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بررسی سیتوژنتیکی ژنوتیپهای حاصل از تالقیهای برگشتی
پنبههای بومی سمنان و شهرضا با گونة Gossypium arboreum
زهرا هراتی 1و موسیالرضا وفاییتبار*2
()E-mail: mvafaiet@yahoo.com

(تاریخ وصول –91/06/01 :تاریخ پذیرش)92/04/05 :

چكیده
تحقیــق حاضــر بهمنظور مطالعة رفتار کروموزومها در میــوز دو گونة ( G. herbaceumبومی ایران) ،گونــة  G. arboreumو هیبرید حاصل از تالقی دو

س چهارم آنها انجام شــد .ارقام مورد اســتفاده در این تحقیق عبارت بودند از بومی ســمنان و بومی شهرضا
پهای حاصل از نتایج بککرا 
گونه و ژنوتی 
( )G. herbaceumو رقم  .)G. arboreum( VTDLنتایج مطالعات رفتار کروموزومی نشــان داد که در هیبرید  F1کوادریواالنهای مجاور و متناوب با

س چهارم نیز کوادریواالن با فراوانی پایینی تشکیل شده بود .عالوهبرآن،
فراوانی نســبتاً باالیی تشــکیل شــدند .در جمعیتهای حاصل از نتایج بککرا 

ناهنجاریهای دیگر مانند وجود یونیواالن ،تریواالن و چنددستهشــدن کروموزومها در متافاز  2و آنافاز  2نیز مشــاهده شــد که به دنبال آن انحراف از
سهای متوالی سبب کاهش اینناهنجاریها شده اند؛ بهطوریک ه درصد بیشتر بوتههای مورد مطالعه رفتار میوزی نرمالی
حالت تتراد مشاهده شد .بککرا 

داشتند .ازآنجاکه اصالح همة صفات بهطورهمزمان و بهخصوص از طریق تالقیهای دور در یک مرحله امکانپذیر نیست ،دسترسی به نتایج بهدستآمده
میتواند در مراحل اولیة اصالح ارقام بومی ایران بزرگترین گام باشد.
واژگان كلیدی :پنبه ،کوادریواالن ،میوز ،هرباسئوم.

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران -ایران

 .2استادیار ،بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ،ورامین -ایران (نویسندۀ مسئول مکاتبات*)
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مقدمه
پنبه گیاهی گلدار (دولپهای) از خانـ�واد ة ،Malvaceaeزیرخانوادة �Hi

مادر گرده  8تا  12بايواالن و  12تا  17يونيواالن مشــاهده شــد (.)18

دیپلوئید و پنجگونه تتراپلوئید اســت ( .)17برای اولینبار ،با شــمارش

در تریپلوئیدهــای بهدســتآمده ،طی مرحلة میــوز دوم ،کروموزومها

 biceaeو از جنس  Gossypiumاســت .جنس گوسیپیوم شامل  44گونه

يوني واالنها بهصورت تكي يــا گروهي پراكنده بودند .برای اولینبار

كروموزوم در پنبه مشخص شد كه پنبههاي دنياي قديم (G. arboreum

ی متفاوت
بهصــورت دســتههایی بیش از دو گروه با ســطوح پلوئیــد 

كلي در دو ژنوم هرباسئوم و آربورئوم در وجود ترانسلوكاسيون بين دو

در  3/2درصد از موارد تفرق دودســتهای و نرمال کروموزومی داشتند

و  )G. herbaceumشامل  2n=2x=26كروموزوماند (  5و  .)10اختالف

مشاهده شــدند .بهعبارتی ،در آنافاز دوم ،سلولهای مادری گرده فقط

كروموزوم شمارة  1و  2است كه در گونة آربورئوم اتفاق افتاده است و

و در ســایر موارد دارای چندین دسته رشــتههای دوکی دوقطبی بودند

میشود ( .)8در بررسی كاريولوژيكي ارقام  G. herbaceumبومی ايران

رشــتههای دوکی فرعی (ســوم به بعد) در مقایســه با رشتههای دوکی

بهســبب آن در میوز نسل اول بین دو گونة کوادریواالن تالقی تشکیل

که اغلب تعداد آنها به شــش دسته میرســید .تعداد کروموزومها در

مشاهده شــد که بهطوركلي كاريوتيپهای ارقام این گونه متقارناند و

اصلی کمتر گزارش شــد؛ بهطوریکــ ه در مواردی تعداد آنها به یک

رقم سبزوار  46/46ميكرومتر و كوچكترين اين مقدار به رقم محالت

در مطالعــات رفتــار کروموزومی روی هيبريــد حاصل از تالقی

کروموزومهــاي كوچك دارند .بزرگترين طول كلي کروموزومها به

 23/83ميكرومتر مربوط بود (.)14

کروموزوم نیز میرسید.

  G. arboreum × G. herbaceumنشــان داده شد که فراواني كياسما

در پژوهشی که ساختمانهاي كروموزومي در ترانسلوكاسيونهاي

پايين اســت و کروموزومها گاهي بهصورت  12-14تفكيك ميشوند

كوادريواالنهاي بزرگ متقارن (ترانسلوكاسيونهاي  Aو  )Aبه ظهور

و بههمپيوســتگي چهــار كرومــوزوم دليل خوبي براي شــباهت ميان

هتروزيگوت و جهتگیریهاي آنها هنگام تقســيم ميوز بررسی شد،

( .)15تشــکیل بایواالنهــا در ايــن هيبريد و وجود پلهــا در متافاز 1

تعــداد زيادي از جهتگیریهــای متناوب در متافاز  1تمايل داشــتند،

کروموزومهاســت ( .)19مطالعــات ســیتولوژیکی روی هیبریدهــای

و الينهاي ديگر بهطورتصادفی فرم حلقه و زنجيره را دارا بودند (.)3

آربورئوم و نتایج حاصل از تالقی برگشــتی آنها نشــان داده است که

درحاليكه حلقههاي كوچك ( )D ،Dاغلب فرم مجاور را ارائه میدادند

حاصل از تالقی گونههای دیپلوئید پنبة بومی بندرعباس و آریا با گونة

مطالعــهاي روي ویژگیهای ســيتوژنتيكي الينهای پنبة تتراپلوئید

در هیبریدهای  ،F1کوادریواالنهای مجاور و متناوب با فراوانی نسبتاً

کروموزومهــاي ترانسلوكاســيوني از طريق گرده و تخمک بهآســاني

تالقی برگشــتی با گونة آربورئوم ،با فراوانی پایینی در نتایج مشــاهده

در كوادريواالنهــای پنبههای تتراپلوئیــد ( )G. hirsutumچندين نوع

وجود یونیواالن ،تریواالن و چنددستهشــدن کرومزومها در متافاز 2

هتروزيگوسانــد ،بهطوریکــ ه عالوه بــر فرمهای متنــاوب و مجاور،

مشاهده شده است (.)2

( )G. hirsutumبا ترانسلوكاســيونهاي متفاوت نشــان داده اســت که

انتقالپذیرند و ميتوان آنها را در حالت هموزيگوس نگه داشــت (.)9

جهتگیری سانترومري مشاهده شده است که دارای ترانسلوكاسيونهای

جهتگیری ســومي به نام متناوب سه ،بهصورت يك نوع ،رخ ميدهد؛
ايــن نوع ســهبعدي و داراي ســاختمان  Vشــكل اســت .همچنين ،در

ترانسلوكاسيونهاي هتروزيگوس دو نوع تفرق ديگر مشاهده شده است

باالیی تشــکیل میشوند .این کوادریواالنها ،حتی پس از چهار نسل

شــدند .عالوه بر تشــکیل کوادریواالن،ناهنجاریهای دیگری مانند

و آنافاز  1نیز گزارش شــده و به دنبــال آن انحراف از حالت تتراد نیز
مطالعــات ســیتوژنتیکی روی گونههــای گیاهــی ،همچنیــن

جمعیتهــای آنها ،بهویژه گیاهان وحشــی و بومــی ،اهمیت زیادی

دارد .وجود اختالف در شــکل و اندازة کروموزومها در تقسیم میتوز،

كه در آنها جهتیابی ســانترومر حالت شــكل تغييريافتة چرخشــي از

همچنین رفتار آنها طی مراحل تقســیم میوز ،بهویژه تقســیم کیاسما،

در مطالعهای که روی میوز در ســلولهاي مــادر گرده در هيبريد

ژنتیکی اولیه ،میتواند بهراحتی با گونة هرباسئوم تالقی کند و پتانسیل

 G. arboreumديپلوئيد انجام شد ،پيشبيني ميشد كه  13بايواالن ( )AAو

دو گونه زمینة مناسب و جدیدی را برای اصالح و ارقام مربوط به آنها

وضعيتهاي مجاور و متناوب است (.)6

تريپلوئيــد )AAD( 3xحاصــل از تالقــي  G. hirsutumتتراپلوئيــد و

 13يونيواالن ( )Dدر متافاز یک ميوز وجود داشته باشد ،ولي در سلولهاي

ممکن اســت بیانگر تنوع ژنتیکی باشد .گونة آربورئوم ،بهمثابة ذخیرة
نوترکیبی باالیی را در نســل   F1از خود نشان دهد؛ بنابراین تالقی این
ایجاد میکنــد ( .)1ارقام بومی ایران دیپلوئیــد و به تنشهای محیطی

به نژادی گیاهان زراعی و باغی ،دوره  ، 1شماره  ،1بهار و تابستان 1392
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مقاوماند .یکی از علتهای عمدة کاهش ســطح زیر کشــت این ارقام

ســه قســمت اتانول خالص) قرار گرفتند تا ســلولها در همان مرحله

تتراپلوئید اســت .این ارقام به بعضی از بیماریهــای مهم پنبه ایمناند

خارج شــدند و پس از رنگآمیزی سلولها با استواورسئین (با غلظت

مشکل کیفیت الیاف آنها حل شود ،برای کشت در قسمت وسیعی از

ميكروســكوپ نوري ( )Olympus BX50بــا بزرگنماييهاي  10و

هدف این پژوهش بررســی تنوع ســیتوژنتیکی از نظر هنجاربودن

(از قبيــل پروفــاز ،متافاز  1و  ،2آنافــاز  1و  ،2تلوفــاز  1و  2و تتراد)

بین ارقام پنبة بومی ایران (بومی سمنان و شهرضا) و رقم گونة آربورئوم

هيبريدهای  F1و بک کراسها) كه در مرحلة متافاز  1ميوزي بررســي

عملکرد پایین و کیفیت الیاف نامطلوبتر این ارقام در مقایســه با ارقام
و از طرفــی تحمل باالیی به خشــکی دارند؛ بنابرایــن ،درصورتیکه
زمینهای پنبه کاری ایران مناسب خواهند بود (.)1

مراحل تقسیم میوز در نتایج حاصل از تالقی و بککرا 
سهایی است که
وارداتي جدید صورت گرفته است.

مواد و روشها

از تقســیم تثبیت شــوند .بســاكهاي موجود در غنچههاي تثبیتشده

 1درصــد) و تهیة اســایدهای میکروســکوپی ،المهای تهیهشــده با

 100بررســي شــدند و از ســلولهايي كه در مراحل گوناگون ميوزي
و مناســب بودنــد عكسبرداري شــد .در هر ژنوتيپ (اعــم از والد و

شــد ،حضــور بايواالنها ،تعــداد كوادريواالنها ،نــوع جهتگیری
كوادريواالن (مجاور و يا متناوب) و همچنين تعداد يونيواالنها (در

صورت وجود) ثبت شد .ویژگیهای ديگري كه به مراحل آنافازي و

در اين تحقیق از دو رقم بومي ايران (بومی سمنان و بومی شهرضا) بهمثابة

تلوفــازي  1و  2مربوط بودند نیز ثبت شــدند و از آنها عكسبرداري

الیافش مطلوب اســت و از هندوســتان وارد ايران شــده اســت) بهمثابة

و  2و يا انتقال يك جفت هومولوگ به يك قطب و آنيوپلوئيدشــدن

بهدســتآمدهاند که والدین آنها در ســال  ،1383بهصورت شش خط

بين دو قطب.

والــد مــادري و يك رقم از گونة آربورئوم به نــام ( VTDLكه کیفیت

سهای مورد بررســی از تالقیهایی
والد پدري اســتفاده شــد .بککرا 

مادری و چهار خط پدری در کنار یکدیگر ،در ايســتگاه مركزي مرکز

تحقیقات کشــاورزی ورامين كشت شدند .عقيمسازي گلها بهصورت

دســتي و روزانه بين ســاعت  4تا  7بعدازظهر به مــدت  40روز از زمان

شروع گلدهي انجام شد و گردهافشاني نيز در روز بعد از عقيمسازي بين
ســاعت  8تا  10صبح انجام شد .تمامی بذرهای دورگ حاصل در آخر
فصل (آبانماه) بهتفكيك برداشت شد و در سال دوم آزمايش (،)1384

هريــك از دورگهاي حاصل در خطی  10متري كنار والدين كشــت
شدند .از زمان شروع گلدهي تالقيهاي بککراس هر يك از دورگها

بــا والد مربوطة خود (بومي ايران) انجام شــد و کلیة بذرهای حاصل از
بککراس بهتفكيك برداشت شد .در سال سوم آزمايش ( ،)1385مانند
ســال دوم ،تمامی بککراسها بين نتایج و والد بازگرداننده انجام شد.

در اين تالقيها از والد بازگرداننده بهمثابة والد پدري اســتفاده شد .طی

ســال آخر ( )1386تکتک بوتهها در نتایج بررســی و تیپهای ممتاز

انتخاب شدند.

جهــت بررســی مراحل میوزی از ســلولهای مــادری دانة گرده

اســتفاده شد که در حال تولید گردهاند .در پنبه ،بهترین مرحله استفاده
از غنچههایی اســت که حدوداً به ابعاد  1×1ســانتیمتر رســیده باشند.

غنچههايي كه روزانه جمعآوری ميشــدند ،بالفاصله حداقل به مدت

يك هفته ،در محلول فيكســاتيو كارنوي (يك قســمت اسيد استيك،

شــد؛ ویژگیهایی از قبيل عقبمانــدن کروموزومها طي آنافازهاي 1

قطب ديگر طي آنافــاز و تلوفاز و همچنين چســبندگي کروموزومها

نتایج و بحث
بررسیهای سیتوژنتیکی نتایج حاصل از
تالقیهای آربورئوم × ارقام بومی
نتایــج مطالعات رفتــار کروموزومــی در هیبریدهای  F1نشــان داد که
کوادریواالنهــای مجاور و متناوب در متافــاز  ،1در هیبرید حاصل از

تالقیهای ذکرشــده ،با فراوانی نســبتاً باالیی تشکیل میشوند .گزارش
شــده که اختــاف كلي در دو ژنوم هرباســئوم و آربورئــوم در وجود

ترانسلوكاســيون بين دو كروموزوم شــمارة  1و  2اســت كــه در گونة

آربورئوم اتفاق افتاده است .این امر سبب حضور کوادریواالن در نسل
اول حاصل از تالقی بین دو گونة ذکرشده میشود (.)8

نتایــج حاصل از مطالعة رفتــار کروموزومها در  F1حاصل از تالقی

آربورئوم با بومی ســمنان در شکل 1نشان داده شده است .در  50درصد

ســلولهای مشاهدهشــده در مرحلة متافاز  ،1کــوادریواالن مجاور و

متناوب دیده شــد .در مطالعهای روی  F1حاصــل از تالقی آربورئوم با
بومــی آریا و بندرعبــاس ،وقوع کــوادریواالن مجــاور و متناوب در

مرحلــة متافاز  1به میزان  60درصد گزارش شــده اســت ( .)2در نتایج
 F1حاصــل از تالقــی آربورئوم با پنبــ ة تتراپلوئیــد ( )G. hirsutumنیز

وجود کوادریواالن گزارش شــده اســت ( 18و  .)19در جهتگیری
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ترانسلوکاســیونهای هتروزیگــوت در پنبــه ،كوادريواالنهــاي

( )D-2مشــاهده میشــود ،در یک قطب ســلول تعداد  13کروموزوم

ازجهتگیریهــای متناوب در متافــاز  1تمايل داشــتهاند ،درحاليكه

متافازی ،بهجای دو دســته کروموزوم ،تعداد سه دسته کروموزوم آمادة

ديگــر بهطورتصادفی فرم حلقه و زنجيــره را دارا بودهاند ( .)3در موارد

خواهد شد (شکل .)E-2چنین حالتی پیشتر در  F1های تریپلوئید پنبه نیز

متافاز  ،2کشــیدگی کروموزوم در وســط سلول مشاهده میشد (شکل

آربورئوم بهدستآمدهاند (.)18

نرمال و بدون ناهنجاری مشاهده شد.

تعــداد زیــادی رشــتههای دوک در یک ســلول تشــکیل شــده بود؛

بزرگ متقــارن (ترانسلوكاســيونهاي  Aو  )Aبه ظهور تعــداد زيادي

حلقههاي كوچك ( )D ،Dاغلب فرم مجاور را ارائه دادهاند و الينهاي

نادری در مرحلة آنافاز  ،1کروموزوم ســرگردان دیده شــد و در مرحلة
ال
 .)J-1ســایر مراحل تقســیم در بوتههای مطالعهشده در این  F1نیز کام ً

نتایــج حاصل از مطالعة رفتــار کروموزومها در  F1حاصل از تالقی

ش کــرد .در برخی از ســلولهای متافاز  ،2در صفحة
را میتوان شــمار 

ورود به مرحلة آنافاز  2بودند که این امر در مراحل بعدی سبب ناهنجاری

گزارش شده بود که از تالقی گونة تتراپلوئید هیرستوم با گونة دیپلوئید
در بین ســلولهای متافاز  2مورد بررســی ،در حالت بسیار نادری،

بهطوریکه بین یک تا چهار کروموزوم در امتداد دوکها دســتهبندی

آربورئوم با بومی شــهرضا در شــکل  1نشــان داده شــده است .در 10

شده بودند .این حالت حداکثر بینظمی را در گروهبندی و جهتگیری

مشــاهده شــد و برخالف  F1حاصل از تالقی آربورئوم با بومی سمنان،

مطالعــهای روی  F1حاصل از تالقی آربورئوم با بومی آریا و بندرعباس

ســلول که در مرحلة تقسیم متافاز  1قرار داشتند ،کوادریواالن متناوب

جمعی کروموزومها در مرحلة تقسیم متافاز  2نشان داد (شکل .)F-2در

ال نرمال و
کوادریواالن مجاور دیده نشــد .ســایر مراحل تقسیم نیز کام ً

گزارش شــده اســت که در موارد نادر آنافاز  1کرومزوم سرگردان و

وجود کوادریواالن ســبب ایجاد شکســت و بستهایی در آنافاز

بدیهی اســت که وجودناهنجاریهایی مانند تشکیل کوادریواالنها،

بدون ناهنجاری بود.

کشیدگی کرومزوم در وسط سلول در متافاز  2مشاهده شده است (.)2

اول میــوز میشــود و درنهایت به نبــودن تعادل در تفــرق کرومزومی

یونواالنها و یا تفرق غیرطبیعی کرماتیدها در آنافاز  2سبب از بینرفتن

درخصوص کرومزوم اول و دوم به نسل بعد منتقل میکند ( 3و .)18

شــد و پروژة تولید الینهای مناســب را با شکست مواجه خواهد کرد

و گردههایی منجر میشــود کــه  13کرومزوم را با کمبــود و یا اضافه

بررسیهای سیتوژنتیکی جمعیتهای حاصل از نتایج
س چهارم آربورئوم × بومی سمنان
بککرا 
س چهارم
تعــداد  10بوتــه در جمعیتهای حاصــل از نتایج بککــرا 
آربورئوم × بومی ســمنان بررسی شد که در دو ردیف  10متری کشت

شده بودند .نتایج نشــان داد که هشت بوته میوز نرمال داشتند و دو بوته
در رفتــار کروموزومها ،طی مراحل میوز،ناهنجاریهایی نشــان دادند.

و فقدان برخی صفات در الینهای مورد نظر در نسلهای آینده خواهد
( 1و .)2

بررسیهای سیتوژنتیکی جمعیتهای حاصل از نتایج
س چهارم آربورئوم × بومی شهرضا
بککرا 
س چهارم
تعــداد پنج بوتــه از جمعیتهای حاصــل از نتایج بککــرا 

آربورئوم × بومی شهرضا که در یک ردیف  10متری کشت شده بودند

بررســی شــد .در این نتایج از بین پنج بوتة مورد مطالعه ســه بوته رفتار

در هــر دو بوتــه ،در مرحلة تقســیم متافاز  ،1تجمعهــای کروموزومی

ال نرمال نشــان دادند و در دو بوتــه ،در یک یا چند مرحله
میــوزی کام ً

 .)2کوادریواالنهای مشاهدهشــده به هر دو صورت مجاور و متناوب

ســلولهای مشاهدهشــده در مرحلة متافاز  1تجمعهای کوادریواالنی

پس از چهار نســل تالقی برگشــتی با گونة آربورئوم ،با فراوانی پایینی

تشــکیل پل کروموزومی بین دو قطب در مرحلة متافاز  2شد که حاکی

بهصورت کوادریواالن با فراوانی  10تا  20درصد وجود داشت (شکل

ظاهر شدند .پیشتر نیز گزارش شده بود که این کوادریواالنها ،حتی
در بین نتاج مشــاهده میشود ( .)2کشیدگی کروموزومها بین دو قطب
هنگام جداشدن کروموزومهای هومولوگ از یکدیگر در مرحلة آنافاز
 1مشاهدهپذیر بود (شکل.)C-2

در یک مورد از سلولهای متافاز  ،2رشتههای دوک بهصورت افقی

و عمودی در ســلول جهتگیری کرده بودند و همانطورکه در شــکل

از تقســیم میوزناهنجاریهایی مشــاهده شد (شــکل .)2در  10درصد

مشاهده شد (شــکل .)I-2وجود کوادریواالن در مرحلة متافاز  1سبب

از کشــیدگی کروموزومــی در آنافاز  1اســت که تا ایــن مرحله باقی

مانده اســت (شــکل .)K-2این حالت در هيبريد ميان  G. herbaceum

×  G. arboretumمشــاهده شــده اســت که وجود پلهــا در متافاز 1

و بههمپيوســتگي چهــار كروموزوم دليــل خوبي براي شــباهت ميان
کروموزومهاســت ( .)19از بین دو بوتــه ،در یک مورد آن ،در آنافاز 1
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کروموزومهای سرگردان مشاهده شدند که همراه دسته کروموزومهای

برای تعیین قرابت ژنومی و ســطح واگرایی ژنومی در پنبه از فراوانی

کروموزومهای سرگردان و پلهای کروموزومی به تعداد اندک احتماالً

کاربرد مولتیواالنها ،برای تمایز بین گونهای مناسبتر است و مشخص

و یا قطعهای از کروموزوم شــوند و با جســتوجوی دقیقتر در نتایج به

( .)11در تعدادی از ســلولهای مورد بررسی در مرحلة متافاز و آنافاز ،2

اصلــی نبودنــد و با تأخیــر حرکت میکردنــد (شــکل  .)L -2وجود

ســبب خواهد شد که در نســل بعد برخی از نتایج فاقد یک کروموزوم
پایههای ژنتیکی متنوعی خواهیم رسید.

کرومزومهای یونیواالن اســتفاده شده اســت .این شاخص ،در مقایسه با
شده اســت که ژنومهای  Aتا  Eاز یک نژاد اصلی و پایه منشعب شدهاند

تعداد ســه دسته کروموزوم در امتداد سه دســته رشتهدوک تشکیل شده

شکل  .1مراحل گوناگون میوز در بومی سمنان ( ،)A-Dبومی شهرضا ( F1 ،)E-Hتالقی آربورئوم × بومی سمنان ( )I-Lو F1
تالقی آربورئوم × بومی شهرضا (.)M-P
پیکانها در  Iو  Mنشاندهندة کوادریواالن و در  Jنشاندهندة کشیدگی کروموزوم بین دو قطب متافاز  2است.
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بود که در دستة ســوم تعداد کروموزومها اکثراً اندک بود (شکلM  -2

شــده ( )18و بدیهی است که در این شرایط گردة تولیدشده از نظر تعداد

میشــدند .چنددســتگی کروموزومهای در حال تقســیم و جهتگیری

شــرایط ایجادشــده در بوتههای فوق فرصتهــای خوبی را برای

هگزاد و یا بیشتر دیده شود (شکل .)O -2این حالت در تریپلوئید حاصل

اختیار ما خواهد گذاشــت و میتوان از آنها برای تولید آنیوپلوئیدها

و  )Nو در حاالتی بدون تقســیم بهصورت ســرگردان داخل سلول دیده

متفاوت رشتههای دوکی آنها سبب شد که بهجای تتراد حالتهایی مانند
از تالقی گونة هیرستوم (تتراپلوئید) با گونة آربورئوم (دیپلوئید) گزارش

کروموزوم ناقص خواهد بود.

تولید الینهای ژنتیکی با یــک یا دو کروموزوم اضافه و یا کمبود در
استفاده کرد.

س چهارم آربورئوم × بومی سمنان
شکل .2مراحل گوناگون میوز در جمعیتهای حاصل از نتایج بککرا 
س چهارم آربورئوم × بومی شهرضا ( .)I-Oپیکانها در  Aو  Bو  Iنشاندهندة
( )A-Hو درجمعیتهای حاصل از نتایج بککرا 
کوادریواالن ،در  Eو  Mو  Nنشاندهندة دستة سوم کروموزومها ،در  Kنشاندهندة کشیدگی کروموزومها و در  Lنشاندهندة
کروموزوم سرگردان است.
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