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 بررسی سیتوژنتیکی ژنوتیپ های حاصل از تالقی های برگشتی 
Gossypium arboreum پنبه های بومی سمنان و شهرضا با گونة
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چكیده

تحقیــقحاضــربهمنظورمطالعةرفتارکروموزومهادرمیــوزدوگونةG. herbaceum)بومیایران(،گونــةG. arboreumوهیبریدحاصلازتالقیدو
گونهوژنوتیپهایحاصلازنتایجبککراسچهارمآنهاانجامشــد.ارقاممورداســتفادهدراینتحقیقعبارتبودندازبومیســمنانوبومیشهرضا
)G. arboreum(.نتایجمطالعاترفتارکروموزومینشــاندادکهدرهیبریدF1کوادریواالنهایمجاورومتناوببا VTDLورقم)G. herbaceum(
فراوانینســبتًاباالییتشــکیلشــدند.درجمعیتهایحاصلازنتایجبککراسچهارمنیزکوادریواالنبافراوانیپایینیتشکیلشدهبود.عالوهبرآن،
ناهنجاریهایدیگرمانندوجودیونیواالن،تریواالنوچنددستهشــدنکروموزومهادرمتافاز2وآنافاز2نیزمشــاهدهشــدکهبهدنبالآنانحرافاز
حالتتترادمشاهدهشد.بککراسهایمتوالیسببکاهشاینناهنجاریهاشدهاند؛بهطوریکهدرصدبیشتربوتههایموردمطالعهرفتارمیوزینرمالی
داشتند.ازآنجاکهاصالحهمةصفاتبهطورهمزمانوبهخصوصازطریقتالقیهایدوردریکمرحلهامکانپذیرنیست،دسترسیبهنتایجبهدستآمده

میتوانددرمراحلاولیةاصالحارقامبومیایرانبزرگترینگامباشد.

واژگان كلیدی: پنبه،کوادریواالن،میوز،هرباسئوم.
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مقدمه
Hi-زیرخانوادة،Malvaceae پنبهگیاهیگلدار)دولپهای(ازخانــوادة
biceaeوازجنسGossypiumاســت.جنسگوسیپیومشامل44گونه

دیپلوئیدوپنجگونهتتراپلوئیداســت)17(.برایاولینبار،باشــمارش
G. arboreum(كروموزومدرپنبهمشخصشدكهپنبههايدنیايقدیم
وG. herbaceum(شامل2n=2x=26كروموزوماند)5و10(.اختالف
كليدردوژنومهرباسئوموآربورئومدروجودترانسلوكاسیونبیندو
كروموزومشمارة1و2استكهدرگونةآربورئوماتفاقافتادهاستو
بهســببآندرمیوزنسلاولبیندوگونةکوادریواالنتالقیتشکیل
میشود)8(.دربررسیكاریولوژیكيارقامG. herbaceumبومیایران
مشاهدهشــدکهبهطوركليكاریوتیپهایارقاماینگونهمتقارناندو
کروموزومهــايكوچكدارند.بزرگترینطولكليکروموزومهابه
رقمسبزوار46/46میكرومتروكوچكتریناینمقداربهرقممحالت

23/83میكرومترمربوطبود)14(.
درپژوهشیکهساختمانهايكروموزوميدرترانسلوكاسیونهاي
هتروزیگوتوجهتگیریهايآنهاهنگامتقســیممیوزبررسیشد،
كوادريواالنهايبزرگمتقارن)ترانسلوكاسیونهايAوA(بهظهور
تعــدادزیاديازجهتگیریهــایمتناوبدرمتافاز1تمایلداشــتند،
درحاليكهحلقههايكوچك)D،D(اغلبفرممجاورراارائهمیدادند
والینهايدیگربهطورتصادفیفرمحلقهوزنجیرهرادارابودند)3(.

مطالعــهايرويویژگیهایســیتوژنتیكيالینهایپنبةتتراپلوئید
)G. hirsutum(باترانسلوكاســیونهايمتفاوتنشــاندادهاســتکه
کروموزومهــايترانسلوكاســیونيازطریقگردهوتخمکبهآســاني
انتقالپذیرندوميتوانآنهارادرحالتهموزیگوسنگهداشــت)9(.
دركوادريواالنهــایپنبههایتتراپلوئیــد)G. hirsutum(چندیننوع
جهتگیریسانترومريمشاهدهشدهاستکهدارایترانسلوكاسیونهای
هتروزیگوسانــد،بهطوریکــهعالوهبــرفرمهایمتنــاوبومجاور،
جهتگیریســوميبهناممتناوبسه،بهصورتیكنوع،رخميدهد؛
ایــننوعســهبعديودارايســاختمانVشــكلاســت.همچنین،در
ترانسلوكاسیونهايهتروزیگوسدونوعتفرقدیگرمشاهدهشدهاست
كهدرآنهاجهتیابیســانترومرحالتشــكلتغییریافتةچرخشــياز

وضعیتهايمجاورومتناوباست)6(.
درمطالعهایکهرویمیوزدرســلولهايمــادرگردهدرهیبرید
)AAD(حاصــلازتالقــيG. hirsutumتتراپلوئیــدو 3xتریپلوئیــد
G. arboreumدیپلوئیدانجامشد،پیشبینيميشدكه13بایواالن)AA(و

13یونيواالن)D(درمتافازیکمیوزوجودداشتهباشد،وليدرسلولهاي

مادرگرده8تا12بایواالنو12تا17یونيواالنمشــاهدهشــد)18(.
یونيواالنهابهصورتتكيیــاگروهيپراكندهبودند.برایاولینبار
درتریپلوئیدهــایبهدســتآمده،طیمرحلةمیــوزدوم،کروموزومها
بهصــورتدســتههاییبیشازدوگروهباســطوحپلوئیــدیمتفاوت
مشاهدهشــدند.بهعبارتی،درآنافازدوم،سلولهایمادریگردهفقط
در3/2درصدازمواردتفرقدودســتهایونرمالکروموزومیداشتند
ودرســایرموارددارایچندیندستهرشــتههایدوکیدوقطبیبودند
کهاغلبتعدادآنهابهشــشدستهمیرســید.تعدادکروموزومهادر
رشــتههایدوکیفرعی)ســومبهبعد(درمقایســهبارشتههایدوکی
اصلیکمترگزارششــد؛بهطوریکــهدرمواردیتعدادآنهابهیک

کروموزومنیزمیرسید.
درمطالعــاترفتــارکروموزومیرویهیبریــدحاصلازتالقی
×G. arboreumنشــاندادهشدکهفراوانيكیاسما G. herbaceum

پاییناســتوکروموزومهاگاهيبهصورت14-12تفكیكميشوند
)15(.تشــکیلبایواالنهــادرایــنهیبریدووجودپلهــادرمتافاز1
وبههمپیوســتگيچهــاركرومــوزومدلیلخوبيبرايشــباهتمیان
کروموزومهاســت)19(.مطالعــاتســیتولوژیکیرویهیبریدهــای
حاصلازتالقیگونههایدیپلوئیدپنبةبومیبندرعباسوآریاباگونة
آربورئومونتایجحاصلازتالقیبرگشــتیآنهانشــاندادهاستکه
درهیبریدهایF1،کوادریواالنهایمجاورومتناوببافراوانینسبتًا
باالییتشــکیلمیشوند.اینکوادریواالنها،حتیپسازچهارنسل
تالقیبرگشــتیباگونةآربورئوم،بافراوانیپایینیدرنتایجمشــاهده
شــدند.عالوهبرتشــکیلکوادریواالن،ناهنجاریهایدیگریمانند
وجودیونیواالن،تریواالنوچنددستهشــدنکرومزومهادرمتافاز2
وآنافاز1نیزگزارششــدهوبهدنبــالآنانحرافازحالتتترادنیز

مشاهدهشدهاست)2(.
همچنیــن گیاهــی، گونههــای روی ســیتوژنتیکی مطالعــات
جمعیتهــایآنها،بهویژهگیاهانوحشــیوبومــی،اهمیتزیادی
دارد.وجوداختالفدرشــکلواندازةکروموزومهادرتقسیممیتوز،
همچنینرفتارآنهاطیمراحلتقســیممیوز،بهویژهتقســیمکیاسما،
ممکناســتبیانگرتنوعژنتیکیباشد.گونةآربورئوم،بهمثابةذخیرة
ژنتیکیاولیه،میتواندبهراحتیباگونةهرباسئومتالقیکندوپتانسیل
نوترکیبیباالییرادرنســلF1ازخودنشاندهد؛بنابراینتالقیاین
دوگونهزمینةمناسبوجدیدیرابرایاصالحوارقاممربوطبهآنها
ایجادمیکنــد)1(.ارقامبومیایراندیپلوئیــدوبهتنشهایمحیطی
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مقاوماند.یکیازعلتهایعمدةکاهشســطحزیرکشــتاینارقام
عملکردپایینوکیفیتالیافنامطلوبتراینارقامدرمقایســهباارقام
تتراپلوئیداســت.اینارقامبهبعضیازبیماریهــایمهمپنبهایمناند
وازطرفــیتحملباالییبهخشــکیدارند؛بنابرایــن،درصورتیکه
مشکلکیفیتالیافآنهاحلشود،برایکشتدرقسمتوسیعیاز

زمینهایپنبهکاریایرانمناسبخواهندبود)1(.
هدفاینپژوهشبررســیتنوعســیتوژنتیکیازنظرهنجاربودن
مراحلتقسیممیوزدرنتایجحاصلازتالقیوبککراسهاییاستکه
بینارقامپنبةبومیایران)بومیسمنانوشهرضا(ورقمگونةآربورئوم

وارداتيجدیدصورتگرفتهاست.

مواد و روش ها
دراینتحقیقازدورقمبوميایران)بومیسمنانوبومیشهرضا(بهمثابة
والــدمــادريویكرقمازگونةآربورئومبهنــامVTDL)كهکیفیت
الیافشمطلوباســتوازهندوســتانواردایرانشــدهاســت(بهمثابة
والدپدرياســتفادهشــد.بککراسهایموردبررســیازتالقیهایی
بهدســتآمدهاندکهوالدینآنهادرســال1383،بهصورتششخط
مادریوچهارخطپدریدرکناریکدیگر،درایســتگاهمركزيمرکز
تحقیقاتکشــاورزیورامینكشتشدند.عقیمسازيگلهابهصورت
دســتيوروزانهبینســاعت4تا7بعدازظهربهمــدت40روزاززمان
شروعگلدهيانجامشدوگردهافشانينیزدرروزبعدازعقیمسازيبین
ســاعت8تا10صبحانجامشد.تمامیبذرهایدورگحاصلدرآخر
فصل)آبانماه(بهتفكیكبرداشتشدودرسالدومآزمایش)1384(،
هریــكازدورگهايحاصلدرخطی10متريكناروالدینكشــت
شدند.اززمانشروعگلدهيتالقيهايبککراسهریكازدورگها
بــاوالدمربوطةخود)بوميایران(انجامشــدوکلیةبذرهایحاصلاز
بککراسبهتفكیكبرداشتشد.درسالسومآزمایش)1385(،مانند
ســالدوم،تمامیبککراسهابیننتایجووالدبازگردانندهانجامشد.
دراینتالقيهاازوالدبازگردانندهبهمثابةوالدپدرياســتفادهشد.طی
ســالآخر)1386(تکتکبوتههادرنتایجبررســیوتیپهایممتاز

انتخابشدند.
جهــتبررســیمراحلمیوزیازســلولهایمــادریدانةگرده
اســتفادهشدکهدرحالتولیدگردهاند.درپنبه،بهترینمرحلهاستفاده
ازغنچههاییاســتکهحدوداًبهابعاد1×1ســانتیمتررســیدهباشند.
غنچههایيكهروزانهجمعآوریميشــدند،بالفاصلهحداقلبهمدت
یكهفته،درمحلولفیكســاتیوكارنوي)یكقســمتاسیداستیك،

ســهقســمتاتانولخالص(قرارگرفتندتاســلولهادرهمانمرحله
ازتقســیمتثبیتشــوند.بســاكهايموجوددرغنچههايتثبیتشده
خارجشــدندوپسازرنگآمیزیسلولهابااستواورسئین)باغلظت
1درصــد(وتهیةاســالیدهایمیکروســکوپی،المهایتهیهشــدهبا
میكروســكوپنوري)Olympus BX50(بــابزرگنمایيهاي10و
100بررســيشــدندوازســلولهایيكهدرمراحلگوناگونمیوزي
)ازقبیــلپروفــاز،متافاز1و2،آنافــاز1و2،تلوفــاز1و2وتتراد(
ومناســببودنــدعكسبرداريشــد.درهرژنوتیپ)اعــمازوالدو
هیبریدهایF1وبککراسها(كهدرمرحلةمتافاز1میوزيبررســي
شــد،حضــوربایواالنها،تعــدادكوادريواالنها،نــوعجهتگیری
كوادريواالن)مجاورویامتناوب(وهمچنینتعدادیونيواالنها)در
صورتوجود(ثبتشد.ویژگیهایدیگريكهبهمراحلآنافازيو
تلوفــازي1و2مربوطبودندنیزثبتشــدندوازآنهاعكسبرداري
شــد؛ویژگیهاییازقبیلعقبمانــدنکروموزومهاطيآنافازهاي1
و2ویاانتقالیكجفتهومولوگبهیكقطبوآنیوپلوئیدشــدن
قطبدیگرطيآنافــازوتلوفازوهمچنینچســبندگيکروموزومها

بیندوقطب.

نتایج و بحث

 بررسی های سیتوژنتیکی نتایج حاصل از 
تالقی های آربورئوم × ارقام بومی

نتایــجمطالعاترفتــارکروموزومــیدرهیبریدهایF1نشــاندادکه
کوادریواالنهــایمجاورومتناوبدرمتافــاز1،درهیبریدحاصلاز
تالقیهایذکرشــده،بافراوانینســبتًاباالییتشکیلمیشوند.گزارش
شــدهکهاختــالفكليدردوژنومهرباســئوموآربورئــومدروجود
ترانسلوكاســیونبیندوكروموزومشــمارة1و2اســتكــهدرگونة
آربورئوماتفاقافتادهاست.اینامرسببحضورکوادریواالندرنسل

اولحاصلازتالقیبیندوگونةذکرشدهمیشود)8(.
نتایــجحاصلازمطالعةرفتــارکروموزومهادرF1حاصلازتالقی
آربورئومبابومیســمناندرشکل1نشاندادهشدهاست.در50درصد
ســلولهایمشاهدهشــدهدرمرحلةمتافاز1،کــوادریواالنمجاورو
متناوبدیدهشــد.درمطالعهایرویF1حاصــلازتالقیآربورئومبا
بومــیآریاوبندرعبــاس،وقوعکــوادریواالنمجــاورومتناوبدر
مرحلــةمتافاز1بهمیزان60درصدگزارششــدهاســت)2(.درنتایج
F1حاصــلازتالقــیآربورئومباپنبــةتتراپلوئیــد)G. hirsutum(نیز

وجودکوادریواالنگزارششــدهاســت)18و19(.درجهتگیری
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كوادريواالنهــاي پنبــه، در هتروزیگــوت ترانسلوکاســیونهای
بزرگمتقــارن)ترانسلوكاســیونهايAوA(بهظهورتعــدادزیادي
ازجهتگیریهــایمتناوبدرمتافــاز1تمایلداشــتهاند،درحاليكه
حلقههايكوچك)D،D(اغلبفرممجاورراارائهدادهاندوالینهاي
دیگــربهطورتصادفیفرمحلقهوزنجیــرهرادارابودهاند)3(.درموارد
نادریدرمرحلةآنافاز1،کروموزومســرگرداندیدهشــدودرمرحلة
متافاز2،کشــیدگیکروموزومدروســطسلولمشاهدهمیشد)شکل
J-1(.ســایرمراحلتقســیمدربوتههایمطالعهشدهدراینF1نیزکاماًل

نرمالوبدونناهنجاریمشاهدهشد.
نتایــجحاصلازمطالعةرفتــارکروموزومهادرF1حاصلازتالقی
آربورئومبابومیشــهرضادرشــکل1نشــاندادهشــدهاست.در10
ســلولکهدرمرحلةتقسیممتافاز1قرارداشتند،کوادریواالنمتناوب
مشــاهدهشــدوبرخالفF1حاصلازتالقیآربورئومبابومیسمنان،
کوادریواالنمجاوردیدهنشــد.ســایرمراحلتقسیمنیزکاماًلنرمالو

بدونناهنجاریبود.
وجودکوادریواالنســببایجادشکســتوبستهاییدرآنافاز
اولمیــوزمیشــودودرنهایتبهنبــودنتعادلدرتفــرقکرومزومی
وگردههاییمنجرمیشــودکــه13کرومزومراباکمبــودویااضافه

درخصوصکرومزوماولودومبهنسلبعدمنتقلمیکند)3و18(.

بررسی های سیتوژنتیکی جمعیت های حاصل از نتایج 
بک کراس  چهارم آربورئوم × بومی سمنان

تعــداد10بوتــهدرجمعیتهایحاصــلازنتایجبککــراسچهارم
آربورئوم×بومیســمنانبررسیشدکهدردوردیف10متریکشت
شدهبودند.نتایجنشــاندادکههشتبوتهمیوزنرمالداشتندودوبوته
دررفتــارکروموزومها،طیمراحلمیوز،ناهنجاریهایینشــاندادند.
درهــردوبوتــه،درمرحلةتقســیممتافاز1،تجمعهــایکروموزومی
بهصورتکوادریواالنبافراوانی10تا20درصدوجودداشت)شکل
2(.کوادریواالنهایمشاهدهشــدهبههردوصورتمجاورومتناوب
ظاهرشدند.پیشترنیزگزارششدهبودکهاینکوادریواالنها،حتی
پسازچهارنســلتالقیبرگشــتیباگونةآربورئوم،بافراوانیپایینی
دربیننتاجمشــاهدهمیشود)2(.کشیدگیکروموزومهابیندوقطب
هنگامجداشدنکروموزومهایهومولوگازیکدیگردرمرحلةآنافاز

.)C-21مشاهدهپذیربود)شکل
دریکموردازسلولهایمتافاز2،رشتههایدوکبهصورتافقی
وعمودیدرســلولجهتگیریکردهبودندوهمانطورکهدرشــکل

)D-2(مشــاهدهمیشــود،دریکقطبســلولتعداد13کروموزوم
رامیتوانشــمارشکــرد.دربرخیازســلولهایمتافاز2،درصفحة
متافازی،بهجایدودســتهکروموزوم،تعدادسهدستهکروموزومآمادة
ورودبهمرحلةآنافاز2بودندکهاینامردرمراحلبعدیسببناهنجاری
خواهدشد)شکلE-2(.چنینحالتیپیشتردرF1هایتریپلوئیدپنبهنیز
گزارششدهبودکهازتالقیگونةتتراپلوئیدهیرستومباگونةدیپلوئید

آربورئومبهدستآمدهاند)18(.
دربینســلولهایمتافاز2موردبررســی،درحالتبسیارنادری،
تعــدادزیــادیرشــتههایدوکدریکســلولتشــکیلشــدهبود؛
بهطوریکهبینیکتاچهارکروموزومدرامتداددوکهادســتهبندی
شدهبودند.اینحالتحداکثربینظمیرادرگروهبندیوجهتگیری
جمعیکروموزومهادرمرحلةتقسیممتافاز2نشانداد)شکلF-2(.در
مطالعــهایرویF1حاصلازتالقیآربورئومبابومیآریاوبندرعباس
گزارششــدهاســتکهدرمواردنادرآنافاز1کرومزومسرگردانو
کشیدگیکرومزومدروسطسلولدرمتافاز2مشاهدهشدهاست)2(.
بدیهیاســتکهوجودناهنجاریهاییمانندتشکیلکوادریواالنها،
یونواالنهاویاتفرقغیرطبیعیکرماتیدهادرآنافاز2سببازبینرفتن
وفقدانبرخیصفاتدرالینهایموردنظردرنسلهایآیندهخواهد
شــدوپروژةتولیدالینهایمناســبراباشکستمواجهخواهدکرد

)1و2(.

بررسی های سیتوژنتیکی جمعیت های حاصل از نتایج 
بک کراس  چهارم آربورئوم × بومی شهرضا

تعــدادپنجبوتــهازجمعیتهایحاصــلازنتایجبککــراسچهارم
آربورئوم×بومیشهرضاکهدریکردیف10متریکشتشدهبودند
بررســیشــد.درایننتایجازبینپنجبوتةموردمطالعهســهبوتهرفتار
میــوزیکاماًلنرمالنشــاندادندودردوبوتــه،دریکیاچندمرحله
ازتقســیممیوزناهنجاریهاییمشــاهدهشد)شــکل2(.در10درصد
ســلولهایمشاهدهشــدهدرمرحلةمتافاز1تجمعهایکوادریواالنی
مشاهدهشد)شــکلI-2(.وجودکوادریواالندرمرحلةمتافاز1سبب
تشــکیلپلکروموزومیبیندوقطبدرمرحلةمتافاز2شدکهحاکی
ازکشــیدگیکروموزومــیدرآنافاز1اســتکهتاایــنمرحلهباقی
G. herbaceumاینحالتدرهیبریدمیان.)K-2ماندهاســت)شــکل
×G. arboretumمشــاهدهشــدهاســتکهوجودپلهــادرمتافاز1
وبههمپیوســتگيچهــاركروموزومدلیــلخوبيبرايشــباهتمیان
کروموزومهاســت)19(.ازبیندوبوتــه،دریکموردآن،درآنافاز1



55به نژادی گیاهان زراعی و باغی، دوره 1 ، شماره 1، بهار و تابستان 1392

کروموزومهایسرگردانمشاهدهشدندکههمراهدستهکروموزومهای
اصلــینبودنــدوباتأخیــرحرکتمیکردنــد)شــکلL-2(.وجود
کروموزومهایسرگردانوپلهایکروموزومیبهتعداداندکاحتمااًل
ســببخواهدشدکهدرنســلبعدبرخیازنتایجفاقدیککروموزوم
ویاقطعهایازکروموزومشــوندوباجســتوجویدقیقتردرنتایجبه

پایههایژنتیکیمتنوعیخواهیمرسید.

برایتعیینقرابتژنومیوســطحواگراییژنومیدرپنبهازفراوانی
کرومزومهاییونیواالناســتفادهشدهاســت.اینشاخص،درمقایسهبا
کاربردمولتیواالنها،برایتمایزبینگونهایمناسبتراستومشخص
شدهاســتکهژنومهایAتاEازیکنژاداصلیوپایهمنشعبشدهاند
)11(.درتعدادیازســلولهایموردبررسیدرمرحلةمتافازوآنافاز2،
تعدادســهدستهکروموزومدرامتدادسهدســتهرشتهدوکتشکیلشده

 F1 و )I-L( تالقی آربورئوم × بومی سمنان F1 ،)E-H( بومی شهرضا ،)A-D( شکل 1. مراحل گوناگون میوز در بومی سمنان
.)M-P( تالقی آربورئوم × بومی شهرضا

پیکان ها در I و M نشان دهندة کوادری واالن و در J نشان دهندة کشیدگی کروموزوم بین دو قطب متافاز 2 است.
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M-2بودکهدردستةســومتعدادکروموزومهااکثراًاندکبود)شکل
وN(ودرحاالتیبدونتقســیمبهصورتســرگردانداخلسلولدیده
میشــدند.چنددســتگیکروموزومهایدرحالتقســیموجهتگیری
متفاوترشتههایدوکیآنهاسببشدکهبهجایتترادحالتهاییمانند
هگزادویابیشتردیدهشود)شکلO-2(.اینحالتدرتریپلوئیدحاصل
ازتالقیگونةهیرستوم)تتراپلوئید(باگونةآربورئوم)دیپلوئید(گزارش

شــده)18(وبدیهیاستکهدراینشرایطگردةتولیدشدهازنظرتعداد
کروموزومناقصخواهدبود.

شــرایطایجادشــدهدربوتههایفوقفرصتهــایخوبیرابرای
تولیدالینهایژنتیکیبایــکیادوکروموزوماضافهویاکمبوددر
اختیارماخواهدگذاشــتومیتوانازآنهابرایتولیدآنیوپلوئیدها

استفادهکرد.

 شکل2. مراحل گوناگون میوز در جمعیت های حاصل از نتایج بک کراس  چهارم آربورئوم × بومی سمنان 
)A-H( و درجمعیت های حاصل از نتایج بک کراس  چهارم آربورئوم × بومی شهرضا )I-O(. پیکان ها در A و B و I نشان دهندة 
کوادری واالن، در E و M و N نشان دهندة دستة سوم کروموزوم ها، در K نشان دهندة کشیدگی کروموزوم ها و در L نشان دهندة 

کروموزوم سرگردان است.
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