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  ي ايران در شرايط كمبود فسفاتموبهاي دابل هاپلوئيد گندم يهاپالسممرژاز  يبرخ ييارآك بررسي

  
   3كاشفيبهاره , 2رضويخديجه , *2لهراسبيتهمينه , 2و1ميرشاهولد شراره 

-3, فناوريزيستپژوهشگاه ملي ژنتيك و استاديار  -2دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان گروه بيوتكنولوژي كشاورزي, دانشجو  -1
 استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان 

  sharareh.mirshahvalad@yahoo.comارائه دهنده:  -*نويسنده مرجع، 
  

  چكيده
ژنوتيپ دابل هاپلوئيد از والد وحشي و  8اري با كمبود فسفات، هاي وحشي گندم ايراني در سازگپالسمبه منظور بررسي پتانسيل ژرم

در گلخانه پژوهشگاه ملي ژنتيك و  1390ميكرومولي) در سال  250و  25در دو سطح فسفات (و در آزمايشي بومي ايران انتخاب 
كشت هيدروپونيك كشت شدند.  با استفاده از سيستم به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي 1390فناوري در سال  زيست

ها از لحاظ وزن خشك، فسفات آزاد، فعاليت فسفاتازي و فسفات كل نتايج ما نشان داد كه با افزايش سطح فسفات در بين ژنوتيپ
دار نشان ريشه و اندام هوائي، نسبت وزن خشك ريشه به اندام هوائي و فاكتور تنش فسفات در سطوح يك و پنج درصد تفاوت معني

هاي كارا در شرايط كمبود دند. از شاخص وزن خشك اندام هوائي و ريشه، فسفات كل، عامل تنش فسفات براي انتخاب ژنوتيپدا
به عنوان ) DH-1557-33( 5هائي با قدرت تثبيت فسفر در شرايطي با فسفات كافي استفاده شد. در نهايت ژنوتيپفسفات و ژنوتيپ

) DH-1557-3( 2و ژنوتيپ ) به عنوان بهترين در تثبيت فسفات DH-1557-7( 3نوتيپ كاراترين در شرايط كمبود فسفات و ژ
  ترين، در هر دو شرايط معرفي شدند.ضعيف

  
 و گندم دابل هاپلوئيد تنوع ژنتيكي ،تنش فسفاتكلمات كليدي: 

  
  مقدمه

م محلول ك يهاسكمپلكل كياز تش يه ناشكاست  يديو اس قليايي يهاكدر خا ييمبود مواد غذاك يل عمومكمبود فسفات مشك
ن ماده يمقدار ا يبقا ين منظور براياست. به هم يدياس يهاكوم و آهن در خاينيو فسفات آلوم ييايقل يهاكم در خايلسكفسفات 

با  ن عنصرينش اكهم ل بريبه دل كاست. تجمع فسفات اضافه در خا كآن در خا يااز به استفاده دورهين ،نهيسطح به يكدر  ييغذا
همراه فسفات به  كگر انتقال ذرات خايگردد. از طرف دين بذر ميزان پروتئيز ميزان محصول و نياهش مكها، منجر به يزمغذير ريسا
نه از ياستفاده به يبرا يمتعدد يردهايكر روياخ يهان رو در سالي. از ا)1( گردديم يسطح يهاآب يمنجر به آلودگ يسطح يهاآب

 ييهاپيارها استفاده از ژنوتكن راهياز ا يكيفسفاته مورد نظر پژوهشگران قرار گرفته است.  يودهاكتفاده از اهش اسكفسفات و 
از نقطه نظر  موجود دارند. يشگيمبود همكط يدر شرا يين ماده غذايدر جذب و استفاده از ا يشتريب ييتوانا يعيه بطور طبكاست 

جائي آن ويا استفاده بهتر از فسفر جذب شده بهتر عمل در جذب فسفر از خاك، جابه هائي كه كاراتر هستند ومواد غذائي ژنوتيپ
به باشند،  هاي موجود در اين زمينه ميگياهان وحشي در هر منطقه يكي از بهترين گزينه ).2كنند بيوماس بيشتري توليد ميكنند (

 يان گونهيب ياستفاده از تالقبا  باشد.سيار مقرون به صرفه ميهاي دابل هاپلوئيد باستفاده از ژنوتيپدر كارهاي اصالحي خصوص كه 
 ي، در اثر ناسازگارين حاصل از تالقيها در جناز گونه يكي يهاروموزومكن موارد يد كرد. در ايد تولياهان دابل هاپلوئيتوان گمي
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 ياهيبه گ يشت مصنوعكط يرد، پس از انتقال به محن را داياز والد يكي يهاروموزومكه فقط كد ين هاپلوئيرود. جنين مياز ب يكيژنت
د يپلوئياهان دين به گيسيلشكمار با محلول يه در اثر تكد هستند ين حالت هاپلوئيحاصل در ا يهااهچهيشود، گيل ميد تبديهاپلوئ

   باشد.ير ميپذ انكذرت ام× ارزن و گندم × گندم يد گندم توسط تالقيجاد هاپلوئيا شوند.يل ميگوس تبديامالً هموزك
  

  مواد و روشها
از ميان گندم هاي سري  ايرانيگندم دابل هاپلوئيد تصادفي با هشت ژنوتيپ  اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً

DH-1557-1-33 ميكرومولي) و دو تكرار در  250و  25و در دو سطح فسفات ( تهيه شده از موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرج
از هر  .ها)(نام ژنوتيپ شوندشخص ميمهاي يك تا هشت با شمارهها به صورت كشت هيدروپونيك انجام شد. ژنوتيپگلخانه 

شت كت يدر بستر پرل بود شدهه از قبل آماده ك يدر ظروف شدن يپس از ضدعفون وشت جدا كبذر سالم جهت  40 يژنوتيپ انتخاب
و  يكيساعت تار 8و  يساعت روشنائ 16 ،گراديدرجه سانت 24 يانتخاب يدمابا توترون يبه فه از سردخانها روز نمونه 6پس از  شدند.

چ ماده يد و هين گرديتاماز آب مقطر ها نمونه ازيمورد ن رطوبت يزنجوانه روز پس از 14به مدت  منتقل شدند. درصد 45رطوبت 
پس از آن گياهان با محلول جانسون تغيير داده  آندوسپرم مصرف شود.واد موجود در تا به طور كامل تمام م ،به آنها داده نشد يغذائ
 فسفات (شرايط عادي) ميكرو مول در ليتر 250(شرايط تنش) و  25در دو سطح  ،) 6 ± 5/0محلول  در حدود  pH( شده

)KH2Po4 (  اه اعمال شرايط تنش كليه پس از يك م .بار آبياري  شدند(دو بار با محلول جانسون و يك بار با آب مقطر) 3در هفته
روز  10درجه سانتيگراد به مدت  65توزين در آون در دماي  ش پس ازيمورد آزماگياهان  اندام هوائيگياهان برداشت شدند. ريشه و 
هاي ريشه و اندام هوايي هر گياه به صورت توزين گرديدند. ميزان فسفات كل و فسفات آزاد بافت قرار داده شدند، سپس مجدداً

 تنشگيري شد. فعاليت فسفاتازي كل به صورت واحد فعاليت در ميلي گرم پروتئين محاسبه شد. همچنين فاكتور داگانه اندازهج
فسفات كه حاصل تفاوت وزن خشك اندام هوائي در شرايط فسفات كافي و شرايط كمبود فسفات تقسيم بر وزن خشك اندام هوائي 

مورد  SPSSافزار ) محاسبه شدند. نتايج به دست آمده توسط نرم3فسفات (معكوس فسفر كل) () و بازده استفاده از 3در شرايط كافي(
دار هاي مختلف تفاوت معنيتجزيه و تحليل و بررسي آماري قرار گرفت كه بر اين اساس تمام فاكتورهاي ذكر شده در ارقام و الين

  زمون دانكن استفاده شد. ). براي بررسي از آ1نشان دادند (جدول شماره  %5و  %1در سطح 
  

  گيريبحث و نتيجه
گيري شد و با كمك اين دو شاخص پارامترهائي نظير به طور جداگانه اندازه اندام هوائيبيوماس به صورت وزن خشك ريشه و 

داري معني فاوتگيري شدند. نتايج تاندازه بازده استفاده از فسفاتفسفات و  تنش، فاكتورهاي اندام هوائينسبت وزن خشك ريشه به 
ميكرو مول) نشان داد. رشد  250و  25هاي مختلف در دو سطح فسفات (در توليد ماده خشك و بيوماس اندام هوائي در بين ژنوتيپ

باشد. با افزايش سطح فسفات وزن اندام هوائي افزايش نشان اندام هوائي تحت تأثير ژنوتيپ، سطح فسفات و اثرات متقابل اين دو مي
 آنرا به توانمي هك فزايش در بعضي موارد چشمگير نبودباشد. البته اين اتأييد قطعي بر نقش فسفات در توليد ماده خشك ميداد كه 

مورد  هاينمونهدر ز ينكمبود فسفات مانند رنگ ارغواني و غيره  يظاهر عالئمن يهمچن ش نسبت داد.يمورد آزما پاكوتاهي ارقام
 27/0تا  07/0تغييرات در شرايط تنش از ن يه محدوده اكنشان داد  يياندام هوا كرات وزن خشييتغ يبررسمشاهده نشد.  شيآزما

برخي ه در شرايط تنش كها نشان داد ين بررسيا). 5و  4 ,3كه با نتايج ساير پژوهشگران مطابقت داشت(است گرم در هر گياه متغير 
كمترين ماده خشك توليدي در اندام هوائي در  يدارا 7پ يو ژنوت ياده خشك توليدداراي بيشترين م 5مانند ژنوتيپ ها ژنوتيپ

باشد. برخي گرم در هر گياه مي 27/0تا  05/0تغييرات وزن خشك اندام هوائي در شرايط فسفر كافي از محدوده . بودندشرايط تنش 
مقدار  2پ يمانند ژنوت برخي ودام هوائي در شرايط فسفات كافي داراي بيشترين ماده خشك توليدي در ان 3پ يمانند ژنوت هاژنوتيپ
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افزايش بيوماس ريشه شاخص مناسبي  هكج نشان داد ينتا .بودندكمتري ماده خشك توليدي در اندام هوائي در شرايط فسفات كافي 
ها وزن خشك ريشه در شرايط تنش نسبت به شرايطي با فسفات از الين يبرخدر  .باشدميبراي انتخاب ارقام متحمل به تنش فسفات 

كافي افزايش قابل توجهي نشان داد و در مجموع ميانگين وزن خشك ريشه با كاهش فسفات تغييري نشان نداد و كاهشي مشاهده 
وزن خشك ريشه در  دهمحدو ها مشاهده نشد.با كاهش سطح فسفات افزايشي در رشد ريشه 8و  7، 3 يهادر ژنوتيپ اگرچه، نشد. 

داراي بيشترين وزن خشك ريشه هستند. در  4داراي كمترين وزن ريشه و  2باشد كه ژنوتيپ مي 09/0تا  046/0شرايط تنش از 
داراي كمترين وزن  2گرم در هر گياه مشاهده شد كه ژنوتيپ  113/0تا  056/0شرايط فسفات كافي تغييرات وزن خشك ريشه از 

گياهاني كه وزن خشك اندام ه كن پژوهش نشان داد يج بدست آمده از اينتاترين وزن خشك در ريشه هستند. داراي بيش 3خشك و 
 مشاهده نشد. شاخص داري بين اين دوارتباط معني گريبه عبارت د وزن خشك ريشه بيشتري ندارند و هوائي بيشتري دارند لزوماً

داري نشان داد و تحت تأثير ژنوتيپ، سطح فسفات و اثر متقابل هر دو معني ها تفاوتنسبت وزن خشك ريشه به ساقه در بين ژنوتيپ
شود كه ميزان وزن خشك ريشه و اندام هوائي به عواملي باشد. بر اساس مطالب گفته شده و نتايج به دست آمده چنين استنباط ميمي

دارد. ميزان فسفات كل  يبستگ اهيدر دو اندام گفسفر ساقه و ريشه و يا نحوه انتقال مجدد  فسفر جذب شده در ياختصاصنظير مقدار 
تفاوت در مقدار فسفات در شرايطي با فسفات كافي  ،بودهتحت تأثير ژنوتيپ، سطح فسفات و اثر متقابل هر دو ز ياه نيموجود در گ

تا  23/2069براي ريشه از ات كل در شرايط تنش فسفمقدار باشد. مي ت فسفاتيدر جذب و تثب هانتيجه تفاوت در توانائي ژنوتيپ
ن يهمچن .ن مقدار را به خود اختصاص دادندين ايشترين و بيمترك 6 ،2 يهارقم به ترتيب انين ميدر ا كه بوده، ميكرومول 74/4762

و  7 هايرقم ر بوده،ييمتغ ميكرومول در هر گياه 35/9452تا  31/4327فسفات كل در شرايط تنش براي اندام هوائي از  مقدار شاخص
فسفات كل در شرايط فسفات كافي براي ريشه از مقدار شاخص . ن مقدار را به خود اختصاص دادنديا و بيشترين كمترينبه ترتيب  6

باشد. فسفات مي 7و بيشترين  2هاي به ترتيب كمترين باشد كه مربوط به ژنوتيپميكرومول در هر گياه مي 82/12502تا  12/3476
و  2باشد كه به ترتيب كمترين ميكرومول در هر گياه مي  38/53128تا  5/13149براي اندام هوائي از  كل در شرايط فسفات كافي

هائي كه وزن خشك اندام هوائي بيشتري داشتند ميزان فسفات كل بيشتري نيز داشتند و بين اين دو رابطه باشد. ژنوتيپمي 3بيشترين 
يك شاخص بسيار مناسب براي بررسي  .) نيز نتايج مشابهي به دست آوردند5و  3, 1(دار مثبتي مشاهده شد مطالعات ديگر معني

در گياهاني كه  عامل ، اينباشد) ميPhosphorus Stress Factorsاسترس فسفات (شاخص ميزان تحمل گياهان به كمبود فسفات 
ش نشان ين شاخص افزايا رار داشته باشدتر هستند كمتر و در شرايطي كه فسفات كافي در اختيار گياهان قدر شرايط تنش متحمل

به  بوده است. بيشتر هادر آن استرس فسفات شاخص دارند يبهترتثبيت قدرت  يافكط حضور فسفات يشراگياهاني كه دراما  دهد.يم
 موثر باشدتواند بسيار مفيد و ميمختلف فسفات  يهاغلظت شرايطتحت در  اهانيانتخاب گ ين شاخص برايه مقدار اكد يآينظر م

 2در ژنوتيپ شاخص اينن پروژه، مقدار يانجام گرفته در ا يهايدر بررس. موافقت دارد) 3ساير مطالعات (ج يبا نتا جهين نتيه اك
 يياراك 5 رقمد يهاپلوئان ارقام دابليه در مكرسد يبه نظر مبيشترين بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده  3كمترين و در ژنوتيپ 

از  يبهتر تثبيت فسفاتقدرت  يافكط فسفات يدر شرا 3 ژنوتيپ هكمبود فسفات داشته، حال آن كط يدر جذب فسفات در شرا يبهتر
ت از خود يقدرت را در جذب و تثب ترينضعيف 2در شرايط فسفات كافي ژنوتيپ ه كج نشان داد ين نتايخود نشان داده است. همچن

 . نشان داد
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  ANOVA: 1جدول
ن خشك ريشه نسبت وز

 به اندام هوائي

درجه  وزن خشك فسفات آزاد فسفات كل فعاليت فسفاتازي
 آزادي

  منابع
 تغيير

0.086** 19.135 ** 8.114E8 ** 1.466E9** ns0.002 1 سطوح فسفات 

 146.422 ** 7.648E8 ** 1.550E9 ** 0.116** 1 نوع بافت 

0.087** 5.897 ** 1.762E7 ** 8.261E7 ** 0.016** 7 ژنوتيپ 

 6.763** 3.941E8 ** 9.281E8 ** ns6-9.375E 1 برهمكنش سطوح فسفات و نوع بافت 

0.043** 9.324 ** 2.339E7 ** 7.176E7 ** 0.004* 7 برهمكنش سطوح فسفات و ژنوتيپ 

 9.667 ** 1.685E7 ** 6.789E7 ** 0.007** 7 پيبرهمكنش نوع بافت و ژنوت 

 2.656 ** 1.837E7 ** 5.927E7 ** ns0.002 7 و  پيبرهمكنش نوع بافت و ژنوت
  سطوح فسفات

  خطا 64     
  داري مشاهده نشد= تفاوت معنيns، 01/0دار در سطح **= معني، 05/0دار در سطح *=معني 

  مراجع
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2Gahoonia, T. S., Nielsen, N. E., 1996. Variation in acquisition of soil phosphorus among wheat and barley 

genotypes. Plant and Soil. 178: 223–230.  
3Yaseen, M., Malhi, S., 2011. Exploitation of genetic variability among wheat genotypes for tolerance to 

phosphorus deficiency stress. journal of  plant nutrition. 34: 665-699. 
4Li, CH., Pang, X., Zhang, F., 2003. Comparison on responses of different phosphoruse-efficient wheat 

varieties to phosphoruse-defieciency stress. Acta Botanica Sinica. 45:936-943. 
5Ozturk, L., Eker, S., Torun, B., Cakmak, I., 2005. Variation in phosphorus efficiency among 73 bread 

and durum wheat genotypes grown in a phosphorus-deficient calcareous soil. Plant and Soil. 269: 69–80. 
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Abstract 
 
In order to evaluate Iranian wheat wild germplasms in adaptation to phosphate deficiency, 8 Iranian 

wild wheat doubled haploid germplasms were selected and  implemented in two phosphate levels 
(25 and 250 mM) in green house of National Institute of Genetic engineering and Biotechnology as  
hydroponic cultivation based on the factorial completely randomized design in 2013. Our results 
showed that the genotypes had significant differences (0/01 & 0/05) in dry weight, free phosphate, 

total phosphate, phosphatase activity in root and shoot, dry weight and Root:Shoot ratio at 
phosphate stress with increasing of phosphate level from 25 to 250 mM. To determine the P-
efficient line and P-utilization line the following items have been studied: Shoot and root dry matter 
production, total phosphorus, phosphate stress factor. Finally, genotype 5 (DH-1557-33) and 
genotype 3 (DH-1557-7) was selected as P-efficient and P-utilization respectively while genotype 2 
(DH-1557-3) was selected as P-inefficient. 
Keywords: genetic variation, phosphate stress and doubled haploid wheat 
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