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  سازي گندم؛ تحت شرايط گرم و خشكافشاني با دست در هيبريدگرده جهت يت آميزتكنيكي موفق
   4و مريم باعثي 3، بهاره حسينعلي پور 2حميد رجبي معماري ،  2داريوش نباتي احمدي، 1نژادليال دهقاني

ndaryoosh23@yahoo.com * 

  استاديار گروه زراعت و اصالح نبات -2، مرانصالح نبات، دانشگاه شهيد چا دانشجوي كارشناسي ارشد-1
دانشجوي دكتري بيوتكنولوژي، دانشكده -4، دانشگاه شهيد چمران،دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت -3دانشگاه شهيد چمران،

   كشاورزي، دانشگاه زنجان                 
    چكيده
و كارايي آن بستگي مستقيم به  گيردسازي انجام ميجهت هيبريد معموال كه باشدمثل جنسي مييك سيستم توليدمصنوعي افشاني گرده

باشد. در هواي خنك و شرايط محيطي متفاوت ميبا دست با توجه بهگندم افشاني افشاني دارد. كنترل گردهاعمال صحيح مراحل گرده
عمل  اين كه. در صورتيدهندقرار ميدري بر روي مادگي گل پايه ما جهت تلقيح را گردههاي دانه معتدل بعد از عقيم نمودن گل،

در شود كه عمل لقاح و تعداد دانه را ها مواجه ميهاي گرده بر روي مادگي در هواي گرم و خشك با يك سري محدوديتانتقال دانه
باشد. هاي گرده ميجاي دانهها بهافشاني گندم در شرايط گرم و خشك استفاده از بساكدهد. بهترين شيوه براي گردهكاهش ميخوشه 

اند جدا و سه تا هنوز پاره نشده به رنگ زرد كم رنگ و هاي گياه پايه پدري كهكه پايه مادري آماده لقاح است بساكبدين ترتيب وقتي
ص دهند و سپس خوشه را با يك پاكت مخصوآرامي در كنار مادگي در درون هر گلچه پايه مادري قرار ميها را بهچهار عدد از آ ن

در هواي گرم و  %50تواند تعداد دانه درهر خوشه را بيش ازپوشانند. بازدهي اين تكنيك در مقايسه با روش انتقال دانه گرده، ميمي
  خشك افزايش دهد.

 افشاني مصنوعي، مادگيلغات كليدي: بساك، دانه گرده، گندم، گرده

  
  مقدمه

تغييرنيروي  به عنوان يك به حساب مي ايد كه امروز هاي گياهيتكامل گونه مهم درهاي از ميسريكي گيري يا هيبريداسيون رگدو
هاي اساسي جهت ايجاد تنوع در گياهان ميرا از فاكتورگران آننژادبه و .)1بكار گرفته ميشود (هاي اصالح نباتات در برنامه دهنده

كه  سازي. از عوامل مهم در روش هيبريد)2(كنندتركيبي ياد ميو نوعنوان يك ماشين بيولوژي در توليد تنوع كه از آن بهطوريدانند به
هستند  1دايگوگموس سيستم گل ي كه حاوي . گياهانمي باشدمثل در گياه ي توليدشناخت ساختمان گل و نحوه بايد در نظر گرفت،

 قبل از باز شدن پوشش گل گندم، عمل لقاح هاي گونهولي در . عمل تلقيح بعد از باز شدن گل انجام مي گيردگشن دگرنظير گياهان 
هاي پيافشانيگردهدليل وقوع خودكه به استدرصد بااليي هموزيگوتي  ي گندم دارايگياه دهد كه جمعيتاين نشان مي. دهدمي رخ
جهت افزايش  .شوندمي ترگياهاني با تنوع ژنتيكي پائين باعث توليدمثل، هاي گندم با اين سيستم توليدگيرد. گونهپي شكل ميدر

.به منظور ايجاد تنوع ژنتيكي باال، الزم است باشدميهاي گيري ميان گونهرگعمل دونياز به كارايي گندم و دسترسي به تنوع باال، 
هاي روشافشاني گندم گردهجهت جلوگيري از خودهاي انجام شده طبق بررسي  در اين راستا گردد.مثل طبيعي در گياه كنترل توليد

                                                            
١ Dichogamous                     
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از بين بردن  - 3،  1هاي نراستفاده از مواد شيميايي جهت از بين بردن اندام - 2انتخاب گياهان نر عقيمي  -1زير ارائه گرديده است:
هدف از اين كارها دسترسي به ها با دست. حذف بساك -4ها با آب گرم (در دماي جوش) يا سرد (در دماي يخ زدگي) و بساك

اي را بعضي محققين درصدد هستند تا شرايط زماني و محيطي بهينه همين دليلبه  باشد.لخواه در منطقه ميگياهان با صفات مورد د
در صورت فراهم  اند كهكه بعضي محققين بيان كردهطوريهايي نيز حاصل شده است بهبراي انجام تالقي تعيين كنند و البته موفقيت

باشد. دما و اعمال رطوبت به شكل كنترل شده بهترين وضعيت براي توليد بذر بيشتر مي دليل امكان افزايشاي بهشرايط گلخانه بودن
تر باالبردن دما و رطوبت موثر است. در اين راستا با هدف بررسي تاثير كه براي كارائي بيشتر در زمان كوتاه كندميبيان  2دلپولدن اي

ر تالش شده است تا بهترين روشي كه قادر به توليد دانه بيشتر در تحقيق حاضدر سه روش مربوط به عمل گرده افشاني با دست 
 گردد.و ارائه شرايط گرم وخشك باشد، معرفي 

  
  مواد و روش ها

اين آزمايش در مزرعه آزمايشي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد. رقم هاي 
بودند كه به عنوان والدين انتخاب  214Chمرسوم فونگ و استار، گندم بومي سرخه و رقم وارد شده ي مورد مطالعه، شامل رقم هاي 

شدند و در تالقي ها مورد استفاده قرار گرفتند. تالقي هاي مذكور به صورت كراس متقابل انجام شد بدين ترتيب كه هر دو والد هر 
دريافت كننده دانه گرده از يكديگر بودند. در اين مطالعه از روش حذف  كدام در يك كراس دهنده دانه گرده و در كراس متقابل

ها به اين شكل است كه با انتخاب بين بردن اندام نر پايه مادري استفاده شد. روش حذف دستي بساكها با دست جهت ازبساك
هاي باقيمانده د. پس از آن انتهاي گلچهشوهاي مياني انجام ميها در صورت وجود، حذف گلچهخوشه پايه مادري پس از قطع ريشك

ها خارج مي ها) بدون آسيب مادگي، با پنس از درون گلچههاي نر (بساكشوند و اندامعفوني شده، قطع ميبا قيچي ضد 3/1به اندازه 
بوطه و همچنين وسيله پاكت مخصوص پوشانده شده و براي ثبت اطالعات مربوط به خوشه از جمله رقم مرگردند. سپس روي آن به

هاي مادري عقيم شده، منتقل شوند كه هاي گرده بر روي مادگي پايهشود. پس از آن بايد دانهتاريخ عقيم كردن؛ از اتيكت استفاده مي
 د.براي اين منظور از سه روش جهت انتقال دانه گرده و بساك استفاده ش

  
 مي انتقال به روي مادگي از گياهان پايه پدري، بالغ)  %60(بيش از  ههاي گرده رسيددانه : يك روز بعد ازعقيم كردن گل،A)روش 1

را به صورت نيمه دوراني به دور پايه مادري مي چرخانيد ودر همين حالت به آرامي آنپايه پدري را به آرامي به بدين ترتيب كه يابند.
  )1تصوير( شود.اين عمل باعث تلقيح مادگي ميطرف باال مي كشيد. 

                                                            
١ gameticide chemical                  
٢ Weldon E.Delp 
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آن با  پوشاندن .c،حركت چرخشي خوشه پايه پدري در اطراف خوشه والد مادري .bي مادري،خوشهي پدري كنار ي پايهخوشهقرار دادن  وارونه a.)1رتصوي

 پاكت.

  
ده بر روي خوشه پايه مادري، تكان هستند ، ي گرده رسيدهدرصد دانه 40-50كه حاوي  ي پايه پدريدر اين روش خوشهB: روش) 2

ها اجازه د تا بساكگيرقرار مي حاوي آب مي باشد كه پالستيكي 1در درون يك ني مربوطه را پايه پدري يساقه و پس از آن شوندمي
  كند.مادگي كمك مي . اين عمل به رشد دانه هاي گرده بساك هاي پايه پدري و گرده افشاني )2رشد و بالغ شدن داشته باشند.(تصوير

  
  

    ني  
  
  
  
  
  
  
  

  به ساقه پايه مادرياتصال ني  .c هاي پدري و مادري در كنار هم ،قرار دادن پايه .bي ني،. بسته بودن انتهاa)2تصوير
  
هاي كه بساك گردندميدر اين روش يك روز بعد از عقيم و فراهم نمودن پايه مادري گياهاني جهت پايه پدري استفاده :  Cروش) 3
باالئي  3/1نمائيم. سپس كمي بيشتر از ها را حذف ميجدا و ريشك آن ها از  گياهخوشهاين  .ها نيمه رس و هنوز پاره نشده اندنآ

بهبساك را كه به رنگ زرد كم رنگ هستند 3- 4س. سپس با كمك پننمود خارج راحتيها را بهتا بتوان بساك نمودهقطع ها را گلچه
هاي پايه مادري حاوي بساكيابد تا تمام گلچهادامه مي ، اين كارمدهيجاي ميبه آرامي در اطراف مادگي  هاي پايه مادريدرون گلچه

وسيله يك پاكت مخصوص مي  خوشه پايه مادريگويند. بعد از آن مي گلچه 2پدري شوند. به اين روش اصطالحا پر كردنپايه هاي 
  نشوند. هاآنهاي گرده موجود در هوا باعث آلودگي تا دانه دپوشاني

  

                                                            
١ straw 
٢ stuffing  
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خارج كردن بساك -eهاي پايه پدري. ها و يك سوم قسمت بااليي در گلچهحذف ريشك -dها حذف بساك -cهاحذف ريشك - bوشه مادري.خ -a)3تصوير

  هاي پايه مادريها درون گلچهقرار دادن بساك - fي پدري.هاي پايهها از گلچه
  

  نتايج و بحث
وش هاي انتقال دانه هاي گرده به روي مادگي پايه مادري  اجرا در مناطق معتدل و خنك عمل گرده افشاني با دست بيشتر به ر

ميگردد كه معموال ازنظر توليد بذر اختالف چندان معني داري بين آ نها وجود ندارد. در مناطق گرم و خشك كه محل هاي مناسب 
مزرعه انجام بگيرد، اجراي انتقال دانه  وجود نداشته باشد و عمل گرده افشاني مصنوعي هم بايد در 1نظير گلخانه و يا اتاقك هاي رشد

هاي گرده بصورتي كه در اين گزراش توضيح داده شده توصيه نمي شود بخاطر اينكه تعداد دانه ها به شدت در اثر گرما زياد كاهش 
ال بساك هاي پيدا مي كنند. در مناطق گرم وخشك جهت حفظ رطوبت و زنده نگه داشتن دانه هاي گرده بهتر خواهد بود كه از انتق

كيسه  3-4سالم ورسيده به روي مادگي گل پايه مادري استفاده شود. در اين تحقق براي باروري باالي گلچه هاي پاي مادري بين 
بساك رسيده را به آرامي درون گلچه ها در كنار مادگي قرار مي دهند. اين متد در مقايسه با انتقال دانه هاي گرده توانست بيش از 

  قيح و تعداد دانه ها را درگياه گندم در شرايط گرم وخشك افزايش دهد.عمل تل 50%
  

  .مقايسه درصد تعداد دانه در تعداد گياهان با استفاده از سه نوع گرده افشاني مصنوعي تحت شرايط گرم وخشك

                                                            
١ growth chambers 

  درصد دانه  تعداد گياهان  افشاني مصنوعيانواع گرده
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Abstract 

 
A successful hand pollination technique in wheat hybridization under drought condition    
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  Artificial pollination is a reproduction system in which accomplished for hybridization. The efficacy of 
hybridization is involved in implementation of appropriate stages of pollination. The hand pollination in 
wheat can occur differently in regard to environmental conditions. The matured pollen grains from male 
parent usually transferred on the stigma of emasculated female parent under cold and temperate regions. 
While, the pollen grains transformation cannot be effective in drought area because it caused to prevent 
fertility and reduce the seeds in wheat. Usage of anthers is the best procedure for hand pollination of two 
wheat lines under drought condition. When emasculated flower is ready for fertilization, 3 to 4 healthy and 
yellowish anthers with no filament placed calmly inside spikelet around the stigma and then the head 
covered with envelop. Such approach significantly improves pollination in which increased seed formation 
more than 5o% in comparison to pollen transformation in drought region. 
 
Key Words: Anther, Artificial pollination, Pollen grain, Stigma, Wheat 
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