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ارزیابی کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک در بهبود تالقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی
× Evaluation the application of gibberellic acid hormone in improvement of wheat
maize crosses in chromosome elimination method
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چکیده

گیاهان هاپلوئید از این نظر بسیار مورد توجه میباشند که مدتزمان رسیدن به الینهای خالص را کوتاهتر مینمایند .مطالعه حاضر به
منظور ارزیابی تأثیر هورمون اسیدجیبرلیک و نیز تعیین زمانهای بهینه کاربرد آن بر تولید جنین در روش حذف کروموزومی صورت
پذیرفت .از  6ژنوتیپ  F2حاصل از تالقیهای گندم نان بهعنوان والد مادری جهت تولید جنینهای هاپلوئید گندم استفاده گردید.
هورمون اسیدجیبرلیک بهصورت محلولپاشی بر روی سنبلههای گردهافشانی شده با گرده ذرت و نیز ساقهها و برگها استفاده شد .زمان
های کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک عبارت از  2ساعت 2 ،روز 4 ،روز 6 ،روز 8 ،روز و  10روز پس از گردهدهی بودند .باالترین میزان بذر از
ژنوتیپ شماره  3با  76/09درصد و همچنین اسپری هورمون اسیدجیبرلیک در  2ساعت پس از گردهدهی با  85/09درصد به دست آمد.
بیشترین جنین هاپلوئید از ژنوتیپ شماره  2با  8/32درصد و اسپری هورمون اسیدجیبرلیک در  6روز پس از گردهدهی با  6/99درصد به
دست آمد .در بین تیمارهای مورد ارزیابی هیچکدام از آنها بر میزان تولید جنین هاپلوئید افزایش قابل مالحظهای را نسبت به شاهد نشان
نداند .نتایج نشان داد که استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک و نیز زمانهای کاربرد آن در افزایش بذر و اندازه جنین نقش داشت.
کلمات کلیدی :گندم ،ذرت ،هاپلوئید ،تالقی بینگونهای ،تیمار هورمونی
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مقدمه

گندم با جو وحشی  Hordeum bulbosumگزارش گردید

گندم ( )Triticum aestivum L.متعلق به خانواده گندمیان

( .)Barclay, 1975در سال  1984با استفاده از تالقی گندم

( )Poaceaeاز مهمترین گیاهان زراعی جهان میباشد و تحت

هگزاپلوئید و ذرت تولید جنین هاپلوئید گندم برای نخستین بار

عنوان سلطان غالت شناخته شده است .حدود  20درصد از

گزارش گردید ( .)Nitzsche and Zenkteler, 1984پسازآن

زمین های قابل کشت در دنیا به گندم اختصاص دارد .این گیاه با

مطالعات دیگری انجام شد و نتایج آن حاکی از این بود که در
تالقی گندم و ذرت زیگوت هیبرید تولید میشود و طی

سطح زیر کشت بیش از  221میلیون هکتار و تولید بیش از 751

تقسیمات میتوزی کروموزومهای ذرت حذف شده و در نهایت

میلیون تن دانه در سال ( )FAO, 2017یکی از محصوالت مهم

یک جنین هاپلوئید از کروموزومهای گندم با  21کروموزوم

زراعی است و در طبقهبندی غالت بهعنوان سومین غله مهم

حاصل میگردد (.)Laurie and Bennett, 1986

شناخته میشود ( )FAO, 2016که در حدود  17درصد محصول

گیاهان هاپلوئید تولیدشده در این روش نمونه تصادفی از

جهانی 20 ،درصد پروتئین و کالری تغذیهای انسان ( Gupta et

گامتهای گندم میباشند .مزیت اصلی تالقی بین گندم و ذرت

 )al., 2008و در کل نزدیک به  35درصد از غذای اصلی

در مقایسه با تالقی گندم و جو وحشی این است که ژنوتیپهای

جمعیت جهان ( )Rajaram, 2010را تأمین میکند .گندم در

گندم در روش تالقی با ذرت مستقل از ساختار ژنوتیپی در رابطه

سراسر جهان رشد چشمگیری داشته و تولید و استفاده جهانی از

با جایگاههای ژنی  Kr1و  Kr2عمل میکنند و نیز ژنوتیپهایی

آن به  732تا  759میلیون تن رسیده است ( .)FAO, 2016بر

از گندم که در تالقی با جو وحشی ناموفق و تالقی ناپذیر بودهاند،

اساس پیشبینیها ،جهت تأمین نیاز تغذیهای جمعیت بشری تا

در تالقی با ذرت تعداد قابل توجهی هاپلوئید تولید مینمایند
(.)Laurie and Bennett, 1987

سال  2050میالدی افزایش  50درصدی در عملکرد دانه غالت

تالقی گندم و ذرت یک روش مناسب برای تولید هاپلوئید

نیاز است ( .)Godfray et al., 2010کشورهای چین ،هند،

گندم میباشد زیرا ژنوتیپ در تولید هاپلوئید تأثیری ندارد

روسیه ،آمریکا ،فرانسه ،کانادا ،آلمان ،پاکستان ،استرالیا و اکراین

( .)Hussain et al., 2012این در حالی است که تولید هاپلوئید

بزرگترین تولیدکنندههای گندم در جهان هستند ( FAO,

از طریق کشت بساک و میکروسپور به ژنوتیپ وابسته بوده و نیز

.)2017

تولید گیاهان بدون کلروفیل (آلبینو) فراوانی میکند .از طرفی

زمان در برنامههای بهنژادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

کشت میکروسپور به محیطهای کشت پیچیدهای نیاز دارد که

اصالح گیاهان از طریق روشهای تولید هاپلوئید به دلیل کاهش

تحقیقات در مورد این محیطهای کشت زمان و هزینه زیادی را

زمان مورد نیاز برای رشد نسلهای در حال تفرق مورد توجه

در بر خواهد داشت؛ لذا میتوان اذعان نمود ،تولید هاپلوئید به

روزافزون قرار گرفته است .در اصالح سنتی جهت دستیابی به

روش تالقی با ذرت در قیاس با سایر روشها مناسبتر خواهد

الینهای خالص نیاز به حداقل  6نسل خودگشنی میباشد

بود ( Khan et al., 2012; Hussain et al., 2012; Niroula

درحالیکه با استفاده از روشهای تولید گیاهان هاپلوئید اصالح

.)and Bimb, 2009

کننده نبات میتواند زمان رسیدن به الین خالص را به یک سال و

تولید بذر در تالقی گندم و ذرت تحت تأثیر هورمونهای

یا کمتر کاهش دهد.

مترشحه گیاهی قرار میگیرد .نهتنها هورمون بلکه زمان و روش

بهمنظور تولید هاپلوئید در گندم از بساک ،میکروسپور و

بهکارگیری آن نیز بر تولید بذر اثرگذار است .اهمیت کاربرد

جنین میتوان استفاده نمود .کشت جنین هاپلوئید در روش حذف

تنظیمکنندههای رشدی گیاهی بهاندازهای است که سنبلههای

کروموزومی نسبت به روش کشت میکروسپور یا بساک به دلیل

باریک با گلومهای بستهتر هنگام اسپری ،هورمون کمتری

تولید بیشتر گیاهان هاپلوئید کارایی باالتری دارد ( Huang et

دریافت میکنند و نهایتاً بذر کمتری را تولید مینمایند

 .)al., 1984; Kisana and Nkongolo, 1993نخستین بار

(.)Najafian and Singh, 2004

تولید هاپلوئید گندم از طریق روش حذف کروموزومی در تالقی
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اسیدجیبرلیک یکی از تنظیمکنندههای رشدی گیاهی مهم

هر هفت روز تعداد  20بذر از هر ژنوتیپ گندم در داخل

است که در فرآیندهای رشد و توسعه گیاه مانند توسعه گل ،دانه

آزمایشگاه پس از استریل با هیپوکلرید سدیم  %2به مدت  5دقیقه

و میوه نقش مهمی ایفا مینماید ( .)Ross et al., 1997در

و اتانول  %70به مدت  1دقیقه و سپس سه بار شستشو با آب مقطر

بسیاری از تحقیقات به مطالعه تأثیر اسیدجیبرلیک بر رشد لوله

در داخل پتری دیشهایی به قطر  10سانتیمتر روی کاغذ صافی

گرده و سایر اندامهای تولیدمثلی پرداخته شده است ( Bhandal

کشت شدند .برای شکست خواب احتمالی بذور و جوانهزنی

and Mailk, 1979; Viti et al., 1990; Setia et al.,
 .)1994; Kimura et al., 1996الرتر و چائوبی ( Larter and

یکنواخت ابتدا در دمای  4درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
قرار داده شدند سپس به دمای  25درجه سانتیگراد انتقال یافتند و

 )Chaubey, 1965بر اساس نتایج تحقیقات خود گزارش

پس از جوانهزنی و رشد کافی در داخل گلدانهایی به قطر و

نمودند ،اسیدجیبرلیک سبب بهبود تالقی جو با چاودار گردیده

ارتفاع  13سانتیمتر با بستر کشتی که از خاک مزرعه ،شن

است.

دانهریز ،پیت ماس به ترتیب با نسبتهای  1:1:5تهیه شده بود،

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر اسیدجیبرلیک در بهبود

انتقال داده شدند.

تالقی گندم با ذرت طی زمانهای مختلف پس از گردهدهی

گیاهان گندم در گلخانه با دمای  20درجه سانتیگراد و 16

انجام گرفت.

روشنایی که تلفیقی از نور خورشید و المپهای سدیمی بود و 8
2

ساعت تاریکی نگهداری شدند .زمانی که تقریباً 3سنبلهها از

مواد و روشها
پژوهش حاضر در آزمایشگاه هاپلوئیدی و گلخانههای بخش

غالف خارج گردیدند با بررسی مادگی گلچههای میانی سنبله از

تحقیقات غالت مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج در سال

لحاظ فرم مادگی (دوشاخه و پروش) به صورتی که آمادگی

 1396پایهریزی و در مرحله اجرا قرار گرفت.

جذب گرده را داشته باشند ،سنبلههای مناسب جهت گردهدهی از
قسمت انتهایی ساقه برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل گردید.

مواد گیاهی مورد بررسی شامل شش ژنوتیپ حاصل از نسل

2

 F2گندم نان و سه ژنوتیپ ذرت  SC 301 ،SC 400و SC 260

گلچههای ضعیف باال و پایین هر سنبله حذف شدند و 3انتهای

بود .ژنوتیپهای گندم و ژنوتیپهای ذرت به ترتیب از بخش

گلچهها با قیچی قطع شده و بدون اختهکردن و حذف گلچههای

غالت و بخش تحقیقات گیاهان علوفهای مؤسسه اصالح و تهیه

میانی بالفاصله گرده ذرت از گلخانه جمعآوری شد و به

نهال و بذر کرج تهیه گردیدند .ژنوتیپهای گندم بهعنوان والد

آزمایشگاه انتقال یافت و توسط یک قلمموی نرم گردهدهی

مادری و ژنوتیپهای ذرت بهعنوان والدی پدری در تالقیها

صورت گرفت .سپس سنبلهها در داخل محیط کشتی که هر لیتر

وارد شدند.

آن حاوی  0/1گرم تنظیمکننده رشد  8 ،2,4-Dمیلیلیتر اسید

بهمنظور همزمانی تولید گرده در ذرت و پذیرش دانه گرده

سولفوروز و  40گرم ساکاروز بود در دمای  20درجه سانتیگراد

در گندم ،بذور ذرت  45روز زودتر از بذور گندم در داخل

و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی با رطوبت

گلخانه با دمای  25درجه سانتیگراد با  16ساعت روشنایی و 8

 %65نگهداری شدند .پس از گذشت دو روز محیط کشت

ساعت تاریکی کشت شدند .به دلیل تولید متمادی دانه گرده هر

مذکور با محیطی که حاوی تمام مواد ذکرشده بهجز تنظیمکننده

هفت روز یکبار تعداد  10بذر از هر ژنوتیپ ذرت با قارچکش

رشد  2,4-Dبود تعویض میگردید .تیمار اسیدجیبرلیک (0/7

کاربوکسینتیرام ضدعفونی گردید؛ سپس در گلدانهای

گرم در لیتر) در زمانهای  2ساعت 2 ،روز 4 ،روز 6 ،روز 8 ،روز

کوچک با قطر دهانه  8و ارتفاع  10سانتیمتر با بستر شن دانهریز

و  10روز بعد از گردهدهی روی ساقهها ،برگها و نیز سنبلههای

کشت شدند .پس از سبزشدن و رشد کافی به گلدانهایی با قطر

گردهدهی شده با گرده ذرت اسپری شد .بعد از گذشت  20الی

دهانه  23و ارتفاع  18سانتیمتر با بستر کشتی که از خاک مزرعه،

 22روز ،بذور تشکیلشده از سنبلهها برداشت شد .بذور

شن دانهریز ،پیت ماس که به ترتیب با نسبتهای  1:1:5تهیه شده

خودگشن از بذور تالقی گندم و ذرت جدا گشتند.

بود انتقال داده شدند.

بذور حاصل از تالقی گندم و ذرت (زیگوتی که ازاینپس
بذر خوانده میشود) برای مدت  24ساعت در دمای  4درجه
15
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سانتیگراد برای شکستن خواب احتمالی جنینهای تشکیلشده،

نتایج بررسی تیمارهای کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک نشان

نگهداری شدند .سپس بذرهای حاصل از تالقی با

داد که در بین زمانهای مختلف تیمار اسیدجیبرلیک در تشکیل

هیپوکلریدسدیم  %2به مدت  5دقیقه و اتانول  %70به مدت 1

بذر تفاوت معنیداری در سطح  %1وجود دارد .با توجه به نتایج

دقیقه ضدعفونی شدند و پس از سه بار آبکشی با آب مقطر در

(شکل  )2بهترین زمان تیمار از نظر درصد تولید بذر تالقی گندم

زیر بینیکوالر ( )Laboratory Binocularعمل نجات جنین

و ذرت ،دو ساعت پس از گردهدهی بوده است .پسازآن تیمار

انجام گرفت .جنینهای بهدستآمده روی محیط کشت MS

هورمون اسیدجیبرلیک بعد از گذشت ده روز از گردهدهی قرار

کشت داده شدند.

گرفت .از مشخصترین تأثیرات هورمون اسیدجیبرلیک تأثیر بر

تعداد بذور تالقی گندم و ذرت ،بذور خودگشن و جنین

تقسیم سلولی و رشد سلول میباشد؛ بهاحتمال زیاد افزایش تولید

تشکیل شده یادداشتبرداری شدند با قرار دادن این دادهها در

بذر در تیمار هورمون بعد از  10روز به این دلیل بوده است که

جدول توافق ( )contingency tableبا استفاده از مربع کای

گلچههای میانی سنبلچهها که حذف نگردیده بودند ،پس از رشد

اسکور (  )𝑥 2و با بهکارگیری نرمافزار  Excelو  SPSS 16مورد

در طول دوره بعد از گردهدهی هورمون دریافت کرده و بدون

بررسی قرار گرفتند .بهمنظور محاسبه درصد بذور تشکیلشده،

دریافت گرده مادگی تحریک شده و بذر تولید نموده است.

تعداد بذور تشکیلشده بر تعداد گلچه گردهدهیشده تقسیم

نجفیان و سینگ ( )Najafian and Singh, 2004گزارش

گردید و با ضرب در  ،100درصد آنها به دست آمد .درصد

نمودند که تولید بذر در تالقی گندم با ذرت کامالً تحت تأثیر

جنین تشکیلشده نیز با تقسیم تعداد جنین تشکیلشده بر تعداد

هورمون بوده و گلچههایی که هورمون دریافت کردهاند بدون

بذر تشکیلشده و ضرب در  100حاصل شد.

توجه به گردهافشانی ،بذر تولید نمودهاند؛ در مقابل گلچههایی
که هورمون دریافت نکردهاند ،مادگی چروکیده شده و بذر تولید

نتایج و بحث

نکردهاند .البته در آزمایش آنها گلچهها اخته شده بودند.

نتایج مقایسات آماری کایاسکوئر نشان داد ژنوتیپ گندم و
نیز تیمار اسیدجیبرلیک طی زمانهای مختلف در تشکیل بذور
تالقی گندم با ذرت ،تشکیل بذور خودگشن و جنین بسیار
تأثیرگذار ( )P<0.01است .بهمنظور بررسی بیشتر ژنوتیپها و

76.08

تیمارهای هورمونی از نظر تولید و عدم تولید بذر و همچنین تولید

75.46

74.86

و عدم تولید جنین ،جدولهای توافق جداگانه مورد استفاده قرار
گرفتند.
تشکیل بذور تالقی گندم با ذرت

Percentage seed

71.42
67.86

نتایج بررسی ژنوتیپها از نظر تشکیل بذر نشان داد که بین

65.74

ژنوتیپهای گندم در تشکیل بذر اختالف معنیداری در سطح %1
وجود دارد .با توجه به شکل  1ژنوتیپ شماره  3از نظر تولید بذر
دارای بیشترین درصد و ژنوتیپ شماره  6کمترین درصد را دارا
بود .این نتیجه با نتایج نجفیان و سینگ ( Najafian and Singh,

6

 )2004مطابقت داشت .خان و همکاران ()Khan et al., 2014
طی آزمایشی که انجام دادند در آخر اذعان نمودند که ژنوتیپ

5

3
4
Genotype

2

1

شکل  -1درصد تشکیل بذر در ژنوتیپها

گندم و ذرت در تولید بذر در تالقی گندم با ذرت نقش بسزایی

Figure 1- Percentage of seed formation in genotypes

دارد.
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گرده قبل از خودگشن شدن با گرده خویش بسیار حائز اهمیت

85.09

82.47
71.89 72.58 70.78

71

مورفولوژیکی یکسانی از لحاظ آمادگی مادگی برای پذیرش

Percentage seed

61.31

است؛ زیرا تمام گلچهها قرار گرفته در یک سنبله در شرایط
گرده را ندارند (بیشترین توجه در زمان انتخاب سنبلهها به
آمادگی مادگیهای سنبلچههای میانی سنبله بود) .ژنوتیپ گندم
در تولید بذور تالقی گندم و ذرت نقش داشت که این موضوع
با تولید بذور خودگشن نیز در ارتباط بود؛ زیرا مادگی لقاح یافته
و دیگر نمیتواند با گرده گندم که چند روز بعد از گردهدهی با
گرده ذرت بالغ میشود ،لقاح یابد و بذر تولید کند .با توجه به
شکلهای  3و  4اختالفاتی که در ژنوتیپها و زمان تیمارهای
هورمون در بیشترین و کمترین بذر خودگشن تولیدشده دیده شد
با میزان تولید بذر تالقی گندم با ذرت در ارتباط بود .البته ترتیب

Treatment

روند کاهش یا افزایش بذور تالقی گندم با ذرت تشکیلشده با
شکل  -2درصد تشکیل بذر در بین تیمارها

بذور خودگشن تشکیلشده تفاوتهایی را نیز داشت که ممکن

Figure 2- Percentage of seed formation among
treatments

است مربوط به خطا در انتخاب سنبلهها باشد ،هر چند تا حد
امکان دقت در انتخاب سنبلهها صورت گرفت ولی با توجه به

البته بایستی در زمینه تأثیر اسیدجیبرلیک بر تولید بذر لقاح

اینکه نمیتوان تکتک گلچهها را بازدید نمود این تفاوتها

نیافته ،بررسی و مطالعات بیشتری انجام گیرد؛ زیرا در این تحقیق

ایجاد گردیده است .از این نتایج نیز مانند نتایج مربوط به تولید

اختهکردن گلچهها صورت نگرفته بود و بذور خودگشن نیز

بذور تالقی گندم با ذرت میتوان نتیجهگیری نمود که

میتوانست تولید گردد .اسیدجیبرلیک باعث رشد بیشتر مادگی

ژنوتیپهای گندم و همچنین تیمارهای هورمونی در تشکیل بذور

میشود و این موضوع سبب افزایش طول کالله و بیشترشدن

تالقی گندم با ذرت نقش داشتند .همانگونه که این تفاوتها در

فاصله تخمک شده که در گیاهان خودگشن سبب تولید میوه

بین ژنوتیپها و تیمارهای هورمون در شکلهای  1و  2در میزان

بدون لقاح میشود ( .)Vivian-Smith et al., 2001رادلی

تشکیل بذور تالقی گندم با ذرت مشاهده گردید .بدون در نظر

( )Radley, 1980با توجه به مطالعات خود گزارش نمود که

گرفتن گلچههایی که هیچگونه بذری تولید نکردهاند میزان بذور

کاربرد اسیدجیبرلیک باعث افزایش نرعقیمی به دلیل جلوگیری

تالقی گندم با ذرت و خودگشن در ژنوتیپها و زمان تیمار

از پاره شدن بساکها در گندم میشود.

هورمون یک روند مشخصی را داشتند و باهم در ارتباط بودند.

تشکیل بذور خودگشن

در ژنوتیپهایی که کمترین بذر خودگشن در آنها تشکیل شده

مقایسه تعداد بذور خودگشن تولید شده در تالقیهای انجام

بود ،بیشترین میزان بذر تالقی گندم با ذرت را نیز داشتند.

گرفته با استفاده از مربع کایاسکوئر و جدول توافق انجام گرفت.

تولید جنین

این نتایج نشان داد که بین زمان تیمار هورمونی اسیدجیبرلیک و

بررسی نتایج مربوط به تولید جنین هاپلوئید با استفاده از

همچنین ژنوتیپهای گندم در تشکیل بذور خودگشن تفاوت

آزمون کایاسکوئر حاکی از وجود اختالف معنیدار در بین

معنیداری در سطح  0/01وجود داشت .با توجه به شکل 3

ژنوتیپهای گندم از نظر میزان تولید جنین بود .با توجه به شکل 5

ژنوتیپ شماره  3با  7/21درصد کمترین مقدار بذر خودگشن را

ژنوتیپ شماره  2با  8/38درصد در صدر و در رتبه دوم ژنوتیپ

داشته است و در رتبه بعدی ژنوتیپ شماره  2با  10/46درصد قرار

شماره  6با  6/04درصد از نظر تولید جنین قرار گرفتند .بقیه

گرفته است .لذا میتوان به این صورت بیان نمود که در این روش

ژنوتیپها با اختالف کم در یک مجموعه قرار گرفتند .خان و

مهارت فردی در انتخاب و برداشت سنبلههای آماده دریافت

همکاران ( )Khan et al., 2014گزارش نمودند ،افزایش تولید
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بذر الزاماً به افزایش تولید جنین هاپلوئید منجر نخواهد شد .در

بررسی زمانهای استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک در تشکیل

این مطالعه نیز اگرچه ژنوتیپ شماره  3بیشترین میزان بذر تالقی

جنین (شکل  )5نشان داد با توجه به درصدهای بهدستآمده از

گندم با ذرت را تولید نمود ولیکن بیشترین درصد جنین با توجه

تعداد جنین تشکیلشده در زمانهای استفاده از هورمون

به شکل  5از ژنوتیپ شماره  2به دست آمد.

اسیدجیبرلیک بیشترین درصد بهدستآمده مربوط به استفاده از
هورمون در  6روز پس از گردهدهی با  6/99درصد بود که با
تیمار عدم مصرف هورمون با  6/30درصد تولید جنین اختالف
کمی را داشت .البته در مقایسه آماری انجامشده با استفاده از

18.24

13.34

13.87
10.46
7.21

Percentage self-pollinated

15.42

آزمون کایاسکوئر بین تیمارهای انجامشده تفاوت معنیداری
وجود داشت ولی با توجه به نتایج به دست آمد از این مطالعه
هورمون اسیدجیبرلیک بر تشکیل جنین نقش قابل توجهی
نداشت؛ زیرا تیمار عدم استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک با
تیمارهایی که بیشترین میزان جنین از آن تیمارها به دست آمد
تفاوت معنیداری را نداشت .هورمون اسیدجیبرلیک روی تشکیل
بذر و اندازه بذر میتواند تأثیر مثبت داشته باشد ولی روی تعداد
جنین بهدستآمده تأثیر قابل توجهی را نداشت.

6

3
4
Genotype

5

2

1

شکل  -3درصد بذر خودگشن در ژنوتیپها

8.38

Figure 3- Percentage of self-pollinated seed in
genotypes
23.63

5.15

13.29

12.39

12.11

9.44
5.03

Percentage self-pollinated

16.41

6

5

5.15

3
4
Genotype

2

Percentage embryo

6.04
5.25

5.5

1

شکل  -5درصد تشکیل جنین در ژنوتیپها
Figure 5- Percentage of embryo formation in genotypes

Treatment
شکل  -4درصد بذر خودگشن در بین تیمارها
Figure 4- Percentage of self-pollinated seed among
treatment
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مقادیر مشاهدهشده از مقادیر مورد انتظار متناظر در هر یک از
6.99

6.37

5.17

6.3
4.75

3.69

Percentage embryo

6.7

خانههای جدول میباشند که پس از استاندارد کردن ،این مانده
ها توزیع نرمال استاندارد خواهند داشت .برای استاندارد کردن
ماندههای خام (فراوانی مشاهدهشده منهای فراوانی مورد انتظار
شده) به جذر فراوانی مورد انتظار در آن خانه جدول تقسیم می
شود .مقادیر مثبت و منفی این ماندهها به ترتیب وجود فراوانی
پیامد به ترتیب بیشتر و کمتر از مورد انتظار را در خانههای
جدول نشان میدهد که معموالً مقادیر مطلق بزرگتر از 2
ماندهها قابل مالحظه در نظر گرفته میشود که نشان میدهد،
باعث بزرگ شدن مقدار کایاسکوئر و در نتیجه معنیداری آن
شده است .اطالعات بهدستآمده از این مقادیر با اطالعات

Treatment

بهدستآمده از جدول توافق دوطرفه  2 × 2مطابقت دارد و
جهت رابطه را مشخص مینماید و باعث مشخص شدن روند
شکل  -6درصد تشکیل جنین در بین تیمارها

کاهش یا افزایش در رابطه میشود.

Figure 6- Percentage of embryo formation among
treatments

نتیجهگیری کلی
مقایسه تیمار عدم استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک با تیمار

مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک

هورمون طی زمانهای متفاوت در میزان جنین تشکیلشده با

در زمانهای بررسیشده میتواند باعث افزایش تشکیل بذر شود

استفاده از آزمون کایاسکوئر (  )𝑥 2و استفاده از جدول توافق

ولی با توجه به اینکه در این تالقی هدف تولید جنین هاپلوئید و

دوطرفه  2 × 2نشان داد که عدم استفاده از هورمون تنها با

نهایتاً گیاه هاپلوئید میباشد این هورمون بر روی تشکیل جنین در

تیمارهای اسپری هورمون در  2ساعت و  4روز پس از گردهدهی

این تحقیق تأثیر نداشته است و عدم استفاده و همچنین استفاده از

تفاوت معنیداری در سطح  %1داشته و با بقیه تیمارها اختالف

هورمون اسیدجیبرلیک در زمانهای بررسیشده ،تأثیری در

معنیداری نداشته است .اسپری هورمون در  2ساعت و  4روز پس

افزایش تولید جنینهای هاپلوئید نداشت .لیکن با توجه به

از گردهدهی میزان جنین تشکیلشده را کاهش داده است

مشاهدات ،استفاده از اسیدجیبرلیک سبب تولید جنینهای

درحالیکه که اسپری هورمون در  2ساعت پس از گردهدهی

هاپلوئید گندم با کیفیت و درشتتر میگردد که نجات جنین از

تعداد بذر تشکیلشده را افزایش داده است ،باعث کاهش تعداد

این بذور راحتتر انجام میگیرد و همچنین میتوان گیاهان

جنین تشکیل شده گردیده است .با اطالعات کمکی دیگر نیز این

هاپلوئید بیشتری از این جنینها به دست آورد.

تیمارها بررسی شدند که مشخص گردید تفاوت مشاهده مربوط
به این دو تیمار میباشد .اطالعات کمکی برای تعیین جهت یا

سپاسگزاری

ماهیت رابطه ،شامل نسبتها یا درصدهای محاسبهشده در هر

از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و
دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین تشکر و قدردانی میگردد.

یک از خانههای جدول و یا در حالت بهتر ماندههای
( )residualsمحاسبهشده در آنها میباشند .ماندهها ،اختالف
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Abstract
Haploid plants because of this, they are noteworthy, which shorten the time to reach pure lines. This study
aimed to evaluate the effect of hormone use gibberellic acid hormone as well as determine the optimal time
took for produce embryo in the chromosome elimination method. In this study, of six F2 genotypes product
from bread wheat crosses which as a female parent were used to obtain wheat haploid embryos. Gibberellic
acid hormone was sprayed on spike pollinated as well as stems and leaves. The application gibberellic acid
was sprayed after lapse 2 hours, 2 days, 4 days, 6 days, 8 days and 10 days from the pollination. The
maximum seed yield was obtained from genotype 3 with 76.09% and gibberellic acid spray treatment in 2
hours after pollination with 85.09%. The maximum haploid embryo was obtained of genotype 2 with 8.32%
and Gibberellic acid hormone spray was obtained in 6 days after pollination with%6.99. Among the
treatments, none of them showed a significant increase in compared to the control. The results showed that
the use of gibberellic acid hormone played a role in increased number seed and embryo size.
Keywords: Wheat, Maize, Haploid, Interspecific hybridization, Hormonal treatment
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