تولید و ژنتیک گیاهی

Plant Production and Genetics

جلد  ،3شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صفحه 95-108

Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2022, p. 95-108

مقاله پژوهشی

DOI: 10.34785/J020.2022.514

تولید و مطالعه باروری هیبریدهای بینگونهای گندم نان × آجیلوپس جنیکوالتا
()Aegilops geniculata Roth
زینت عبدالملکی ،1قادر

میرزاقادری*2
1

 .1دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .*2دانشیار ،گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
تاریخ دریافت1400/10/15 :
تاریخ پذیرش1400/12/14 :

چکیده
 Aegilops geniculataگونهای تتراپلوئید با فرمول ژنومی  MgMgUgUgدارای صفات مقاومت به تنشهای زنده و غیرزنده بوده
که از طریق تالقی قابل انتقال به گندم است .در این تحقیق سه رقم گندم نان 'نوید'' ،امید' و 'زرین' با دو ژنوتیپ  386و 387
گونه  Ae. geniculataتالقی داده شدند .تالقیپذیری هیبریدهای حاصل (نسل  )F1از  11/93درصد (در هیبریدهای زرین × Ae.
' )geniculata '387تا  48/25درصد (در هیبریدهای نوید × ' )Ae. geniculata '386متغیر بود .تعدادی از گیاهچههای هیبرید با
کلشیسین تیمار شدند که همگی بذر تولید کردند و با هیبریدهای تیمار نشده با کلشیسین مورد مقایسه قرار گرفتند .هیبریدهای
تیمارنشده با کلشیسین غیر از هیبرید زرین ×  Ae. geniculataنیز بذر ( F2آمفیپلوئید) تولید کردند .الگوی جفتشدگی
کروموزومها در متافاز  Iمیوز گیاهان  F1عمدتاً یونیوالنت و بهندرت بیوالنتهای میلهای بودند .تعداد کروموزومها در سلولهای
متافازی نوک ریشه نمونهای از بذور  F2از  45تا  65متغیر بود .روش دورگهسازی فلورسنت در محل با کاوشگرهای  (GAA)10و
 pTa535-1توانست کروموزومهای گندم و  Ae. geniculataرا در بذور  F2شناسایی کند.
کلیدواژگان :آمفیپلوئید ،باروری ،تالقی بینگونهای ،دورگهسازی فلورسنت در محل ()FISH
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مقدمه
گندم مهمترین گیاه زراعی است که روند افزایش عملکرد
آن به پای روند افزایش جمعیت نمیرسد به گونهای که
افزایش  1/1درصدی تولید ساالنه گندم در جهان کفاف نیاز
جمعیت با رشد ساالنه  1/7درصد را تا سال  2050نخواهد
کرد ( .)Rosegrant and Agcaoili, 2010تنشهایی مانند
آفات ،بیماریها ،خشکی ،گرما و شوری عملکرد گندم را به
طور قابل مالحظهای محدود کردهاند ( Zaharieva et al.,
 .)2001aاقتصادیترین روش جهت کاهش خسارت
تنشهای زیستی و غیرزیستی در گندم بهکارگیری ژنوم
گونههای خویشاوند مقاوم است ( Kuraparthy et al.,
 .)2007این امر از طریق تالقی گندم با گونههای خویشاوند
امکانپذیر است ( .)Jauhar and Chibbar, 1999اولین قدم
در این راستا تولید هیبریدهای بین جنسی و بینگونهای1
است ( .)Schneider et al., 2008هیبریدهای بینگونهای
بهعنوان پلی در انتقال ژنهای مفید از گونههای وحشی به
گیاهان زراعی عمل میکنند (.)Benavente et al., 2001
گونههای جنس آجیلوپس رابطه خویشاوندی نزدیک با
جنس تریتیکوم دارند و منابع مهمی برای بهبود ژنتیکی
گندم هستند و ژنهای مفید این جنس میتوانند از طریق
تالقی بینگونهای به ژنوم گندم وارد شوند ( Schneider et
 .)al., 2008تعداد زیادی از گونههای گندم و آجیلوپس
پلیپلوئید بوده و طی تالقی طبیعی در طبیعت و به وسیله
امتزاج گامتهای کاهشنیافته به وجود آمدهاند .همچنین
تعداد زیادی از هیبریدهای تریتیکوم-آجیلوپس و
آجیلوپس-تریتیکوم بهصورت مصنوعی تولید شده و مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)Ozkan and Feldman, 2001در
جنس آجیلوپس یازده گونه دیپلوئید ،ده گونه تتراپلوئید و
دو گونه هگزاپلوئید وجود دارند که ژنوم این گونهها متنوع
بوده و شامل  N ،C ،U ،S ،Dو  Mو یا ترکیبی از آنها است
( .)Van-Slageren, 1994به دلیل خویشاوندی نزدیک بین
گندم و گونههای آجیلوپس ،تالقی بین این دو جنس اغلب
بهطور طبیعی امکانپذیر است.
 Aegilops geniculataیکی از گونههای خودبارور و یکساله
در جنس آجیلوپس است ( )Bandou et al., 2009که از
تالقی گونههای دیپلوئید آجیلوپس آمبلوالتا 2و آجیلوپس

کوموسا3به وجود آمده است لذا تتراپلوئید و دارای فرمول
ژنومی  UgUgMgMgمیباشد .این گونه پراکنش وسیعی
داشته و بومی مدیترانه ،شرق میانه و بخشهای جنوبی
روسیه و اوکراین است ( .)Wang et al., 2015از میان
جنسهای آجیلوپس گونه  Ae. geniculataدارای صفات
زراعی مفید مانند توانایی سازگاری خوب به وضعیتهای
اقلیمی مختلف بهویژه خشکی بوده ( ;Molnár et al., 2004
 ،)Schneider et al., 2008محتوای پروتئین ،آهن و روی
باالیی در دانه داشته و دارای رشد سریع است ( Rawat et
 .)al., 2009از این گونه برای انتقال مقاومت به تنشهای
مختلف زنده و غیرزنده به گندم استفاده شده است
( .)Zaharieva et al., 2001bصفاتی چون مقاومت به
سفیدک پودری ،مقاومت به زنگ زرد و زیر واحد گلوتنین
با وزن مولکولی باال ( )Wang et al., 2015( )HMW-Gcو
ژن مقاوم به زنگ ساقه  Sr53مشتق شده از بازوی بلند
کروموزوم  )Liu et al., 2011( 5Mgو یک عامل گامتکش
( )Gcروی کروموزوم  4Mgدر  Ae. geniculataشناسایی و
گزارش شده است ( .)Kynast et al., 2000هدف این
تحقیق ،ایجاد هیبریدها و آمفیپلوئیدهای بینگونهای از
تالقی گونهی  Ae. geniculataبا ارقام مختلف گندم نان و
مطالعه باروری در آنها است.

مواد و روشها
مواد گیاهی و تولید هیبریدها
در این بررسی سه رقم مختلف گندم نان به نامهای امید،
زرین و نوید در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با
چهار تکرار به همراه دو نمونه  '386' Ae. geniculataو ''387
در پاییز سال  1393کشت شدند .در بهار ،بعد از خوشهدهی
و در مرحله مناسب ،سنبلهها اخته و پاکتگذاری شدند و
در زمان پروش شدن مادگی (کالله کرکدار آماده پذیرش
گرده) با استفاده از گرده  Ae. geniculataگردهافشانی انجام
شد.

1

Interspecific
)Ae. umbellulata Zhuk. (2n = 2x = 14; UU
3
)Ae. comosa Sm. in Sibth et Sm. (2n = 2x = 14; MM
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بررسی میوز در گیاهان F1

خوشههای مناسب در مرحلهای که سلولهای مادر گرده در
حال تقسیم میوز هستند ،جمعآوری و بالفاصله داخل
محلول تثبیتکننده کارنوی ( 1ترکیب اتانول و اسید
استیک به نسبت سه به یک حجمی) حداقل به مدت یک
روز قرار گرفتند .بساکهای تثبیتشده جداسازی شده و
روی الم حاوی چند قطره رنگ کارمن قرار داده شدند و به
روش له کردن 1،از آنها اسالید تهیه و اسالیدها به وسیله
میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند.
القای دابلهاپلوئیدی در بذرهای F1

بذرهای هیبرید در داخل  10عدد پتریدیش حاوی کاغذ
جوانهزنی کشت شدند و بعد از تشکیل گیاهچه به طول 2
تا  3سانتیمتر ،به نصف پتریدیشها 5 ،میلیلیتر (در هر
پتریدیش) محلول کلشیسین  5میلیموالر در دمای اتاق
و در روشنایی افزوده شد .گیاهچه به مدت  4ساعت با
کلشیسین تیمار و سپس به مدت  5دقیقه با آب شیر شسته
شده و به همراه گیاهچههای شاهد در نهایت در گلدانهای
جداگانه کشت شدند .گیاهچهها بعد از دو هفته در پاییز به
مزرعه منتقل شدند تا اثر کلشیسین بر روی باروری
هیبریدهای حاصل در بهار از با مشاهده میزان بذردهی
بررسی شود.
فعالیت دانه گرده در هیبریدهای F1

برای بررسی فعالبودن دانههای گرده در گیاهان  F1حاصل
از تالقی گندمهای نان با  ،Ae. geniculataدر زمانی که
خوشهها بهطور کامل ظاهر و پرچمها از گلچه بیرون آمدند،
پرچمهای رسیده و زردرنگ به کمک پنس جدا و بهطور
جداگانه داخل میکروتیوبهای  1/5میلیلیتری حاوی
محلول تثبیتکننده کارنوی ( Iاتانول و استیکاسید به
نسبت سه به یک) تثبیت شدند .هر پرچم بر روی یک
اسالید شیشهای قرار داده شد و دانههای گرده با استفاده از
 7میکرولیتر رنگ الکساندر ( 10میلیلیتر اتانول 1 ،0/96
میلیلیتر محلول  0/1ماالکایت گرین 50 2،میلیلیتر آب

مقطر 25 ،میلیلیتر گلیسرول 1 ،میلیلیتر محلول 0/1
فوشین اسیدی 0/5 3،میلیلیتر محلول  Orange G 0/1که
در آب مقطر تهیه شده است 300 ،میلیلیتر استیک اسید
گالسیال) رنگآمیزی و المل اعمال شد ( Peterson et al.,
 .)2010اسالیدها با میکروسکوپ نوری بررسی شده و نسبت
دانههای گرده رنگپذیر و توپر (دانههای گرده فعال)
محاسبه گردید.
تالقی پذیری
تعداد بذرهای تشکیلشده به ازای تعداد گلچههای اخته و
تالقی دادهشده بهعنوان تالقیپذیری در هر کدام از خوشهها
اندازهگیری شد.
تهیه اسالیدهای کروموزومی
بذرهای آمفیپلوئید در پتریدیش در تاریکی و دمای اتاق
کشت شده و وقتی که طول ریشهها به یک تا  1/5سانتیمتر
رسید ،بریده شده و در میکروتیوبهای  1/5میلیلیتری
حاوی آب مقطر به مدت  24ساعت در یخ درون یخچال
قرار داده شدند .ریشهها به مدت  10دقیقه در اسید استیک
 90درصد سرد (روی یخ) تثبیت شدند و سپس از ریشههای
تثبیتشده ،به روش هضم آنزیمی اسالید تهیه شد .به این
ترتیب که از هر ژنوتیپ دو ریشه به مدت  20دقیقه در آب
مقطر درون تیوب  1/5میلیلیتری واقع روی یخ شسته شد.
سپس به مدت  20دقیقه به بافر سیترات ( 1xاسید
سیتریک  0/1موالر و سیترات سدیم 0/14موالر دارای ،4/6
 )pH 4/3درون تیوب  1/5میلیلیتری بر روی یخ منتقل
شد .مریستمها جدا شده و در میکروتیوب  1/5میلیلیتری
حاوی  20میکرولیتر محلول آنزیمی ( 7میلیگرم سلوالز5،
 10میلیگرم سایتوهلیکاز6و  10میلیگرم پکتولیاز7در 10
میلیلیتر بافر سیترات × )1به مدت  90دقیقه در دمای 37
درجهی سانتیگراد قرار داده شد .بعد از هضم ،آنزیم حذف
شد و مریستمها دو بار ،هر بار به مدت  10دقیقه درون بافر
سیترات × 1و سپس به مدت  5دقیقه با اتانول  96درصد
به آرامی شسته شدند .برای تهیهی سوسپانسیون
1

Squashing
Malachite green oxalate salt
3
Acid Fuchsin
4
)Tri-Natriumcitrat-5,5-hydrate (C6H5Na3O7, 5.5 H2O
5
Cellulase, Merck 219466
6
Cytohelicase, Sigma C8274
7
Pectolyase, Sigma P3026
2
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پروتوپالستها از مریستمها ،اتانول حذف و  60میکرولیتر
محلول اسید استیک و متانول (به ترتیب به نسبت  8به )2
به تیوب اضافه شد .مریستمها به کمک سوزن خرد شدند تا
سوسپانسیون یکنواختی از سلولها به دست آید .اسالیدهای
شسته شده با اتانول درون محفظه مرطوب با رطوبت  45تا
 55درصد قرار داده شده و مقدار  7میکرولیتر از
سوسپانسیون سلولی از ارتفاع  10سانتیمتری روی هر
اسالید چکانیده شد .اسالیدها بعد از خشک شدن ،توسط
میکروسکوپ بررسی شدند تا از وجود سلولهای متافازی
مناسب دارای کروموزومهای پخششده اطمینان حاصل
شود .اسالیدهای مناسب در اتانول  96درصد در دمای -20
درجه سانتیگراد تا زمان انجام  FISHنگهداری شدند.
کاوشگرهای مورد استفاده
در این تحقیق از دو الیگونوکلئوتید  )GAA(10و pTa535-1

بهعنوان کاوشگر استفاده شد .الیگونوکلئوتید  )GAA(10در
انتهای ´ 5توسط  FAM1و توالی  pTa535-1در انتهای ´5
توسط  TAMRA2نشاندار شده بودند .این کاوشگرها
بهصورت لیوفیلیزه از شرکت فزاپژوه دریافت و تا غلظت 5
پیکومول در میکرولیتر با محلول  1× TEرقیق شدند.

غلظت یک میکروگرم در میکرولیتر محلول  )1× TEو یک
میکرولیتر از هر کدام از کاوشگرهای  (GAA)10و pTa535-
 1بهعنوان محلول دورگهسازی با هم ترکیب و روی
محدودهی سلولها در سطح هر اسالید که از قبل تهیه شده
بودند ،اضافه شد و المل روی هر آنها قرار داده شد .جهت
جلوگیری از تبخیر محلول دورگهسازی در طی
واسرشتسازی و دورگهسازی دور المل با چسب قطرهای
بسته شد .برای واسرشته شدن  DNAکروموزومی ،اسالید
به مدت دو دقیقه در دمای  80درجه سانتیگراد در بنماری
قرار گرفت .در مرحله بعد بهمنظور هیبریدشدن کاوشگر با
 DNAکروموزومها ،اسالیدها به درون محفظه مرطوب و
تاریک منتقل شده و به مدت یک شب در انکوباتور با دمای
 37درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس چسب اطراف
المل با پنس برداشته شد و اسالید در محلول  2× SSCبا
دمای اتاق قرار گرفت تا المل جدا شود .اسالید در محلول
 2× SSCبا دمای  56درجهی سانتیگراد به مدت  20دقیقه
شسته شد و سپس با سریهای اتانول  95 ،70و  100درصد
هرکدام به مدت پنج دقیقه آبگیری و در دمای اتاق خشک
گردید.
تصویربرداری

دورگهسازی
جهت تثبیت کروموزومها روی سطح اسالید ،اسالیدها به
مدت  10دقیقه درون محلول پارافرمالدئید  4درصد (7/4
 )pHقرار داده شدند .سپس دو بار هر بار به مدت  5دقیقه
درون محلول  17/53( 2× SSCگرم کلرید سدیم و 10/72
گرم تریسدیم سیترات در یک لیتر آب) شسته شدند و در
سریهای اتانول  95 ،70و  100درصد هر کدام به مدت
سه دقیقه آبگیری و در نهایت در دمای اتاق خشک شدند.
مقدار  18میکرولیتر محلول  2( DS20گرم دکستران
سولفات 5 ،میلیلیتر فرمامید ،یک میلیلیتر محلول ×20
 0/15 ،SSCمیلیلیتر  10% SDSو  3/85میلیلیتر آب
مقطر که به کمک ورتکس در دمای  42درجهی سانتیگراد
حل شده بود) 0/5 ،میکرولیتر  DNAماهی سالمون( 3با

جهت تصویربرداری ،مقدار هفت میکرولیتر محلول
آنتیفید4حاوی رنگ دپی5در محدودهی سلولی قرار گرفته
و المل گذاشته شد .اسالیدها با میکروسکوپ المپیوس
 BX51فلورسنت مجهز به دوربین  DP72و با طول موجهای
مناسب بررسی و از سلولهای مناسب عکسبرداری به عمل
آمد .کاوشگر نشاندار شده با  TAMRAبا استفاده از فیلتر
مناسب در میکروسکوپ فلورسنت ،در اثر تابش6نور با طول
موج  555نانومتر به رنگ قرمز و  FAMدر اثر تابش نور با
طول موج  494نانومتر به رنگ سبز دیده میشود.
عکس های گرفته شده از رنگ زمینه دَپی و نشانگرها با
استفاده از نرمافزار فتوشاپ ( )Adobe Photoshop 2015با
یکدیگر ادغام شدند.

1

6-carboxyfluorescein
6-carboxytetramethylrhodamin
3
Salmon sperm DNA solution
2
Antifade solution
3
)4,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI
6
Excitation
2
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نشان داد .میانگین کل دانه نسبت به گلچهی گردهافشانی
شده (تالقیپذیری)  29/64درصد بود .بیشترین تالقی-
پذیری با  48/25درصد مربوط به تالقی نوید با ژنوتیپ Ae.
' geniculata '386و کمترین تالقیپذیری با  11/93درصد
مربوط به تالقی زرین با ژنوتیپ ' Ae. geniculata '387بود
(جدول  .)1بذرهای  F1با وجود ظاهری چروکیده با درصد
جوانهزنی  100درصد سالم و زنده بودند.

نتایج و بحث
تالقیپذیری
در مجموع  121خوشه از سه رقم گندم با دو ژنوتیپ 386
و  Ae. geniculata 387تالقی داده شد و  554بذر به دست
آمد که نتایج آن به تفکیک در جدول  1آمده است .تجزیه
واریانس و مقایسه میانگینها به روش توکی اختالف
معنیداری را در میزان تالقیپذیری بین تالقیهای مختلف

جدول  -1نتایج تالقی ارقام مختلف گندم نان (والد ماده) با دو

ژنوتیپ Ae. geniculata

تالقیها

تعداد خوشه
تالقیدادهشده

تعداد گلچه گردهافشانیشده

تعداد بذر  F1حاصل

تالقیپذیری*

گندم نوید × 'Ae. geniculata '387

19

290

129

%44/48ab

گندم نوید × 'Ae. geniculata '386

20

315

152

%48/25a

گندم امید × 'Ae. geniculata '387

22

341

89

%26/1abc

گندم امید × 'Ae. geniculata '386

20

290

76

%26abc

گندم زرین × 'Ae. geniculata '387

21

327

39

%11/93c

گندم زرین × 'Ae. geniculata '386

19

328

69

%21/03bc

جمع

121

1819

554

-

میانگین

20/16

303/16

92/33

%29/64

جدول  -2فراوانی بذر حاصل از خود گردهافشانی در هیبریدهای مختلف (نسل دوم)
مقایسهی هیبریدهای تیمارشده با کلشیسین با شاهد (تیمارنشده با کلشیسین)
هیبریدها

تعداد پنجه بررسیشده
(تعداد بوته)

تعداد گلچه

درصد دانهی گردهی
فعال

تعداد بذر  F2حاصل

نسبت بذر به گلچه

تیمار
شده

تیمار
نشده

تیمار
شده

تیمار
نشده

تیمار
شده

تیمار
نشده

0/44

16

36

3/30

1/56

44

57

2/32

1/94

4

3

0/90

0/37

70

3/07

2/58

0

-

0

تیمارشده*

تیمارنشده

تیمارشده

تیمارنشده

گندم نوید × 'Ae. geniculata '387

)5(76

)14(248

484

2304

گندم نوید × 'Ae. geniculata '386

)5(247

)12(437

1889

2926

-

0/12

گندم امید × 'Ae. geniculata '387

)5(6

)15(125

444

806

-

0/85

گندم امید × 'Ae. geniculata '386

)4(10

)16(478

65

2710

-

1/44

2

گندم زرین × 'Ae. geniculata '387

-

)5(21

-

124

-

2/35

-

گندم زرین × 'Ae. geniculata '386

-

)8(23

-

154

-

0/75

-

0

-

0

جمع

)19(339

)70(1332

2882

9024

-

5/95

66

166

9/59

6/45

میانگین

)5(84/75

)11/66(222

720/5

1504

-

0/99

16/5

27/66

2/29

1/07

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده تعداد بوته میباشد.
* :تیمارشده با محلول کلشیسین

باروری هیبریدهای F2

باروری هیبریدهای ( F1در اثر خود گردهافشانی) در دامنه
بین  11/93درصد برای ' 'Zarin' × Ae. geniculata '387تا
 48/25درصد برای ' 'Navid' × Ae. geniculata '387و با
میانگین  29/64درصد بود (جدول  .)2اختالف معنیداری
بین بذرهای تولیدشده توسط هیبریدهای مختلف F1
مشاهده شد ) .(χ2 = 23; P-value ˂ 0.001بیشترین بذر
هیبرید  F2تولیدشده مربوط به هیبرید 'Navid' × Ae.

' ،geniculata '386درحالیکه هیبرید
 geniculataعقیم بود و هیچ بذری تولید نکرد .درصد
جوانهزنی بذور  F2در حدود  %87بود.
'Zarin' × Ae.

القای پلیپلوئیدی
بهمنظور دو برابر کردن کروموزومها ،تعداد  19گیاهچه
( 5بذر از هر چهار تالقی) با کلشیسین  5میلیموالر تیمار
شدند و سپس به گلدان و بعد در مرحلهی  2الی  3برگی
F1
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به مزرعه انتقال یافتند .از  339خوشهی بررسیشده  66بذر
به دست آمد .بیشترین بذر تولیدشده مربوط به هیبرید
حاصل از تالقی رقم نوید در ' Ae. geniculata '386با تعداد
 44بذر و کمترین آن مربوط به هیبرید رقم امید در ژنوتیپ
 386با دو بذر بود .بررسی نسبت بذردهی در گیاهان F2



نشان داد که از نظر آماری اختالف معنیداری بین القای
پلیپلوئید با محلول کلشیسین و القای پلیپلوئیدی
بهواسطه گامتهای کاهشنیافته (عدم لقای کلشیسین)
وجود نداشت (جدول .)2

شکل  -1بذور گیاهان والدی گندم نوید ( )Aو ' ،)B( Ae. geniculata '387بذور  F1حاصل از تالقی نوید و ' )C( Ae. geniculata '387و بذور  F2حاصل از
خودباروری هیبرید گندم نوید و ' ،)D( Ae. geniculata '386بذور  F2حاصل از خودباروری هیبرید گندم نوید و ' )E( Ae. geniculata '387و بذور F2
حاصل از خودباروری هیبرید گندم امید و ' ،)F( Ae. geniculata '386خوشه ' ،)G( Ae. geniculata '387خوشه گندم نوید ( ،)Hخوشه هیبرید حاصل از
گندم نوید و ')I( Ae. geniculata '387

شکل ظاهری هیبریدها

بودند و دو نوع صاف و چروکیده داشتند اما نسبت به

بذرهای هیبرید ظاهری ریز و چروکیده تا کامالً صاف
داشتند (شکل )C .1و بذرهای هیبرید نسل دوم درشتتر

بذرهای والدی درشتتر بودند (شکل  .)D-F .1ارتفاع
بوتههای  F1و  F2در حد واسط والدین بودند (شکل .1

G-
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 .)Iوجود ساقههای پرزدار و دارای رگههای ارغوانی روی
ساقه ،گوشوارکهای ارغوانی و گلوم بسیار سخت از
ویژگیهای دیگر هیبریدها بود.
فراوانی دانهی گردهی فعال
نسبت فراوانی دانههای گرده فعال مربوط به هر یک از شش
هیبرید در جدول  2نشان داده شده است .نسبت دانههای
گرده فعال هیبریدها از ( 0/0017در هیبرید رقم نوید × Ae.
' )geniculata '386تا ( 0/0167در هیبرید رقم امید × Ae.
' )geniculata '387متغیر بود .تجزیه واریانس و مقایسه
میانگینها تفاوت معنیداری را بین فراوانی دانهی گرده
فعال هیبریدها نشان داد بهطوریکه هیبریدهای گندم امید
× ' Ae. geniculata '386و گندم زرین × 'Ae. geniculata '387

در حالت عدم تیمار با کلشیسین نسبت به سایر هیبریدها
دانه گرده فعال بیشتری تولید کردند .بیشترین میزان
نسبت دانه گرده فعال مربوط به هیبرید گندم نوید × Ae.
' geniculata '387بود .این در حالی است که در بین
هیبریدهای مختلف از نظر تعداد بذر تشکیلشده اختالف
معنیدار وجود نداشت.
بررسیهای میوزی
سلولهای مادر گرده بررسیشده در دو هیبرید  F1مربوط
به گندم امید در ' Ae. geniculata '386و گندم نوید × Ae.
' geniculata '387نشان داد که تعداد  35کروموزوم در
هیبریدهای مربوطه اکثراً بهصورت یونیوالنت و در برخی
موارد بهصورت بیوالنتهای میلهای وجود دارند (شکل .)2

شکل  B ،A -2و  :Cمتافاز  Iمیوز در سلولهای مادر میکروسپور در هیبرید نوید × ' .Ae. geniculata '387تعداد  35کروموزوم در هیبرید مربوطه اکثراً
بهصورت یونیوالنت و در برخی موارد بهصورت بیوالنتهای میلهای مشاهده شدند (طول خط مقیاس در هر سه تصویر  10mµاست)

بررسیهای میتوزی
در بررسی تعداد  10سلول تصادفی از هیبرید نوید در
' ،geniculata '387تعداد کروموزومهای سلولهای متافازی
(مربوط به نوک ریشه) در نسل  F2بذرهای آمفیپلوئید از
 45تا  65متغیر بودند .روش فیش روی سلولهای متافازی
آمفیپلوئید نوید در ' Ae. geniculata '387با استفاده از
کاوشگرهای  (GAA)10و  ،pTa535-1کروموزومهای
Ae.

ژنومهای مختلف را شناسایی کرد .همچنین تعداد
کروموزومها در هیبریدها مشخص شدند .بعد از فیش توسط
کاوشگرهای ( pTa535-1قرمز) و ( (GAA)10سبز)،
کروموزومهای گونه  Ae. geniculataبا باندهای قرمز حاصل
از کاوشگر  pTa535-1قابل تشخیص هستند و
کروموزومهای ژنوم  Bگندم عمدتاً با باندهای سبز پررنگ
(در مجاور سانترومرها) حاصل از توالی ریزماهوارهای
 (GAA)10نشاندار شدند (شکل .)3
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شکل  A -3و  Bبه ترتیب دانههای گرده در هیبرید  F1حاصل از تالقی گندم نان رقم نوید ' Ae. geniculata '387و دانههای گرده در آمفیپلوئید حاصل
از تالقی نوید با ' Ae. geniculata '387با مقیاس  100میکرومتر .دانههای گرده فعال بهصورت توپر و رنگپذیر و دانههای گرده غیرفعال بهصورت کمرنگ
و کوچکتر نمایان میباشند C .و  Dکروموزومهای متافازی میتوزی در سلول مریستمی نوک ریشه بذر  F2حاصل از تالقی ( T. aestivum 'Navid' × Ae.
' )geniculata '387قبل از فیش و  Eو  Fبعد از فیش توسط کاوشگرهای ( pTa535-1قرمز) و ( (GAA)10سبز) .طول خط مقیاس =  10میکرومتر

بهجز در تالقی بین رقم امید با دو ژنوتیپ مختلف
 geniculataکه از نظر تالقیپذیری باهم اختالف معنیداری
نداشتند ،در بین هیبریدهای دیگر از لحاظ آماری اختالف
معنیدار مشاهده شد .اختالف در تالقیپذیری بین ارقام
مختلف گندم و ژنوتیپهای مختلف آجیلوپس ،قابل انتظار
است .متوسط تالقیپذیری یا نسبت بذر به گلچههای
گردهافشانی شده  29/64درصد محاسبه شد .در تحقیق
Ae.

دیگری این نسبت  0/31درصد تخمین زده شد ( Loureiro

 .)et al., 2007اما در تحقیق دیگری این نسبت کمتر (0/19
درصد) به دست آمد ( .)Loureiro et al., 2006لوریرو و
همکاران از خودگردهافشانی هیبرید حاصل از تالقی Ae.
 geniculataو گندم ،یک بذر از  20گیاه به دست آوردند
( .)Loureiro et al., 2007این در حالی است که برخی
محققین نیز عقیمی کامل در هیبریدهای بین Ae.



 × geniculataگندم را گزارش کردهاند
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( David et al.,

 .)2004; Zaharieva and Monneveux, 2006باروری در
هیبرید  Ae. geniculataو گندم برای اولین بار در سال
 1838در جنوب فرانسه مشاهده ()Van Slageren, 1994
و آمفیپلوئید حاصل Aegilotriticum triticoides (Req.
) ex Bertol.نامیده شد .بعدها هیبریدهای  F1طبیعی در
بین  Ae. geniculataو گندم در شرایط طبیعی گزارش شد
( ;Loureiro et al., 2006; Loureiro et al., 2007
 )Loureiro et al., 2009و بیان گردید که میزان تالقی بین
 Ae. geniculataو گندم هنگامی که با فاصله یک متر از هم
کشت شدهاند ،از  0/2تا  0/45درصد است ( Loureiro et
 .)al., 2006متوسط تالقیپذیری گندم و Ae. triuncialis
نیز در حدود  44/73درصد گزارش شده است
( )Mirzaghaderi and Fathi, 2015و در هیبریداسیون بین
 Ae. biuncialisو گندم این نسبت  0/34درصد بود
( .)Loureiro et al., 2007میزان هیبریداسیون بین
گونههای وحشی و اهلی به شرایط محیطی مثل دما و
رطوبت در هنگام گلدهی و گردهافشانی وابسته است
( .)Loureiro et al., 2006عالوه بر شرایط محیطی به
ژنوتیپ هر والد نیز وابسته است (.)Wang et al., 2001
بهطور کلی کنترل تالقیپذیری به صورت ژنتیکی است ،در
بسیاری از هیبریدها ژن  Krکنترلکنندهی تالقیپذیری
میباشد ( )Zhang et al., 2007که در صورت غالببودن این
ژن در گندم باعث عدم تالقیپذیری در بین دو گونه
میشود .فراوانی تالقی بین دو گونه تنها جزئی از نسبت
انتقال ژن بینگونهای است ،توانایی هیبریدها به تولید و
زندهماندن در طبیعت برای نسل اول از دیگر عوامل
محدودکننده در اینتروگریسیون است ( Loureiro et al.,
 .)2007دادههای حاصل از  10گیاه هیبرید از هر کدام از
ترکیبات گندم و  Ae. geniculataو گندم و Ae. biuncialis
نشان داد که هیبریدها میتوانند مقداری باروری را با
استفاده از تالقی برگشتی با والد گندم به دست آورند ،با
درصد میانگین  3/17دانه در سنبلچه برای Ae. biuncialis
× در گندم و  2/87دانه در سنبلچه برای Ae. geniculata
× گندم به دست آورند ( .)Loureiro et al., 2007بککراس
هیبرید  F1حاصل از تالقی  × Ae. geniculataگندم با والد
گندم تاکنون در شرایط گلخانه به دست آمده و
) Aegilotriticum speltaeforme (Jord.نامیده شد ( Jacot
 .)et al., 2004دانههای بککراس ) )BC1از گیاهان هیبرید

در نسبت  8درصد (دانه به سنبلچه) به دست آمد که این
نسبت میتواند تا  22درصد با ژنوتیپهای دیگر گندم نیز
افزایش یابد ( .)Loureiro et al., 2006اگرچه تولید
آمفیپلوئید مستلزم تالقی برگشتی هیبریدهای  F1با یکی
از والدین است ،اما تولید آمفیپلوئید بدون تالقی برگشتی
نیز در موارد متعددی گزارش شده است .در تحقیق حاضر
با توجه به تشکیل دانههای گردهی فعال در هیبریدهای F1
تشکیل بذور  F2قابل انتظار بود ،میزان باروری بوتههای نسل
اول در کشت پاییزه  0/015به دست آمد و این نسبت برای
کشت بهاره که تنها از دو هیبرید نوید در دو ژنوتیپ Ae.
 geniculataبه دست آمد  0/003بود؛ در تحقیقات قبلی
بذر  F2حاصل از تالقی بین  Ae. geniculataو گندم در
شرایط گلخانه (سه بذر از  25گیاه هیبرید) تولید شده است
( .)Loureiro et al., 2007فراوانی باالیی از آمفیپلوئیدی
خودبهخودی نیز بین گندم تورژیدوم و Ae. geniculata
گزارش شده است ( .)David et al., 2004جفتشدن بین
ژنومهای  MUاز جنس آجیلوپس با ژنومهای  ADاز گندم
در میوز آمفیپلوئید گندم ×  Ae. geniculataمشاهده شده
است ( )David et al., 2004و این میتواند باروری این
آمفیپلوئید را تأیید کند .این پلیپلوئیدی ممکن است از
طریق مضاعفشدن کروموزومهای سوماتیکی و یا از طریق
تشکیل گامتهای کاهشنیافته (گامتهای  )2nتشکیل
شود ( .)Tayalé and Parisod, 2013تولید گامت  2nطی
میوز یک پدیدهی معمول در هیبریداسیون بینگونهای
گیاهان به حساب میآید ( Mirzaghaderi and Fathi,
 )2015این پدیده در هیبریدهایی چون گندم × Ae.
 )Zhang et al., 2007( tauschiiو گندم × چاودار ( Silkova
 )et al., 2013نیز گزارش شده است .بررسیهای
سیتوژنتیکی در گامتوژنز نر گیاهان  F1هیبرید گندم
تورژیدم ×  Ae. tauschiiنشان داد که میوز کاهشنیافته
مسئول باروری میباشد ( .)Zhang et al., 2007بنابراین
F1های هیبرید بارور در بین گندم تورژیدوم و Ae. tauschii
بدون نجات جنین و تیمار با هورمون به دست آمد ،گیاهان
 F1بهطور متوسط  25درصد بذر تولید کردند ( Zhang et
 .)al., 2007متوسط فراوانی میوز کاهشنیافته در
هیبریدهای گندم × آجیلوپس تریانسیالیس  10/1درصد و
متوسط فراوانی دانهی گردهی فعال کاهشنیافته 4/84
برآورد شد ،در هیبریدهای گندم × آجیلوپس سیلیندریکا
هیچ میوز کاهشنیافتهای مشاهده نشد ،در نتیجه فراوانی
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دانهی گرده کاهشنیافته کم بود ( .)Fakhri et al., 2016در
بین درصد دانهی گردهی فعال و نسبت دانه به گلچه
همبستگی معنیداری وجود نداشت .با وجود باال بودن
درصد دانهی گردهی فعال در هیبرید حاصل از گندم زرین
هیچ بذری از این تالقی به دست نیامد .متوسط دانهی
گردهی فعال در این بررسی  2/91و در تالقی بین گندم و
 4/7 Ae. triuncialisمحاسبه گردید ( Mirzaghaderi and
 .)Fathi, 2015برخالف نتیجه تحقیق حاضر همبستگی
معنیداری بین کارایی دانهی گرده و تعداد دانههای
تشکیلشده در نسل  F1ارقام مختلف گندم و آجیلوپس
تریانسیالیس وجود داشت ( Mirzaghaderi and Fathi,
 .)2015کلشیسین یکی از مواد شیمیایی مورد استفاده در
القای پلیپلوئیدی میباشد .در این بررسی با پیشتیمار
گیاهچههای چهار هیبرید  F1با استفاده از این ماده گیاهان
آمفیپلوئید با موفقیت تولید شدند .ظاهر درشتتر بوته و
خوشهها و همچنین بذرهای تشکیلشده دلیل بر
آمفیپلوئید بودن این گیاهان بود که مطابق با بررسی امیری
و همکاران از اثرات کلشیسین بر گیاهان ،ایجاد بافتهای
درشتتر و سبزتر و با برگهای پهنتر میباشد ( Amiri et
 .)al., 2010تعداد کروموزومهای سلولهای متافازی نوک
ریشه بذرهای مختلف  F2همگی تعداد مورد انتظار  70را
نداشته و از  45تا  65متفاوت بودند .این موضوع احتماالً به
دلیل اختالل در تقسیم میوز در نسل قبل است که در آن
برخی کروموزومها در متافاز  Iبه آنافاز  Iمیوز متوقف شده
و یا با تأخیر به قطبین میروند .کروموزومهای تأخیری
معموالً در مراحل بعدی تقسیم حذف میشوند .در تالقی
بین  × Ae. geniculataگندم (آجیلوپس والد مادری) یک
بوته  70 F2کروموزومی مورد بررسی سیتوژنتیکی قرار
گرفت ( .)Loureiro et al., 2007در بررسی کاریوتیپ
هیبریدهای نسل دوم حاصل از تالقی گندم و چاودار،
آمفیپلوئیدهای کاملی با  56کروموزوم مشاهده شدند که
 42عدد از آنها مربوط به گندم و  14کروموزوم مربوط به
چاودار بود .با وجود این ،یک هیبرید  45کروموزومی هم
مشاهده شد که شش کروموزوم مربوط به چاودار و 39
کروموزوم مربوط به گندم بود (.)Silkova et al., 2018
تعداد کروموزوم در بذرهای  F2حاصل از تالقی آجیلوپس
تریانسیالیس و گندم پیشگام از  65تا  70کروموزوم متغیر
بود ( )Fakhri et al., 2016و همچنین تعداد کروموزومهای
مختلفی برای نسل  F2حاصل از تالقی گندم × Ae.

 triuncialisاز  35کروموزوم تا  70کروموزوم گزارش شده
است (.)Mirzaghaderi and Fathi, 2015
در این تحقیق روش فیش با نشانگرهای  (GAA)10و
 pTa535-1کروموزومهای ژنوم گندم و  Ae. geniculataرا
تا حدودی شناسایی کرد .در تحقیق دیگری نیز الینهای
افزایشی و الینهای جایگزینی حاصل از تالقی بین Ae.
 geniculataو گندم نان با نشانگرهای  )AAC(5 ،pTa713و
 pTa71بررسی شدند و میزان مشارکت کروموزومهای
آجیلوپس در الینهای حاصل از تالقی مشخص شد ( Yi et
 .)al., 2019در آمفیپلوئید بین  × Ae. geniculataگندم،
نتاج حاصل ،ژنوم غیرهستهای از  Ae. geniculataبه ارث
رسید که این موضوع باعث دیررسشدن نتاج شد ( Wu et
 .)al., 1998درحالیکه این ویژگی ارزیابی عملکرد زراعی را
در آنها پیچیده میکند ،اما وجود کروموزوم 4Mg
القاکنندهی تشکیل گلچههای اضافی جالب و قابلتوجه بود.
وجود این کروموزوم ،سازوکار گامتکشی را که عامل
تولیدکنندهی گامتهای حاوی کروموزومهای شکسته است
القا کرد ( .)Friebe et al., 1999; Kwiatek et al., 2017به
طور کلی شناسایی کروموزومها و منشأ کروموزومهای
انتقالیافته به ژنوم یک گونه زراعی از یک گونه مربوط به
خزانهی ژنی ثالثیهی آن در بهنژادی گندم از طریق
مهندسی کروموزومی دارای اهمیت میباشد ( Yi et al.,
.)2019
نتیجهگیری کلی
در این تحقیق گندم نان و  Ae. geniculataبا یکدیگر تالقی
داده شده و بذرهای پلیپلوئیدها عمدتاً به روش تولید و
امتزاج گامتهای کاهشنیافته در هیبریدهای حاصل به
وجود آمدند .کاربرد کلشیسین در این تحقیق روی
هیبریدها در تولید گیاهان آمفیپلوئید اثر معنیداری نسبت
به حالت عدم تیمار نداشت .بهطورکلی پتانسیل گامتهای
کاهشنیافته در تولید خودبهخودی آمفیپلوئیدهای گندم-
 Ae. geniculataاثبات شد .آمفیپلوئیدهای حاصل
میتوانند بهعنوان پلی در بهنژادی گندم به کار گرفته شوند.
سپاسگزاری
بدینوسیله از حمایتهای دانشگاه کردستان جهت پیشبرد
پایاننامه کارشناسی ارشد در گرایش ژنتیک و بهنژادی که
مقاله حاضر حاصل آن است ،قدردانی میشود.
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Abstract
Among the wild relatives of wheat, species in the genus Aegilops have a close relationship to wheat. Aegilops
geniculata Roth (2n = 4x = 28; MgMgUgUg) is an allotetraploid, tolerant to various biotic and abiotic stresses that
can be introgressed into bread wheat via hybridization and backcrossing. Here, we crossed three bread wheat
(Triticum aestivum L., 2n = 6x = 42; AABBDD) cultivars ‘Navid’, ‘Omid’ and ‘Zarin’ with two Ae. geniculata
accessions ‘386’ and ‘387’. ‘Zarin’ × Ae. geniculata ‘387’ and ‘Navid’ × Ae. geniculata ‘386’ crosses showed the
lowest (11.93%) and highest (48.25%) crossability, respectively. Polyploidy was induced by colchicine treatment
in some F1 seedlings and their fertility was compared to non-treated plants. Non-treated hybrid plants with the
exception of Zarin’ × Ae. geniculata hybrids also produced F2 seeds. Chromosome configurations in metaphase I
of meiosis were mostly univalent along with 3 to 4 rod bivalents. Chromosome numbers in the root tip cells of a
sample of F2 seeds ranged from 45 to 65. Fluorescence in situ hybridization (FISH) using (GAA) 10 and pTa535-1
as probes, could identify parental chromosomes in the resulting amphiploids.
Keywords: Amphiploid, fertility, interspecific hybridization, fluorescence in situ hybridization
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