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تاریخ پذیرش1396/12/15 :
چکیده

این تحقیق بهمنظور مقایسه روشهای تولید هاپلوئید در ارقام گندم هگزاپلویید از طریق حذف کروموزومی (تالقی گندم و ذرت)
جهت استفاده در برنامههای بهنژادی گندم صورت گرفت .در این تحقیق سه روش کالسیک ( ،)Aساقه بریده ( )Bو بینابینی ( )Cمورد مقایسه
قرار گرفتند .مواد گیاهی مورد استفاده شامل  11ژنوتیپ گندم  F1بهعنوان والد مادری و ژنوتیپ ذرت  BC572بهعنوان والد گرده دهنده
(پدری) بود .صفات مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از درصد تولید بذر از گلچههای تلقیح شده ،درصد تشکیل جنین از بذور تولید
شده و درصد تولید گیاهچههای هاپلوئید از جنینهای بهدستآمده .مقایسات انجامشده نشان داد که در بین روشهای مختلف نگهداری سنبله،
روش بینابینی ( )Cاز نظر درصد تشکیل بذر ،جنین و گیاهچه هاپلوئید ،بهطور معنیدار برتر از روشهای دیگر بوده است .در این روش درصد
تشکیل بذر  ،%84/98تشکیل جنین  % 21/73و تولید گیاهچه  % 49/52و در کل درصد تولید گیاهچه هاپلوئید به نسبت گلچههای گردهافشانی شده
 %13/80بود.
کلمات کلیدی :گندم ،ذرت ،هاپلوئید ،حذف کروموزومی

 -1مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،كرج ،ايران
٭ -مکاتبه كنندهE- mail: r_bozorgi2007@yahoo.com :
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مقدمه

توليد و استفاده از هاپلوئيدها در اصالح گندم ،جو و برنج

افزايش روزافزون جمعيت و كمبود مواد غذايي در دنيا سبب

بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است .هماكنون در بسياري

شده است كه دانشمندان توجه ويژهاي به ارتقا عملکرد و توليد

از كشورهاي اروپايي و آمريکايي و همچنين مؤسسات بينالمللي

بيشتر محصوالت كشاورزي داشته باشند .با توجه به اين افزايش

برنامههاي بهنژادي هاپلوئيدي فعاالنه دنبال ميشود .در ايران نيز

روزافزون جمعيت ،نياز به افزايش مواد غذايي در جهان و ايران

برنامههاي بهنژادي هاپلوئيدي گندم در قالب چندين طرح تحقيقاتي

امري اجتناب ناپذير است .افزايش توليد محصول از دو طريق قابل

در موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر اجرا شده و تابهحال

حصول ميباشد كه عبارتاند از :افزايش سطح زير كشت و افزايش

منجر به ارائه و دو رقم زراعي متحمل به شوري و گرما و همچنين

عملکرد در واحد سطح .ازآنجاكه سطح زير كشت در هر كشور

چندين الين اميدبخش شده است (بزرگي پور1373 ،؛ وهابزاده و

محدود و مشخص ميباشد و استفاده از پتانسيلهاي موجود از جمله

همکاران1388 ،؛ بزرگي پور1390 ،؛ آينه1395 ،؛ بزرگي پور،

زمينهايي كه داراي فاكتورهاي محدودكننده كشت (شوري،

.)1396

خشکي و غيره) ميباشند ،نيز نيازمند هزينههاي زياد و همچنين زمان

اين تحقيق بهمنظور باال بردن كارايي توليد گياهان هاپلوئيد

طوالني براي آماده كردن آن زمينها جهت كشت محصوالت

گندم جهت استفاده در برنامههاي بهنژادي براي دستيابي به الينهاي

كشاورزي ميباشند؛ بنابراين افزايش عملکرد گياهان زراعي در

اميد بخش براي معرفي ارقام جديد با اين روش صورت گرفته

واحد سطح امري قابل حصولتر است.

است.

در سال زراعي  2016-2015سطح زير كشت گندم در جهان

مواد و روشها

 219/774ميليون هکتار و توليد جهاني گندم در همان سال به ميزان

در اين تحقيق ،از  11ژنوتيپ هيبريد  F1گندم بهعنوان والد

 724ميليون تن بوده است .هرچند سطح زير كشت جهاني گندم

مادري استفاده شد .اين هيبريدهاي F1بهمنظور تحمل به گرما و

تغييرات زيادي نداشته است ،ميانگين توليد جهاني گندم از  2/46تن

زودرسي در منطقه خوزستان تهيه شده بودند.

در هکتار در سال زراعي  1996-1995به  3/06در 2016-2015

روشهاي مورد مقايسه در اين تحقيق عبارت بودند از:

رسيده است ( .)FAO, 2017افزايش عملکرد در اين دوره نشانگر

روش كالسيك يا معمول )(A

موفقيت برنامههاي اصالحي ميباشد .علم و تجربه ثابت كردهاند كه

روش ساقه بريده )(B

بهترين راه حل براي از بين بردن بحران كمبود غذا ،تالش براي

روش بينابيني )(C

بهبود كمي و كيفي ارقام گياهي با اتکا به پتانسيل ژنتيکي و اصالح

براي تأمين دانه گرده از ژنوتيپ ذرت  BC572بهعنوان والد

آنها ميباشد .همچنين براي افزايش عملکرد در واحد سطح و زمان

پدري استفاده شد.

بايستي تکنيكهاي جديدي در جهت تغيير و بهبود ساختار ژنتيکي

بهمنظور همزمان نمودن مرحله گردهدهي گياهان ذرت با مرحله

گياهان ،مورد استفاده قرار گيرند.

گلدهي گياهان گندم ،بذرهاي ذرت  45روز زودتر از بذر گندم

روش بهنژادي هاپلوئيدي ،از روشهاي نسبتاً جديد ميباشد؛ اين

كاشته شدند (در هر تاريخ كاشت با فاصله زماني  15روز تعداد 5

روش از دهة 90ميالدي شروع و بهسرعت گسترش يافته و ارقام قابل

عدد بذر از هر رقم در تشتك پتري كاشته شد و در اتاقك رشد با

توجهي توسط اين روش در غالت توليد شدهاند .روش بهنژادي

دماي  25درجه سانتيگراد و دوره نوري  16ساعت روشنايي و 8

هاپلوئيدي روش سريع و نسبتاً سادهاي ميباشد كه دستيابي به

ساعت تاريکي نگهداري گرديد) .پس از توليد جوانه گياهچهها به

نوتركيبهاي جديد را به شکل الينهاي هموزيگوت در كمترين

گلدانهاي پالستيکي با قطر  22سانتيمتر كه حاوي مخلوطي از

زمان ممکن امکانپذير ميسازد .در مقايسه با روشهاي كالسيك

خاکبرگ ،ماسه و خاک مزرعه به نسبت  1:1:2بود منتقل شدند.

روش بهنژادي هاپلوئيدي ميتواند زمان و هزينه توليد يك رقم

گياهچههاي حاصل در گلخانه در شرايط دمايي  25درجه سانتي-

جديد را به نصف كاهش دهد ).(Bozorgipour, 1990
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گراد و دوره نوري  16ساعت روشنايي و  8ساعت تاريکي تا مرحله

آلومينيومي جمعآوري گرديده بودند بهوسيله قلممو به كالله گندم

توليد گلآذين نر و گردهدهي نگهداري گرديد.

منتقل شدند.

بهمنظور رشد و نمو بهتر گياهان ذرت پس از مرحله  5-6برگي

در اين روش بعد از گردهافشاني ساقههاي بريده شده گندم را

هر  15روز يكبار مقداري كود اوره به گلدانها اضافه گرديد.

بهمدت  48ساعت درون محيط كشت مايع حاوي هورمون 2,4-D

براي كاشت بذر گندم در هر تاريخ كاشت با فاصله زماني  20روز

با غلظت  100ميليگرم در ليتر قرار داده ،سپس ساقهها به محيط

تعداد  25عدد بذر گندم پس از ضدعفوني در تشتك پتري كاشته

كشت مايع بدون هورمون انتقال داده شدند و به مدت  18-16روز

شدند و سپس بهمنظور جوانهزني ،يك روز بعد از كاشت بهمدت

در اتاقك رشد با دماي  22درجه سانتيگراد و دوره نوري 16

 48ساعت در دماي  +4درجه سانتيگراد قرار داده شدند و سپس به

ساعت روشنايي و  8ساعت تاريکي ،با رطوبت  60تا  65درصد

فيتوترون با دماي  20درجه سانتيگراد و دوره نوري  16ساعت

نگهداري شدند .به علت عدم وقوع لقاح مضاعف در كيسه جنيني،

روشنايي و  8ساعت تاريکي منتقل گرديدند .پس از توليد جوانه،

بذر توليد شده فاقد مواد ذخيرهاي (آندوسپرم) است .لذا بهمنظور

گياهچههاي گندم به گلدانهاي پالستيکي با قطر  14سانتيمتر كه

تأمين نيازهاي غذاي جنين هاپلوئيد توليد شده و ايجاد شرايط

حاوي مخلوطي از خاکبرگ ،ماسه و خاک مزرعه به نسبت 1:1:2

مناسب براي رشد و نمو جنين و تبديل آن به گياهچه هاپلوئيد -16

بود منتقل و در گلخانه با شرايط دمايي  20درجه سانتيگراد و دوره

 18روز بعد از گردهافشاني با استفاده از تکنيك نجات جنين ،جنين-

نوري  16ساعت روشنايي و  8ساعت تاريکي تا مرحله توليد سنبله و

هاي هاپلوئيد به محيط كشت  MSمنتقل و در اتاقك رشد با شرايط

انجام ساير مراحل آزمايش نگهداري شدند.

تاريکي و در دماي  20درجه سانتيگراد نگهداري شدند .پس از

در روش متداول يا كالسيك ( )Aپس از خروج دو سوم سنبله

يك الي دو هفته ،زماني كه طول ساقه چه به حدود  1الي 1/5

گندم از غالف برگ پرچم ،نسبت به عقيم كردن سنبلههاي گندم

سانتيمتر رسيد ،گياهچهها به شرايط نوري  16ساعت روشنايي و 8

اقدام شد .براي اين منظور پس از حذف گلچههاي وسط و بريدن

ساعت تاريکي انتقال يافتند تا با جذب نور و انجام فعاليتهاي

دوسوم بااليي لما و پالئا ،سه پرچم موجود در هر گلچه بهوسيله

فتوسنتزي شروع به رشد نمايند .با گذشت يك ماه (زماني كه

پنس خارج گرديد .بعد از  24ساعت دانههاي تازه گرده ذرت كه

گياهچهها حداقل سه برگي شده و داراي سيستم ريشهاي كامل و

با استفاده از يك تکه فويل آلومينيومي جمعآوري شده بودند به-

قوي ميباشند) نسبت به انتقال گياهچههاي هاپلوئيد از محيط درون

وسيله قلممو به كالله گندم منتقل شدند .در اين روش  24ساعت

شيشهاي به خاک اقدام گرديد .سپس در مرحله پنجهدهي گياهچه-

بعد از گردهافشاني هورمون  2,4-Dبا غلظت  100ميليگرم در ليتر

هاي هاپلوئيد بهمنظور دو برابر نمودن تعداد كروموزمها تحت تأثير

در داخل ساقه (به آخرين ميان گره) و هم در داخل گلچههاي

تيمار كلشيسين با غلظت  ./5درصد قرار گرفتند.
در روش بينابيني ( )Cكه اين روش تلفيقي از دو روش قبل

گردهافشاني شده تزريق گرديد.
در روش ساقههاي بريده شده ( )Bپس از خروج دوسوم سنبله

ميباشد ،به اين صورت كه مراحل ابتدايي كار شامل :عقيم كردن،

گندم از غالف برگ پرچم ،ساقههاي گندم از نزديکي سطح خاک

گردهدهي و تزريق هورمون  2,4-Dكامالً مشابه روش كالسيك

بريده شده در بشر حاوي آب با دماي محيط قرار گرفته و به

انجام شد 5 .تا  6روز پس از انجام تلقيح و تشکيل بذر ،ساقهها را از

آزمايشگاه منتقل شدند .در آزمايشگاه سنبلههاي گندم بهمدت 3

روي گلدان قطع و به محيط كشت مايع بدون  2,4-Dانتقال داده

دقيقه در آب گرم با دماي  43درجه سانتيگراد قرار گرفته ،سپس

شدند .همچنين بهمنظور كنترل بهتر شرايط محيطي ،ساقهها به اتاقك

ساقههاي گندم به بشر حاوي آب با دماي محيط منتقل گرديدند و با

رشد منتقل شدند .برداشت بذور در اين روش  16تا  18روز پس از

استفاده از يك پاكت پلياتيلن سنبلهها پوشانده شدند .بعد از 24

گردهدهي انجام شد.

ساعت ،دانههاي تازه گرده ذرت كه با استفاده از يكتکه فويل
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 G3H7گزارش كردند .جان لي چن و همکاران (12 ،)1999

یادداشتبرداری و عملیات آماری
در طول اجراي اين تحقيق صفات تعداد گلچه گردهافشاني

ژنوتيپ گندم را با يك ژنوتيپ ذرت تالقي دادند و دامنه تغييرات

شده ،تعداد بذر توليدشده ،تعداد جنين هاپلوئيد توليدشده و تعداد

درصد توليد گياهچه را از  ٪25تا 58/46 ٪و با ميانگين 45/21 ٪

گياهچه هاپلوئيد توليدشده در هر يك از روشها ثبت شدند.

بيان كردند.

مقايسه نسبتها و تجزيه آماري دادههاي بهدستآمده از طريق

جدول -1مقايسه روشهاي توليد هاپلوئيد گندم در توليد بذر با روش تالقي با

آزمون مربع كاي (كاي اسکور) كه در اينگونه تحقيقات مرسوم

ذرت
تعداد بذر تشکيل شده

ميباشد با استفاده از نرمافزار اكسل انجام پذيرفت.
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نتایج و بحث

درصد

تعداد

تعداد گلچه
گرده افشاني

روشهاي استفاده شده

شده

نتايج نسبت بذر تشکيل شده به گلچههاي تلقيح شده و درصد

5/05

71/14

2589

3639

_Aروش كالسيك

آنها در جدول شماره  1آورده شدهاند .بيشترين درصد تشکيل بذر

1/08

74/15

2683

3618

_Bروش ساقه بريده

در روش بينابيني ديده شد (نزديك به  85درصد) كه با تفاوت

9/84

84/98

3158

3716

_Cروش بينابيني

معنيدار به دو روش ديگر برتري داشت .در جدول شماره  2فراواني

*15/97

77/07

8457

10973

جنينهاي تشکيل شده از ميان بذور بهدستآمده نشان داده شده

*
** :نماينده وجود تفاوت معنيدار در سطح %1

كل

تيمار  Cروش بينابيني حاوي جنين قابل كشت بودند .در روش

جدول  -2مقايسه روشهاي توليد هاپلوئيد گندم در توليد جنين با روش تالقي با

كالسيك  21/5درصد و روش ساقه بريده  23/5درصد آنها حاوي

ذرت

است .همانگونه كه مشاهده ميشود ،نزديك به  30درصد بذور در

تعداد جنين تشکيل

جنين بودند.
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بختيار و همکاران ( ،)1385سه ژنوتيپ گندم را با سه ژنوتيپ

شده
درصد

ذرت  H1,H3,H7تالقي دادند .ايشان در تحقيق خود از دو روش

تعداد

تشکيل شده
2589
2683

_Bروش ساقه بريده
 _Cروش بينابيني
كل

معمول ( )Aو ساقه بريده ( )Bاستفاده كردند .در روش  Aدرصد

9/45

تشکيل بذر در تالقيهاي مختلف ژنوتيپهاي گندم با ژنوتيپهاي

1/98

23/52

631

15/72

29/73

939

3158

**27/15

25/13

2126

8457

در روش  Bنيز درصد تشکيل بذر از  ٪59/12در تالقي  G1H7تا

روشهاي استفاده شده

_Aروش كالسيك

21/47

ذرت از  ٪55/45در تالقي  G1H1تا  ٪76/5در تالقي  G2H7و

556

تعداد بذر

** :نماينده وجود تفاوت معنيدار در سطح %1

 ٪69/77در تالقي  G3H1متغير بود.
ميزان توليد گياهچههاي هاپلوئيد از جنينهاي كشت شده بعد از

جدول  -3مقايسه روشهاي توليد هاپلوئيد گندم در توليد گياهچه با روش تالقي

دو هفته در جدول شماره  3نشان داده شده است .در اين بخش نيز

با ذرت
تعداد گياهچه توليد

روش بينابيني با  54/6درصد توليد گياهچه هاپلوئيد در صدر قرار

2

داشت.
بختيار و همکاران ( ،)1385در تحقيقاتي كه بر روي سه ژنوتيپ
گندم ( )G1, G2, G3در تالقي با ژنوتيپهاي ذرت ( H1, H3,
 )H7انجام دادند ،درصد توليد گياهچه هاپلوئيد در مجموع دو
روش معمول ( )Aو ساقه بريده ( )Bرا  75٪در تالقيهاي
 G1H1, G1H3, G1H7و  62/99٪در تالقيهاي G2H1,



شده

تعداد جنين
تشکيل

درصد

تعداد

شده

4/04

40/82

227

556

_Aروش كالسيك

0

49/60

313

631

_Bروش ساقه بريده

2/12

54/63

513

939

 _Cروش بينابيني

*6/16

49/52

1053

2126

كل

* :نماينده وجود تفاوت معنيدار در سطح %5

 G2H3, G2H7و  71/15٪در تالقيهاي G3H1, G3H3,
4

روشهاي استفاده شده

مطالعه روشهای تولید هاپلویید در گندم از طریق تالقی با ذرت
يکي از شاخصهاي مهم در ميزان كارآيي يك سيستم توليد

ميانگين گياه هاپلوئيد از گلچههاي تالقي گندم و ذرت برابر با

هاپلوئيد در اينگونه تحقيقات ،نسبت يا درصد گياه هاپلوييدشده به

 %13/80بود كه افزايش قابل مالحظهاي را نسبت به مطالعات انجام

گلچههاي تلقيح شده در شروع كار است .اين مورد نيز در جدول

شده داشت .استفاده از اين روش براي سنبلههاي ضعيف كه رشد

شماره  4آورده شده است .در اين شاخص همانگونه كه انتظار مي-

كمي دارند ،مشکلتر بوده و ساقههايي را ميتوان در اين روش

رفت روش بينابيني باالترين درصد  %13.8را به خود اختصاص داد.

استفاده نمود كه بهخوبي رشد كرده و قوي باشند .پيشنهاد ميشود با

ميانگين موفقيت يا راندامان توليد هاپلوئيد در مجموع سه روش 9/6

توجه به اينکه روش بينابيني بهترين راندمان را داشته است از اين

درصد برآورد گرديد.

روش در برنامههاي آينده استفاده شود .همچنين با توجه به گسترش

در خصوص برتري روش بينابيني به نظر ميرسد در اين روش

و پيشرفت سريع علم از مواد جديدي كه در بهبود روش حذف

بهخوبي از مزاياي دو روش قبل برخوردار است ،زيرا مراحل

كروموزومي مؤثر ميباشد در برنامههاي آينده استفاده شود.

حساس عقيم كردن ،گردهدهي و اعمال هورمون روي گياه مستقر

همچنين در رابطه با استفاده از محيط كشت مطالعات بيشتري

در گلدان صورت ميگيرد .اين كار سبب تلقيح بهتر و تشکيل بذر

صورت گيرد تا از محيط كشت بهتر جهت توليد گياهچههاي

مناسبتري گرديد .پسازآن ساقهها بريده و در محيط كشت مايع

هاپلوئيد استفاده شود .تالقيها بهطور همزمان و بهصورت گروهي

قرار داده ميشوند كه با اين كار انتقال مواد از ساقه به بذر و رشد

در يك فصل زراعي انجام پذيرد چون دماي هوا و نور تأثير بسزايي

مناسب جنين بهخوبي انجام ميشود .نهايتاً هر دو مزيت توليد بذر

در توليد بوتههاي قوي و به دنبال آن در توليد هاپلوئيد بيشتر دارد .با

بيشتر و توليد جنين بيشتر قابل انتظار است .همچنين امکان كنترل

توجه به اهميت استفاده از گرده تازه ،بهتر است عمل گردهگيري و

دقيق و كامل شرايط محيطي براي رشد مطلوب بذور در ژرميناتور و

گردهدهي در اوايل صبح انجام شود.

اتاقك رشد وجود دارد .با استفاده از اين روش ،امکان استفاده از

تشکر و قدردانی

حداكثر پتانسيل پنچهزني گياه در گلدان وجود دارد و ميتوان از

بدينوسيله از موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر به

تمامي پنچهها در اين روش بدون محدوديت استفاده كرد.

خاطر فراهم نمودن امکانات اجراي اين پروژه قدرداني ميگردد.

در مطالعهاي كه مديرروستا و همکاران در سال ( )1396با
استفاده از روش ساقه بريده شش ژنوتيپ گندم را با استفاده از روش

جدول شماره -4مقايسه روشهاي توليد هاپلوئيد گندم در توليد گياهچه از

ساقه بريده مورد ارزيابي قرار دادند و ميانگين توليد بذر ،جنين و

مجموع تعداد گلچه گردهافشاني شده

گياه هاپلوئيد را به ترتيب  72/28و  5/99و  28/16درصد گزارش

تعداد گياهچه توليد

تعداد گلچه

شده

گرده

2

كردند .با توجه به جدولهاي  1تا  4بيشترين تعداد بذر ،جنين و
گياهچه با روش بينابيني توليد گرديد كه افزايش قابل مالحظهاي

درصد

تعداد

روشاستفاده شده

افشاني شده

نسبت به مطالعات صورت گرفته نشان داد .در مطالعه ديگري كه

36/72

6/23

227

3639

_Aروش كالسيك

3/11

8/65

313

3618

_Bروش ساقه بريده

توسط كيزانا و نکنگولو در سال ( )1993صورت گرفت بهطور

39/69

13/80

513

3716

_Cروش بينابيني

ميانگين درصد توليد گياه هاپلوئيد از گلچههاي تالقي گندم و ذرت

**79/52

9/59

1053

10973

كل

** :نشاندهنده وجود تفاوت معنيدار در سطح %1

را  %4/7گزارش نمودند با توجه به جدول  4در روش بينابيني

5
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Abstract
This research was conducted to compare three methods of haploid production in hexaploid wheat
through chromosome elimination (wheat × maize cross) for use in the breeding programs. The three
methods were classical, detached and intermediate or semi-detached. Parental materials included 11
wheat F1 genotypes as female parents and BS572 hybrid as male parent. The traits studied were
percentage of seed set, percentage of embryo formation and percentage of haploid plantlet production.
Among the three methods, the intermediate method was significantly superior to others in which the
seed set, embryo formation and haploid plant production were 84.98%, 21.73% and 49.52%,
respectively. Overall haploid production from the pollinated florets was 13.80% in this method.
Keywords: Wheat, maize, haploid, Chromosome elimination.

1- Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj,
Iran
* Corresponding author: r_bozorgi2007@yahoo.com

7

