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 :چکيده 
ی به منظور توليد الينهای دابل هاپلوئيد و دستيابی سريع به الينهای کامال هموزيگوت و کاهش دوره گزينش               گياهان هاپلوئيد گندم مواد ژنتيکی با ارزش      

ند        .در روشهای کالسيک می باشند     دم می باش د گن ل مالحظه     .کشت بساک و تالقی گندم با ذرت دو روش عمده در توليد گياهان هاپلوئي وع ژنتيکی قاب تن
ا           . زاپلوئيد در پاسخ به کشت بساک وجود دارد       ای در بين ژنوتيپ های گندم هگ       دم ب د در تالقی گن اه هاپلوئي اززايی گي در حاليکه فراوانی جنين زايی و ب

ساک   .ذرت به طور معنی داری از ژنوتيپ ذرت متاثر می شود   دم   6در اين تحقيق پاسخ به کشت ب د،  ( ژنوتيپ گن سی، امي ) T66-58-3,R-2,R-13طب
ه کشت       . برای هيبريد گندم با ذرت انتخاب شدند       T66-58-3يپ طبسی و    همچنين دو ژنوت  .مطالعه شد  ا پاسخ ضعيفی ب نتايج نشان داد که تمام ژنوتيپ ه

ود              .بساک دارند  االتر ب ساک ب سه دو روش  .در روش هيبريد گندم با ذرت فراوانی توليد جنين های هاپلوئيد گندم به طور معنی داری نسبت به کشت ب مقاي
  .د گندم با ذرت بسيار موثر تر از کشت بساک گندم استنشان داد که هيبري

  گندم،هاپلوئيدی، کشت بساک،تالقی گندم با ذرت: کلمات کليد
Haploid Plants production by means of Anther culture and Comparison with 

Wheat × Maize cross 
Abstract: 
Haploids of wheat provide useful materials for obtaining doubled haploids and homozygous lines. These lines have 
potential as breeding material in crop improvement programs because of the time saved by reduction of the classical 
selection cycle period and genetic value of highly homozygous doubled haploid obtained. Anther culture and Wheat 
×Maize cross as two important ways in haploid production of wheat. Considerable variation has been identified 
among hexaploid wheat genotypes for anther culture response, but in Wheat ×Maize hybrids the frequency of haploid 
embryo production and plant regeneration is affected significantly by Maize genotypes, but not by Wheat genotypes. 
In this research anther culture response of 6 genotypes of  Wheat ( Omid, Tabasi, T-66-58-3, R-2, R-13) was studied, 
also we use two genotypes ( Tabasi, T-66-58-3) for Wheat ×Maize hybrid. The results showed that all of the 
genotypes have poor response to anther culture. In the Wheat ×Maize hybrid system both of genotype have high 
frequency of haploid embryo production.Compared of two systems showed that Wheat ×Maize hybrid is more 
efficient than anther culture. 

  
  

  :مقدمه
اروری و                 سلهای خود ب وع، گزينش در ن اد تن ه ايج توليد واريته های جديد گندم در روشهای اصالح کالسيک در سه مرحل

ا ده سال        .آزمايشات مزرعه ای انجام می شود      ذکور تقريب ن       از آنجائيکه مراحل م د اي ه طول می انجامد،روشهائيکه بتوانن  ب
توليد گياهان هاپلوئيد و به دنبال آن دابل هاپلوئيد، باعث دستيابی به گياهان            .مدت را کاهش دهند دارای اهميت فراوانی هستند       
ردد   ی گ ن م ان ممک داقل زم وت در ح ای     .هموزيگ ه ه زينش در برنام ارائی گ زايش ک ين اف سريع و همچن بب ت ر س ن ام اي

  .الحی می شوداص
د از            ا ذرت و               : در گندم دو روش مهم توليد هاپلوئيدی عبارتن دم ب ساک و حذف کروموزومی در تالقی های دور گن کشت ب

وزوم  افی از          ).Kasha etal. 1990(گندم با جو بولب د جمعيت ک ه اصالحی باي دی در برنام رای انتخاب يک روش هاپلوئي ب
د                      گياهان هاپلوئيد توليد شود،الينهای دا     ل هاپلوئي ند، الينهای داب دار باش دار پاي يتولوژيکی پاي ده از نظر س بل هاپلوئيد توليد ش

  ).Suenaga 1994 و 1372بزرگی پور(توليد شده بايد نمونه تصادفی از گامتهای والدينی باشند
ت      پ اس ساک، ژنوتي شت ب ه ک خ ب ل در پاس رين عام شن    .مهمت اه بخ پ گي ه ژنوتي اهزايی ب الوس و گي ی ک سته فراوان ده واب

رل     ).Han 1986(کنترل ژنتيکی کالوس و گياهزايی مستقل از هم می باشند ).Ouyang 1989(است ر کنت زرگ اث ای ب ژنه
ای     ر روی کروموزومه ی ب الوس زاي ده ک د  2A,2Dکنن ه ان رار گرفت وزومی  . ق ای کروم ای 2B,4A,5A,5Bبازوه  ژنه

ل ب .کوچک اثر کنترل کننده اين صفت را حمل می کنند        حامل ژنهای محدود    1B(1Bs,1Bl)ازوهای کروموزومی   در مقاب
اهزايی و        (6D,4D,3D,3B)همچنين کروموزومهای متفاوتی  .کننده فراوانی جنين زايی هستند      حامل ژنهای کنترل صفت گي

 .کالوس زايی می باشند
ارايی آن                        ه ک د از روش   انجام تالقی های دور گندم با ذرت روش ديگر توليد گندم های هاپلوئيد می باشد، ک د هاپلوئي در تولي

شتر است   ا      Kr2 وKr1ژنهای  ). Suenaga 1994(کشت بساک و يا تالقی گندم با جو بولبوزوم بي دم ب ذيری گن ه تالقی پ  ک
اثير                               ا ت وده و ي اثير ب دم بی ت ا گن ذيری ذرت ب د، در تالقی پ جو بولبوزوم، چاودار و ساير گونه های بيگانه را محدود می کن

اثر می شود                  تول).74(کمی دارد  ه طور معنی داری از ژنوتيپ ذرت مت اه ب اززايی گي د و ب ه     ). 90(يد هاپلوئي وان ب ذا می ت ل
دی از           .کمک اين روش از اکثر ژنوتيپهای گندم ،گياهان هاپلوئيد توليد نمود           د هاپلوئي اين تحقيق به منظور بررسی امکان تولي

ه  .م که به روش کشت بساک پاسخ نمی دهند، انجام شد           طريق سيستم حذف کروموزومی در آن دسته از ژنوتيپهای گند          زيراک
ه ژنوتيپ است                   ستم ب ستم         .يکی از محدوديتهای تکنيک دابل هاپلوئيد در گندم وابستگی شديد اين سي ن محدوديت در سي ه اي ک

  .کمتر وجود دارد) تالقی گندم با ذرت(حذف کروموزومی 
  
  



 

  

  :مواد و روشها
 پس O-64-4,T-66-58-3, R-2,  ,  R-13 الين موتانت 4دو رقم اميد و طبسی و  ژنوتيپ گندم شامل 6دراين بررسی 

اواسط تا (سنبله ها در زمان مناسب .از بهاره سازی در گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کشت شدند
 mgl-1 5/0 و   mgl-12 2,4-D حاوی P2,C17برداشت شدند و در محيط های ) اواخر فاز تک هسته ای ميکروسپورها

 هفته نگهداری شده و سپس در 1به مدت  C ◦4به منظور تيمار سرمايی سنبله ها در تاريکی و دمای.کينتين کشت شدند
بر اساس .  انجام شد190-2باز زايی در محيط . روز کالوس ها ظاهر شدند34پس از . محيط های فوق کشت شدند

و رقم طبسی برای بررسی در سيستم حذف ) T-66-58-3( طبسی مشاهدات انجام شده در کشت بساک الين موتانت
در . ماه کشت شدند1مواد گياهی به صورت متوالی هفته ای يکبار و در طول . انتخاب شدند) ذرت× گندم (کروموزومی 
. ندگلچه های گندم به صورت دستی عقيم شده و با گرده های ذرت بارور شد)  روز قبل از گرده افشانی3(زمان مناسب 

 روز کاريوپس های تکامل 10 -14پس از .    به ميانگره بااليی گندم تزريق شدppm1002,4-Dبالفاصله پس از تلقيح 
 و کنيتين  mgl-1  5/0  NAA حاوی  B5اين جنين ها در محيط  . يافته به آزمايشگاه منتقل شده و جنين آنها استخراج شد

  .کشت شدند
  :نتايج

ورد بررسی پ ای م پ ه د ژنوتي شان دادن ساک ن ه کشت ب دول (اسخ ضعيفی ب ای روشن دارای ).1ج ت ه وع موتان در مجم
الوس    T-66-58-3کالوس و گياهزايی باالتری نسبت به ساير ژنوتيپ ها بودند، ژنوتيپ های طبسی و            رين درصد ک  پائين ت

د   شان دادن اهزايی را ن اران        .و گي گ و همک ط اويان ساک توس شت ب ه ک خ ب ی در پاس وع ژنتيک ده  )1989(تن زارش ش ، گ
بررسی تاثير پيش تيمار سرمايی بر مجموعه ژنوتيپ های مورد بررسی در اين آزمايش نشان داد که تاثيری در پاسخ                     .است

اثير    .به کشت بساک نداشته است  وع ژنتيکی در ت به نظر می رسد تاثير اين پيش تيمار به ژنوتيپ گياه مربوط باشد، وجود تن
 .گزارش شده است) 1984(،مارسوالئيس و همکاران)1995(م زاده و همکاراناين پيش تيمار توسط کري

  
   ژنوتيپ گندم5 ميانگين درصد کالوس و گياهزايی در -1جدول 
تعداد بساک   ژنوتيپ

  های کشت شده
تعداد کالوس در 

   بساک100
 100تعداد گياه در 
  کالوس

  63/10  91/10  2500  اميد
  O-64-4 3260  98/17  10 اميد  موتانت

  16/45  20  1350  طبسی
  T-66-58-3 1500  564/2  84/8 موتانت طبسی

  R-2  2600  36/24  03/5موتانت روشن
  R-13 3300  67/11  75/43موتانت روشن

دند       ا  . دو ژنوتيپ طبسی و موتانت طبسی بر اساس نتايج بدست آمده برای بررسی در سيستم حذف کروموزومی انتخاب ش ت
  . مقايسه شوندبه اين طريق دو سيستم با هم

ه است          ود يافت ساک بهب دو ژنوتيپ ذرت  ).2جدول  (نتايج نشان داد که درصد باززايی در دو ژنوتيپ نسبت به روش کشت ب
)KSC108,KSC301 (                        ابع موجود هردو ق من ر طب ه ب دند ک تفاده ش به عنوان والد پدری در سيستم حذف کروموزومی اس

شد                 ل .ژنوتيپ کارايی بااليی در اين سيستم دارند       شاهده ن ايج حاصله م اوتی از نظر ژنوتيپ ذرت در نت ين دو     .ذا تف ين ب همچن
  .ژنوتيپ گندم نيز تفاوتی ديده نشد

  :نتايج حاصل از مقايسه دو روش توليد هاپلوئيدی را می توان به شرح زير خالصه نمود
ويی يکی از م                 .1 ده در روش  در روش حذف کروموزوم هيچ گياه آلبينويی مشاهده نشد، در حاليکه آلبين شکالت عم

سی            . کشت بساک می باشد    م طب ه در رق ه طوری ک سی           13ب ن موتانت طب ان     3 درصد و الي  درصد از کل گياه
 .باززايی شده آلبينو بودند

ه پاسخ                          .2 ايش ک ن آزم تفاده در اي ورد اس واد م می توان از طريق سيستم حذف کروموزومی در ژنوتيپهايی نظير م
 .فقيت استفاده نمودضعيفی به کشت بساک دارند با مو

دينی                   .3 ه تصادفی از گامتهای وال ه نمون تيابی ب ساک امکان دس تعداد باالی گامتهای نر کشت شده در روش کشت ب
 .بهتر از سيستم حذف کروموزومی فراهم می کند

  .سيستم تالقی گندم با ذرت ارزان و کم هزينه است .4



 

  

 
  ذرت نتايج بدست آمده از تالقی دو ژنوتيپ گندم با -2جدول 

تعداد گلچه تلقيح   ژنوتيپ گندم  ژنوتيپ ذرت
  شده

درصد نمو 
  کاريوپس

درصد جنين 
  زايی

درصد 
  گياهزايی

  KSC108 T-66-58-3 140  54  31  93  95  29  50  120  طبسی
  KSC301  T-66-58-3 100  50  28  97  94  27  49  110  طبسی
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