزآندروژنز،

2011; Chen et al., 2011).
گامااشعه،UVبنفشماوراياشعه(گردهدانهپرتوتابی

γایکساشعهوX(براياستفادهموردروشترینگسترده
دلیلبهگامااشعه.باشدمیهاپلوئیدگیاهاندربکرزاییالقاي

وجهشبااليفراوانیتکرارپذیري،خوب،نفوذآسان،کاربرد
هايبرنامهدرمعمولطوربهآنمخربمشکالتبودنپایین

Chahal)گیردمیقراراستفادهموردهاپلوئیدي and

Gosal. گردهدانهباافشانیگردهطریقاززاییبکر.(2002
مختلفهايگونهدرجنینکشتباباراولینبرايپرتودیده

Pandey)گرفتقراراستفادهموردتوتون and Phung.

1982).

درونبهزده،جوانهکاللهرويتواندمیپرتودیدهگرده
تخمکتواندنمیامابرسد،جنینیکیسهبهوکردهنفوذخامه
.Cuny)کندبارورراقطبیهايهستهوسلول درو(1992
پارتنوکارپهايمیوهتوسعهیابکرزاییتحریکباعثنتیجه

موردهاپلوئیدهايجنیننجاتجهتحاصلهبذرهاي.گرددمی
وحاصلهگیاهانهاپلوئیدبودنییدأت.گیرندمیقراربازبینی
بررسیموردمختلفهايروشبادبایمیهاآنژنتیکیمنشاء

Sauton)گیردقرار and Dumas de Vaulx. 1987;
Kurtar and Balkaya. 2010).

هايجنینالقايبرايثرؤمروشی،گردهپرتوتابیتکنیک
Cucurbitaدرهاپلوئید pepo L.است(Kurtar and

Balkaya. باهاپلوئیدانگیاهتولیدوجنینالقاي.(2010
قراربررسیموردنیزدیگرمحققانتوسطروشاینازاستفاده
Gursoz)هندوانهدرآنبودنآمیزموفقیتوگرفته et al.,

1991; Sari et al., Sauton)خربزه،(1994 and

Dumas de Vaulx. 1987; Sari et al., 1992;
Lotfi et al., .Sauton)خیار،(2003 1989; Lotfi et

al., 1999; Dolcet-Sanjuan et al., کدو،(2006
Kurtar)خورشتی et al., Kurtar)حلواییکدو،(2002

et al., Kurtar)تنبلکدو،(2009 and Balkaya.

Godbole)ملوناسنپو(2010 and Murthy. 2012)

.استشدهگزارشدیگرمحصوالتازبسیاريو
آوردندستبهبرايبکرزاییالقايروشازتحقیقایندر

Cucurbitaخالصهايالین pepo L.این.گردیداستفاده
تیمارهايپیشبهنیازعدمجملهازمزایاییدارايروش

بهنسبتآلبینوتولیدعدمباالتر،کروموزومیپایداريمختلف،
یبررسهدفبایقتحقینا.استمیکروسپوروبساكکشت
یقطرازکدودریدهاپلوئهايینجنیدتوليالقاامکان
،گامااشعهتوسطشدهیپرتوتابگردههايدانهباافشانیگرده

یپرتوتابمناسبدزیینتعوجنینیمختلفمراحلبررسی
وسازيخالصمایهدستعنوانبههاپلوئیدیاهانگیدتولجهت

.گرفتانجامکدوسریعاصالح

هاروشومواد
ازشدهتهیهEZRAهیبریدکدويبذور:گیاهیمواد

در1391ماهفروردیناولنیمههلند1نیکرسونشرکت
ردوتهراندانشگاهابوریحانپردیستحقیقاتیگلخانه
نسبتبهپرلیتوپیتازمخلوطیحاويکشتهايسینی

رسیدنوبذريهايگیاهچهرشدازپس.شدندکشت60:40

1. Nickerson-Zwaan
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،ماهاردیبهشتاوایلدرحقیقیبرگچهارتادومرحلهبه
مترسانتی40×150فاصلهباویافتهانتقالگلخانهبههانشاء

درروزیکگیاهان.شدندشتکزمیندرردیفیصورتبه
غذاییموادوشدندمیسیرابايقطرهآبیاريطریقازمیان

درآبیاريآبباهمراهباریکهفتهدوهرمحلولصورتهب
ازاستفادهباگیاهانمحافظت.گرفتمیقرارشاناختیار
طولدرمنظمصورتهبهاکشقارچوهاکشحشرهکاربرد
.گرفتانجامرشدفصل

ازقبلروزیکنرهايگل:افشانیگردهوپرتوتابی
بهمایلسبزرنگبهتوجهباصبح7- 8ساعاتدربازشدن
ازپسهابساك.شدندآوريجمعوشناساییزردشان

وهشدجدامیلهباهمراههاگلکاسبرگوگلبرگجداکردن
هب(ايشیشههايدیشپتريدردزهربرايمساويطورهب

دزهايباهانمونه.گرفتندقرار)مترسانتی2ارتفاعو10قطر
کبالتمنبعتوسطگامااشعهگري200و25،50،75،100
ثانیهدرگري/.2دزنرخوکوري1800اکتیویتهقدرتبا60
پرتوتابیکرجايهستهپزشکیوکشاورزيپژوهشکدهدر

هايگلهايجوانهنر،هايگلآوريجمعباهمزمان.شدند
دریافتازجلوگیريبرايروزهمانغروبتاحداکثرنیزماده
مخصوصکاغذيهايپاکتباناخواستههايگرده

)cm15×10(کهبعدروزصبح8- 10ساعت.شدندپوشانده
عملداشتندراگردهدانهپذیرشبرايکافیآمادگیهاکالله
شبیکمدتبهکهشدهپرتوتابیهايبساكباافشانیگرده

مادههايگل.شدانجامبودند،هشدنگهدارياتاقدمايدر
ازتاشدندپوشاندهایزولههايپاکتتوسطمجدداًسپس
.شودممانعتبادوحشراتتوسطهاآنناخواستهافشانیگرده
شدندحذفافشانیگردهازپسروز3- 4ایزولههايپاکت

(Ebrahimzadeh et al., 2013).
ازپسهفته3- 5کردهرشدهايمیوه:جنیننجات

ازپس.شدندمنتقلآزمایشگاهبهوبرداشتافشانیگرده
سدیمهیپوکلریتمحلولباهاآنضدعفونی،هامیوهشستشوي

گرفتانجاماتانولآتشباسپسودقیقه30مدتبه2%
(Kurtar and Balkaya. ازپساینبرعالوه.(2010

دقیقه12مدتبهضدعفونیجهتاًمجددبذرها،میوهشکافتن
بهسپسوگرفتندقرارسدیمهیپوکلریت%5حاويمحلولدر

دروشدهورغوطهاستریلمقطرآبدردقیقه5- 10مدت
Lotfi)شدندشستهاستریلمقطرآببامرتبهسهنهایت

and Salehi. محیطدرشدهاستخراجهايجنین.(2008
E20،(Sautonاختصاصی and Dumas de Vaulx.

ایندوللیتربرگرممیلی02/0وساکارز%2باهمراه،(1987

بهتوجهباهاجنین.شدنددادهکشت)IAA(اسیداستیک
Godbole)شدندبنديطبقهتکاملمرحلهوشکل and

Murthy. 2012; Kurtar and Balkaya. 2010;.
Raghavan. دمايبارشداتاقدرآنازپسو(1989

3000(نوريدورهساعت16وگرادسانتیدرجه2±28
هايجنینکشت،ازپسهفتهسهتایک.گرفتندقرار)لوکس

بهبیشتررشدبرايجداگانهصورتبهکردهرشد)هايگیاهچه(
ارتفاعو7قطرهب(شفافهايدرببامخصوصکشتظروف

.یافتندانتقالE20تازهکشتمحیطحاوي)مترسانتی10
باآمدهدستهبهايگیاهچه:گیاهانسازگارکردن

محیطدرکشتازبعدروز30-50رشدشانسرعتبهتوجه
.گرفتندقرارسازگاريیندآفرتحتتدریجهبتازه،کشت

هايریشهوشدندخارجکشتمحیطازرشدکردههايگیاهچه
حاويهايلیوانبه،شدهشستهآبزیردرکاملطورهبهاآن

منتقل1:1:1نسبتبهپرلیتوپیتورمیکولیت،ازمخلوطی
نگهداريرشداتاققبلیشرایطدرروزچندبرايوشدند
کدامهررويبرشفافلیوانیکرطوبتحفظجهت.شدند

.گرفتقراربودندشدهکشتهاآندرگیاهانکههاییلیواناز
پردیستحقیقاتیهايگلخانهازیکیبهگیاهانسپس

6000(ساعت16نوريدورهو28±5دمايباحانیابور
سوراختدریجبهشفافهايلیوان.شدندمنتقل)لوکس

3-4.شدندبرداشتهکاملطوربهروز10طولدروشدندمی
حاويگلدانبهگیاهانمناسب،رشدوسازگاريازپسهفته
شدنددادهانتقال1:1:1نسبتبهپرلیتوپیتباغچه،خاك

پسهمچنین.کنندپیداتطبیقرشدواقعیشرایطبابیشترتا
گیاهانوشدهسازگارهاپلوئیدگیاهانگلدهی،ورشداز

.شدندافشانیگردهمصنوعیصورتبهبذريدیپلوئید
پلوئیديسطحتعیین:پلوئیديسطحتعیین

ازاستفادهباژنوماندازهتعیینباآمدهدستهبهايگیاهچه
نگهبانهايسلولهايکلروپالستشمارشوفلوسایتومتري

براي.شدانجامدیگرمورفولوژیکیخصوصیاتبرخیوروزنه
اپیدرمازکوچکايقطعهروزنه،نگهبانهايسلولشمارش

هتیغوسیلهبهالینهرطبیعیوتازههايبرگزیرینسطح
وسیلهبهالمرويبرگرفتنقرارازپسوشدهجدااسکالپل

ودادهقرارآنرويبرراالملسپس.شدآمیزيرنگلوگول
بزرگنماییباX21مدلالیمپوسنوريمیکروسکوپزیردر
X40وX100،هاآنمیانگینوشمارشهاکلروپالستتعداد
شدتعیینالینهربرايروزنهنگهبانسلولجفت20در

(Ghanavati et al., 2011).
ازآمدهدستهبگیاهانهاپلوئیدبودنازاطمینانبراي
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شمارشروشییدأتهمچنینوشدهالقاءهايجنین
پلوئیديسطحبرآورددرروزنهنگهبانهايسلولکلروپالست

گیاهاننیزواحتمالیهاپلوئیدگیاهانازهایینمونهگیاهان،
دستگاهازاستفادهبادیپلوئیدبذوررشدازحاصل

موردآلمانپارتکشرکتساختPA-1مدلفلوسایتومتري
تعیینجهتفلوسایتومتريازاستفاده.گرفتندقراربررسی
گزارشنئمطموسریعروشیکعنوانبهپلوئیديسطح
Dolezˇel)استشده et al., 2007; Grewal et al.,

2009; Ochatt et al., 2011).
وطولنمو،ورشدمختلفمراحلطولدرهمچنین

هايبساكوهاگلتفاوتوشدگیرياندازهبرگعرض
قراربررسیموردشاهددیپلوئیدگیاهانباهاپلوئیدگیاهان
Kurtar)گرفت et al., 2002).
آماريطرح

)SAS)9.1افزارنرماستفادهباآزمایشهايدادهتجزیه
دردانکنايچنددامنهروشبراساسهامیانگینمقایسهو

.گرفتصورتدرصد5سطح

بحثونتایج
127وبذر7744میوه،10ازمجموعدر:جنینالقاي

بهمربوطآمدهدستبهجنینتعدادباالترین.آمددستهبجنین
کلاز%82کهبودگامااشعهگري75و50دزهاي

کهبوددرحالیاینوگرفتندمیبردرراحاصلههايجنین
سوياز.)1جدول(نیامددستهبگري200دزدرجنینیهیچ
هندوانهمانندمختلفگیاهاندرهاپلوئیدجنینالقايدیگر

(Sari et al., Sauton)خربزه،(1994 and Dumas

de Vaulx 1987; Sari et al., 1992; Abak et al., .
1996; Lotfi et al., Sauton)خیار،(2003 1989;

Lotfi et al., 1999; Dolcet-Sanjuan et al.,2006;
.Lotfi and Salehi, Godbole)ملوناسنپو(2008

and Murthy. 200-300حدوددرباالتردزهايبا(2012
ازقبلیگزارشاتدرالبته.استشدهگزارشگامااشعهگري

خورشتیکدوبرايگري50و25دزهايگیاههمین
(Kurtar et al., کدوبرايگري100و50دز،(2002

Kurtar)حلوایی et al., تنبلکدويو(2009
(Kurtar and Balkaya. برايگري150دزو(2010

Berber)کاغذيتخمهکدوي et al., شدهگزارش(2010
به.باشندمینزدیکحاضرنتایجبهزیاديحدتاکهاست

Shridhar)1992(،Jainگزارش et al.,(1996)یک
اشعهبرابردرمقاومتوگردهدانهقطربینمنفیخطیرابطه
در.باشدمیهستهدرDNAمقدارازتابعیکهداردوجود
درگردهدانهبزرگتریندارايکهکدوگیاهرسدمینظربهنتیجه
مقاومتداراي)µm180متوسطقطر(استسبزیجاتگونه

.باشدمیاشعهبااليدزهايبهنسبتکمتري

مختلفدزهايباشدهپرتوتابیهايگردهباشدهافشانیگردهخورشتیکدويازحاصلجنینوبذرتعداد- 1جدول
دزهردرجنینفراوانی*جنینمیانگینجنینتعداددانهتعدادمیوهتعداددز
252166318b917/14%
502114554a2752/42%
752138951a5/2516/40%
100217984b215/3%
200217490b000/0%
%1077441277/12100کل

.باشدمیدرصد5سطحدرهامیانگیندارمعنیتفاوتدهندهنشانمتفاوتحروف*

باجنین127ازگیاه44کلیطوربه:گیاهانباززایی
باززاییبیشترین).1شکل(شدباززایی%64/34فراوانی
بهنسبتشدهباززاگیاه27باکهبودگري50دزبهمربوط

.دادنشانخوداز%5سطحدرداريمعنیاختالفدزهاسایر
باکهبود%5ازکمترومحدودبسیارنکروزههايجنینتعداد
Kurtarبررسیبهتوجه and Balkaya(2010)ازکه

وهبودنکروزهجنین379شده،دادهنجاتجنین686مجموع
ازپسهفته5-6(برداشتزماندرخیرأتآنعلت

درباززاییبااليدرصددلیلبود،شدهاعالم)افشانیگرده
درافشانیگردهمناسبزماندلیلبهتواندمیحاضرآزمایش

باززایی.باشدهفته3-5ازپسموقعبهبرداشتوماهخرداد
رشديمرحلهوتیپثیرأتتحتشدتبههمچنینگیاهان

اتگزارشازسیاريبدر).2جدول(داشتقرارهاجنین
Kurtar(تنبلکدودرگیاهباززاییمیزانبیشترین &

Balkaya. Caglar(خیار،%)75/66؛2010 and Abak.

Godbole(ملوناسنپو%)1999،8/81 and Murthy.
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در.استهبودايلپههايجنینبهمربوط%)75/11؛2012
باترتیببهياژدروقلبیاي،لپههايجنیننیزتحقیقاین
خودبهراباززاییمیزانبیشترین%84/36و86/42%،60%

بهموفقشالقیونکروزههايجنینودادنداختصاص
بارابطهدرکهايمطالعهاولیندر.نشدندباززاییگونههیچ
اندکیباباززاییمیزانبیشترینشده،انجامخورشتیکدو

و%)3/31(ايلپه،%)4/44(قلبیهايجنینبهمربوطاختالف
Kurtar)استبوده%)3/31(اژدري et al., در.(2002

درو%15باززاییکلمیزانتنبلکدوبهمربوطگزارشات
پیکانی،نوكدر%3/31لپه،در%9/58جنینیمختلفمراحل

اینواستشدهگزارشلپهپیشدر%16واژدردر6/28%
باززاییهیچقلبیوکرويهايجنینازکهاستلیاحدر

Kurtar)استنشدهگزارش and Balkaya. 2010).
وجنینرشديمرحلهبهبستگیجنیننجاتموفقیتبنابراین

Jaskaniتوسطکهداردکشتمحیطنوع et al.,(2005)

.استشدهتأییدنیز

جنینیمختلفمراحلازشدهباززاهايجنین-1شکل
.aکروي.bپیکانینوك.cاژدرينوك.dشالقی.eقلبی.fاژدري.gايلپه.hشکلبی.iنکروزه

Cucurbita pepoتعداد گیاهان باززایی شده در دزها و مراحل مختلف جنینی - 2جدول  L.

کل255075100200دز اشعه گاما
نسبت گیاه به جنینگیاهجنینگیاهجنینگیاهجنینگیاهجنینگیاهجنینگیاهجنینمراحل جنینی

%217080200019126/5کروي
%001390000010300/30پیکانینوك
%00316000009111/11اژدرينوك

%00100000001000/0شالقی
%009551000014686/42قلبی
%0011285000019784/36اژدري

%1681614622000402400/60لپه
%00623000009222/22شکلبی

%00006000006000/0نکروزه
%189542751840001274465/34کل

نیزهاپلوئیدگیاهانفراوانی:هاپلوئیدگیاهانفراوانی
17مجموعدر.داشتقرارجنینیمرحلهوتیپثیرأتتحت
،25دزهايازشدهباززاییگیاهانکلمجموعازهاپلوئیدگیاه

هاآنبیشترینکهآمددستهبگامااشعهگري75و50
کلازدرصد71/64کهبودگري50دزبهمربوط

).3جدول(داداختصاصخودبهراآمدهدستهبهاپلوئیدهاي
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.شدندتبدیلدیپلوئیدگیاهانبهشکلبیهايجنینتمام
واژدرينوكپیکانی،نوكاژدري،قلبی،اي،لپههايجنین
100و17/29،33/33،14/57،67/66،100ترتیببهکروي
.دادندنشانخودازراهاپلوئیديدرصد
دانه،100میوه،هردرهاپلوئیدگیاهانفراوانیطورکلیبه

64/38و7/1،22/0،39/13ترتیببهگیاه100وجنین100
دیهاپلوئگیاهانفراوانی).4جدول(شدتعیینعدد

جنین100دانه،100میوه،هردرنیزتنبلکدوازآمدهدستبه
96/10و28/0،11/0،17/1ترتیببهگیاه100و

(Kurtar and Balkaya. .استشدهگزارش(2010

Cucurbita pepoفراوانی گیاهان هاپلوئید - 3جدول  L.در مراحل مختلف جنینی
هاپلوئیديفراوانی گیاه هاپلوئیدگیاهان باززا شدهجنینمراحل جنینی

%1911100کروي
%103267/66پیکانینوك
%911100اژدرينوك

%10000/0شالقی
%146233/33قلبی
%197414/57اژدري

%4024717/29لپه
%92000/0شکلبی

%60000/0نکروزه
%127441764/38کل

Cucurbitaهاپلوئیدگیاهانفراوانی- 4جدول pepo L.پرتوتابیمختلفدزهايدر
گیاه100جنین100دانه100میوههرهاپلوئیدگیاهگیاه**جنیندانهمیوهدز
2521663b18b9b350/118/067/1633/33
5021145a54a27a1150/596/037/2074/40
7521389a51b8b350/122/088/550/37
10021798b4b0b000/000/000/000/0
20021749b0b0b000/000/000/000/0
107744127441770/122/039/1364/38کل

.باشدمیدرصد5سطحدرهامیانگیندارمعنیتفاوتدهندهنشانمتفاوتحروف*
.استشدهاستفادههادادهکلجمعازجدولایندرها،آنمیانگینبهنسبتآمدهدستبههايدادهکلتعداداهمیتبهتوجهبا**

پلوئیديسطحتعیین
نگهبانهايسلولهايکلروپالستشمارش

روزنهنگهبانهايسلولهايکلروپالستشمارش:روزنه
کدوپلوئیديسطحتعییندراعتمادقابلوعملیروشیک

GUO)است Yong et al., تعدادمیانگین.(2004
قرارهمروبرويکهروزنهنگهبانسلولدوهايکلروپالست

دیپلوئیدگیاهاندرو53/6هاپلوئیدگیاهاندراندگرفته
گیاهانبرابردوحدوداًدیپلوئیدگیاهاندرکهبود16/11

Yuanتحقیقات.باشدمیهاپلوئید et al.,(2009)کلمدر
Kurtarملوناسنپدرمورسیوگودبال et al.,(2012)

2002(کدودر 2009; دررامشابهینتایجنیز)2010
هايکلروپالستشمارشروشترتیباینبه.استهداشتبر

مناسبیجایگزینروشتواندمیروزنهنگهبانهايسلول
هاي هاي موجود در سلولتعداد کلروپالست-2شکل .)5جدول،2شکل(باشدکدوپلوئیديسطحتعیینبراي

دیپلوئید) b(هاپلوئید )a(نگهبان روزنه 
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،فلوسایتومتريتحلیلوتجزیهنتایج:فلوسایتومتري
گیاهانبهنسبتDNAغلظتبراساسراهاپلوئیدگیاهان
ازاستفادهاخیردههیکدر.)3شکل(کردمتمایزدیپلوئید

دستهبگیاهانپلوئیديسطحتعیینمنظوربهفلوسایتومتري

روشیکعنوانبهپلوئیديپلیوهاپلوئیديآزمایشاتازآمده
Dolezˇel)استشدهگزارشاعتمادقابل et al., 2007;

Grewal et al., 2009; Godbole and Murthy. .
2012; Ochatt et al., 2011).

دیپلوئید)B(هاپلوئید)P.()A(جعفرياستانداردگیاههمراهبهکدوبرگبافتفلوسایتومتريهیستوگرام-3شکل

یاتخصوصیبرخیسهمقا:مورفولوژیکیخصوصیات
یدهاپلوئیاهانگدر.استشدهارائه5جدولدریکیمورفولوژ

وبودهیپلوئیددیاهانگازکوچکتریاربسمادهونريهاگل
هايگلبرگهمچنین.نکردندتولیدايگردهیچهنريهاگل
شواهداینکهنبودندچسبیدهیکدیگربهجامانتهايدرهاآن
داردمطابقتکامالًSauton(1989)مطالعاتنتایجبا
انجاموجودباهاپلوئیدگیاهانمادههايگل).4شکل(

تشکیلايمیوههیچطبیعیگیاهانگردهتوسطافشانیگرده
اختالفدیپلوئیدوهاپلوئیدگیاهاندرنیزهابرگابعاد.ندادند
.داشتندهمباداريمعنی

گیاهانمورفولوژیکیوفیزیولوژیکیمشخصات- 5جدول

.باشدمیدرصد5سطحدرهامیانگیندارمعنیتفاوتدهندهنشانمتفاوتحروف*

ايگلخانهشرایطدرالقاییهايجنینازآمدهدستبه)چپسمت(دیپلوئیدو)راستسمت(هاپلوئیدگیاهانمقایسه-4شکل
شکوفاییازقبلروزیکهاآنهايگلو

پلوئیديسطح
)n2(دیپلوئید)n(هاپلوئیدخصوصیات

داردنداردگرده
داردندارددهیمیوه

a53/6b16/11نگهبانهايسلولهايکلروپالست
a33/19b16/38)مترسانتی(برگطول

a9/18b82/36)مترسانتی(برگعرض
02/103/1برگشاخص
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،فلوسایتومتريتحلیلوتجزیهنتایج:فلوسایتومتري
گیاهانبهنسبتDNAغلظتبراساسراهاپلوئیدگیاهان
ازاستفادهاخیردههیکدر.)3شکل(کردمتمایزدیپلوئید

دستهبگیاهانپلوئیديسطحتعیینمنظوربهفلوسایتومتري

روشیکعنوانبهپلوئیديپلیوهاپلوئیديآزمایشاتازآمده
Dolezˇel)استشدهگزارشاعتمادقابل et al., 2007;

Grewal et al., 2009; Godbole and Murthy. .
2012; Ochatt et al., 2011).

دیپلوئید)B(هاپلوئید)P.()A(جعفرياستانداردگیاههمراهبهکدوبرگبافتفلوسایتومتريهیستوگرام-3شکل

یاتخصوصیبرخیسهمقا:مورفولوژیکیخصوصیات
یدهاپلوئیاهانگدر.استشدهارائه5جدولدریکیمورفولوژ

وبودهیپلوئیددیاهانگازکوچکتریاربسمادهونريهاگل
هايگلبرگهمچنین.نکردندتولیدايگردهیچهنريهاگل
شواهداینکهنبودندچسبیدهیکدیگربهجامانتهايدرهاآن
داردمطابقتکامالًSauton(1989)مطالعاتنتایجبا
انجاموجودباهاپلوئیدگیاهانمادههايگل).4شکل(

تشکیلايمیوههیچطبیعیگیاهانگردهتوسطافشانیگرده
اختالفدیپلوئیدوهاپلوئیدگیاهاندرنیزهابرگابعاد.ندادند
.داشتندهمباداريمعنی

گیاهانمورفولوژیکیوفیزیولوژیکیمشخصات- 5جدول

.باشدمیدرصد5سطحدرهامیانگیندارمعنیتفاوتدهندهنشانمتفاوتحروف*

ايگلخانهشرایطدرالقاییهايجنینازآمدهدستبه)چپسمت(دیپلوئیدو)راستسمت(هاپلوئیدگیاهانمقایسه-4شکل
شکوفاییازقبلروزیکهاآنهايگلو

پلوئیديسطح
)n2(دیپلوئید)n(هاپلوئیدخصوصیات

داردنداردگرده
داردندارددهیمیوه

a53/6b16/11نگهبانهايسلولهايکلروپالست
a33/19b16/38)مترسانتی(برگطول

a9/18b82/36)مترسانتی(برگعرض
02/103/1برگشاخص
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،فلوسایتومتريتحلیلوتجزیهنتایج:فلوسایتومتري
گیاهانبهنسبتDNAغلظتبراساسراهاپلوئیدگیاهان
ازاستفادهاخیردههیکدر.)3شکل(کردمتمایزدیپلوئید

دستهبگیاهانپلوئیديسطحتعیینمنظوربهفلوسایتومتري

روشیکعنوانبهپلوئیديپلیوهاپلوئیديآزمایشاتازآمده
Dolezˇel)استشدهگزارشاعتمادقابل et al., 2007;

Grewal et al., 2009; Godbole and Murthy. .
2012; Ochatt et al., 2011).

دیپلوئید)B(هاپلوئید)P.()A(جعفرياستانداردگیاههمراهبهکدوبرگبافتفلوسایتومتريهیستوگرام-3شکل

یاتخصوصیبرخیسهمقا:مورفولوژیکیخصوصیات
یدهاپلوئیاهانگدر.استشدهارائه5جدولدریکیمورفولوژ

وبودهیپلوئیددیاهانگازکوچکتریاربسمادهونريهاگل
هايگلبرگهمچنین.نکردندتولیدايگردهیچهنريهاگل
شواهداینکهنبودندچسبیدهیکدیگربهجامانتهايدرهاآن
داردمطابقتکامالًSauton(1989)مطالعاتنتایجبا
انجاموجودباهاپلوئیدگیاهانمادههايگل).4شکل(

تشکیلايمیوههیچطبیعیگیاهانگردهتوسطافشانیگرده
اختالفدیپلوئیدوهاپلوئیدگیاهاندرنیزهابرگابعاد.ندادند
.داشتندهمباداريمعنی

گیاهانمورفولوژیکیوفیزیولوژیکیمشخصات- 5جدول

.باشدمیدرصد5سطحدرهامیانگیندارمعنیتفاوتدهندهنشانمتفاوتحروف*

ايگلخانهشرایطدرالقاییهايجنینازآمدهدستبه)چپسمت(دیپلوئیدو)راستسمت(هاپلوئیدگیاهانمقایسه-4شکل
شکوفاییازقبلروزیکهاآنهايگلو

پلوئیديسطح
)n2(دیپلوئید)n(هاپلوئیدخصوصیات

داردنداردگرده
داردندارددهیمیوه

a53/6b16/11نگهبانهايسلولهايکلروپالست
a33/19b16/38)مترسانتی(برگطول

a9/18b82/36)مترسانتی(برگعرض
02/103/1برگشاخص
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کلیگیرينتیجه
تکنیکازاستفادهباخورشتیکدويهاپلوئیدتولید

درباراولینوجهاندرباردومینبرايشدهپرتوتابیهايگرده
درتواندمیخودکهشدانجامپژوهشاینطیایران
باغیوزراعیگیاهانبرايمخصوصاًفناورياینسازيبومی
درهاپلوئیدالقايبرايدزترینمناسب.شودواقعمفیدکشور
ازهمچنین.باشدمیگري50دزشدتخورشتیکدوي

لذانکرد؛تولیدپريبذرهیچتقریباًگري200دزکهجاییآن
ازباالتربسیاردزاینکهگرفتنتیجهتوانمی
دززیاداحتمالبهوبودههاپلوئیديالقايبرايمناسبدز

ازهاپلوئیديدرصدبیشترین.باشدمیآنبهنزدیکیاکشنده
وپیکانینوكکروي،اشکالیعنیجنینی،اولیهمراحل

باززاییکمتریندارايغالباًکهآیدمیدستبهاژدرينوك
افزایشجهتمناسبپروتوکلیافتنصورتدرلذاباشند؛می
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