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Abstract
This study was carried out in order to investigate on chromosomal behavior during meiosis in
Kerman endemic cotton (Gossypium herbaceum) and VTDL (G. arboretum) species, F1
hybrids of two species and BC4 genotypes. The F1s investigations showed that in 40 percent of
tested cells, there was one adjacent quadrivalent. Only in one case there was one lag
chromosome at MII and the rest of next meiosis stages were normal. Repeated back crosses (up
to BC4) caused to reduce the irregularities. Morphological traits in back crosses, were mostly
similar to G. herbaceum and only in few cases were left from G. arboretum species. Since
simultaneously breeding for all traits, especially through far hybridization, is not possible at one
stage, so the resulted offspring would be great achievement at the early steps of endemic cotton
improvement.
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بررسی ناهنجاریهای رفتار کروموزومی و ویژگیهای مورفولوژی
در ژنوتیپهای حاصل از تالقی بینگونهای پنبۀ بومی کرمان
با رقم  VTDLگونۀ آربورئوم
زهرا هراتي  ،1موسيالرضا وفاييتبار  *2و محمود خسروشاهلي
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 1گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات ،تهران ،ايران
 2بخش تحقيقات پنبه و گياهان ليفي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان تهران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی،
ورامين ،ايران

چکیده
پژوهش حاضر برای بررسي رفتار کروموزومها در ميوز دو گونۀ پنبۀ بومي کرمان ( ،)Gossypium herbaceumرقمم
 VTDLاز گونۀ  G. arboreumو هيبريد حاصل از تالقي دو گونمه و همچنمين ژنوتيمپهمای حاصمل از نتما تالقمي
برگشتي چهارم آنها انجام شد .نتا مربوط بمه بررسمي رفتمار کرومموزومي هيبريمد  F1نشمان داد کمه در  40درصمد
سلولهای مشاهدهشده در مرحلۀ متافاز  ،1يک عدد کوادری واالن از نوع مجاور تشکيل ميشود .در سلولهايي کمه
در مرحلۀ متافاز  2بررسي شدند در يکي از آنها کروموزوم سرگردان ديده شد و رفتار کروموزومها در ساير مراحل
تقسيم بهشکل نرمال بود .انجام تالقيهای برگشتي متوالي ،اين ناهنجاریها را کاهش داده است .صمفات ظماهری در
بوتههای حاصل از تالقي برگشتي کامالً به سمت گونۀ هرباسئوم تمايل داشتند و تنهما تعمداد محمدودی از صمفات از
گونۀ آربورئوم در نتا  ،باقي مانده بودند .از آنجا که اصالح همۀ صفات بهطور همزمان و بهويژه به روش تالقيهای
دور در يک مرحله ممکن نيست .بنابراين دسترسي به اين نتا بهدست آمده ممکن است بزرگترين گام در مراحمل
اوليۀ اصالح ارقام بومي ايران باشد.
واژههای کلیدی :آربورئوم ،پنبه ،ميوز ،هرباسئوم

مقدمه.

جن

 Gossypiumشامل بيش از  50گونمه اسمت کمه از

پنبه ،گياهي گلدار (دولپهای) از خمانوادۀ Malvacea

اي من تعممداد 7 ،گون مه تتراپلوئي مد و بقي مه ديپلوئي مد هسممتند

 Gossypiumاسممت.

) .(Wendel and Grover, 2015اليممافي کممه قابليممت

زيرخممانوادۀ  Hibiceaeو از جممن
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ريسندگي دارند در جهان از چهار گونمۀ اصملي و زراعمي

هتروزيگوت و جهتگيریهای آنها هنگام تقسيم ميوز

شممممامل گونممممههممممای ديپلوئيممممد  G. arboreumو

بررسي کردند .در بررسي آنها ،اطالعات روی ژنهای

 G. herbaceumو گونههای تتراپلوئيد G. barbadense

مممارکر ،سمماختمانهممای کروممموزومي هتروزيگمموس و

و  G. hirsutumبه دست ميآيند .ارقام زراعي ديپلوئيمد،

فراوانممي محتمممل گاممممتهممای ( dup-defمضممماع -

اغلب در آسيا بهويژه در هندوستان کاشته مميشموند .ايمن

کمبود) برای  57الين با جابهجايي قطعات کرومموزومي

ارقام مقاومت بيشتری نسبت به آفات در مقايسمه بما ارقمام

پنبممۀ تشممکيلدهنممدۀ کمموادری واالن در هتروزيگمموتهمما

تتراپلوئيد دارند؛ اما ميزان توليد محصمول در آنهما کمتمر

ارائمممه شمممد .کممموادری واالنهمممای بمممزرگ متقمممارن

از تتراپلوئيدها است (.)Kohel and Lewise, 1984

(جابممهجمماييهممای  Aو  )Aبممه ظهممور تعممداد زيممادی از

 Brownو  )1958( Wareبيان کردنمد کمه Denham

جهتگيریهای متناوب در متافماز  1تمايمل داشمتند؛ در

و  Nikolajevaنخسمممتين شممممارش کرومممموزومي را در

حاليکه حلقههای کوچک ( )D ، Dغالباً شمکل مجماور

گونههای زراعي پنبمه در سمال  1924گمزارش کمردهانمد.

را ارائه ميدادنمد و اليمنهمای ديگمر بمهطمور تصمادفي،

پنبههای دنيای قديم ( G. arboreumو،)G. herbaceum

شکل حلقه و زنجيره را داشتند .همچنمين گمزارش شمد،

 2n=2x=26کرومممموزوم و پنبمممههمممای دنيمممای جديمممد،

زمانيکه الينهای بررسميشمده از جنبمۀ جابمهجماييهما،

 2n=4x=52کرومموزوم دارنمد ( Kohel and Lewise,

قطعات کروموزومي هتروزيگوت بودند و حلقۀ مجماور

 .)1984اختالف کلي در دو ژنموم هرباسمئوم و آربورئموم

را با فراواني زياد تشکيل ميدادند ،فراوانترين گامتها

در وجممود جابممهجممايي قطعممات کروممموزومي بممين دو

از جنبۀ کمبود و اضافه بودن قطعات ،بمه وجمود آمدنمد.

کرومموزوم شممارۀ  1و  2اسمت کمه در گونمۀ آربورئموم

مطالعهای بمر ويژگميهمای سميتوژنتيکي اليمنهمای پنبمۀ

اتفاق افتاده است و بهسبب آن در ميموز نسمل اول ،تالقمي

تتراپلوئيد ( )G. hirsutumدارای جابهجاييهای قطعات

بين دو گونۀ کموادریواالن تشمکيل مميشمود (Menzel

کروممممموزومي مختلمممم

نشممممان داده اسممممت کممممه

) .and Brown, 1953در بررس مي کمماريولوژيکي ارقممام

کروموزومهای حامل جابهجايي ،بمه آسماني بما گمرده و

 G. herbaceumبومي ايران مشاهده شد که بهطمورکلمي

تخمممک انتقممال م مييابنممد و ممميتمموان آن را بممه حالممت

کاريوتيممپهممای ارقممام ايمن گونمه ،متقممارن بمموده و دارای

هموزيگممموس نگمممه داشمممت (.)Menzel et al. 1986

کروموزومهای کوچک هستند و بزرگترين طمول کلمي

چنممدين نمموع جهممتگيممری سممانترومری ،در کمموادری

کروممموزومهمما ،مربمموط بممه رقممم سممبزوار بمما طممول 46/46

واالنهممای پنبممههممای تتراپلوئي مد ( )G. hirsutumدارای

ميکرومتممر و کوچممکتممرين ايممن مقممدار مربمموط بممه رقممم

جابممهجمماييهممای قطعممات کروممموزومي هتروزيگمموس

محالت با طول  23/83ميکرومتمر بمود ( Sheidaie et al,

مشاهده شده است؛ بهطموریکمه عمالوه بمر شمکلهمای

.)1996

متنمماوب و مجمماور ،نمموعي جهممتگيممری سمموم بممه نممام

 Brownو همکممممماران ( )1981سممممماختمانهمممممای

متناوب 3رخ ميدهد که سه بعدی و دارای سماختمان V

کروممموزومي را در جابممهجممايي قطعممات کروم موزومي

شمکل اسمت .همچنممين دو نموع تفممرق ديگمر کمه در آن

بررسي ناهنجاریهای رفتار کروموزومي و ويژگيهای مورفولوژی در ژنوتيپهای حاصل از تالقي بينگونهای پنبۀ بومي کرمان با …
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جهت گيری سانترومر ،حالت تغييمر يافتمۀ وضمعيتهمای

يوني واالن و بايواالن ،تجمعمات کرومموزومي ديگمری

مجمممماور و متنمممماوب و چرخشممممي از آنهاسممممت ،در

مانند تمری ،تتمرا و هگمزاواالن نيمز گمزارش شمده اسمت

جابممهجمماييهممای قطعممات کروممموزومي هتروزيگمموس

).(Skovsted 1934

مشممماهده شمممده اسمممت (.)Endrizzi et al., 1983

در مطالعممممۀ  Haratiو  )2013( Vafaie-Tabarبممممر

 Vafaie-Tabarو  )2007( Chandrashekaranرفتممممممار

رفتارهمممای ميم موزی در نتممما حاصمممل از تالقم ميهمممای

کروممموزومهمما را در مي موز هيبريممد تريپلوئيممد ((AAD

بينگونهای ارقام پنبمۀ بمومي سممنان و شهرضما بما گونمۀ

بينگونهای پنبه بررسي کردند .اين هيبريد ،از تالقمي ميمان

آربورئوم گزارش شده است که در جمعيتهای حاصل

 G. hirsutumتتراپلوئيد و  G. arboreumديپلوئيمد بمه

از نتا تالقي برگشتي چهارم ،کوادری واالن با فراوانمي

دست آمده بود و پيشبيني ميشد که در متافاز  1ميموز،

اند

تشکيل شده است .عالوه بمر آن ،ناهنجماریهمای

 13بممايواالن ( ) AAو  13يممونيواالن ( )Dوجممود داشممته

ديگری نيز مانند وجمود يموني واالن ،تمریواالن و چنمد

باشد؛ در حاليکه در سملولهمای ممادر گمرده؛  8تما 12

دستهشدن کروموزومها در متافاز  2و آنافاز  2مشاهده و

بممممايواالن و  12تمممما  17يمممموني واالن مشمممماهده شممممد.

به دنبمال آن انحمراف از حالمت تتمراد ديمده شمد .آنهما

يونيواالنها بهشکل انفرادی يا گروهمي ،پراکنمده شمده

اشماره کردنمد کمه انجمام تالقميهمای برگشمتي متموالي،

بودنممد و در مرحلممۀ مي موز دوم ،کروممموزومهمما بممهشممکل

کاهش اين ناهنجاریها را سبب شده است؛ بهطوریکمه

دستههايي بيش از دو گروه با سمطوح پلوئيمدی متفماوت

درصد بيشتر بوتههای بررسيشده ،رفتمار ميموزی نرممال

مشاهده شدند .به عبمارتي ،در آنافماز دوم ،تنهما  %3/2از

داشتند.

سمملولهممای مممادر گممرده ،تفممرق دو دسممتهای و نرمممال

در پژوهشي ديگر Harati ،و همکاران ( )2011رفتمار

کروممموزومي داشممتند و سمماير سمملولهمما ،چنممدين دسممته

کروموزومها در ميوز ،صفات کممي و کيفمي اليماف پنبمه

رشتههای دوکي دو قطبي داشتند که گاهي تعداد آنهما

در هيبري مد حاصممل از تالق مي ارقممام بممومي آري ما و بممومي

به شش دسته ميرسيد .تعداد کروموزومها در رشتههمای

بنممدرعباس (گونممۀ هرباسممئوم بمما گونممۀ آربورئمموم) و نتمما

دوکمي فرعمي (سموم بممه بعمد) کمتمر از تعمداد آنهمما در

تالقي برگشتي چهارم را بررسمي کردنمد .آنهما گمزارش

رشتههای دوکي اصلي گزارش شد؛ به طوریکه گماهي

کردند که در هيبريدهای  ،F1کوادری واالنهمای مجماور

تعداد آنها به يک کروموزوم نيز ميرسميدSkovsted .

و متناوب بما فراوانمي نسمبتاً زيمادی تشمکيل مميشمود .در

( )1933در مطالعات خود بر رفتار کرومموزومي هيبريمد

جمعيتهای حاصمل از نتما تالقمي برگشمتي چهمارم نيمز

حاصممل از تالق مي G. arboreum× G. herbaceum

نشممان داد کممه فراوانممي کياسممما انممد

کوادری واالن با فراواني انمد

و ناهنجماریهمای ديگمر

بمموده و گمماهي

ماننممد وجممود ي موني واالن ،تممری واالن و چنددسممتهشممدن

کروموزومها بهشکل  12-14تفکيک ميشوند .همچنين

کروممموزومهمما در متافمماز  2و آنافمماز  2نيمز مشمماهده شممده

در هيبريدهای حاصل از تالقي پنبههای ديپلوئيد آسميايي

است .آنها همچنين گزارش کردنمد کمه طمول اليماف در

( )G. arboreumبا تتراپلوئيد ( ،)G. hirsutumعالوه بر

هيبريد رقم آريا × آربورئوم 23/7 ،ميليمتمر اسمت کمه از
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انتقال ژنهای مربوط به طول الياف ،از والد آربورئموم بمه

نتا بهدستآمده از تالقي و تالقيهمای برگشمتي اسمت

رقم بومي آريا ناشي ميشود.

که بين رقم پنبۀ بمومي کرممان و گونمۀ آربورئموم انجمام

انجام مطالعمات سميتوژنتيک در گونمههمای گيماهي و

شده است.

همچنين جمعيتهای آنها بهويژه گياهان خودرو و بومي
اهميت زيمادی دارد .وجمود اخمتالف در شمکل و انمدازۀ

مواد و روشها

کروموزومها در تقسيم ميتموز و همچنمين رفتمار آنهما در

در ايممن بررسممي از پنبممۀ بممومي رقممم کرمممان (والممد

مراحل تقسيم ميوز بهويژه فراوانمي کياسمما ممکمن اسمت

مادری) و يک رقمم از گونمۀ آربورئموم بمه نمام VTDL

بيانگر تنوع ژنتيکمي باشمد .در مقايسمه بما ارقمام تتراپلوئيمد

(والممد پممدری) بمما کيفيمت اليماف مطلمموب اسممتفاده شممد.

پنبممههممای ديپلوئي مد

تالقيهای برگشتي بررسيشده ،از تالقيهايي بمه دسمت

زراعي تالش نشده است .يکمي از راههمای اصمالحي ايمن

آمدهاند که والدين آنها در سمال  1385بمهشمکل شمش

ارقام ،انتقال صمفات ممتماز از ذخماير ژنتيکمي گونمههمای

خممم مممادری و چهممار خممم پممدری ،کنممار يکممديگر در

ديگر اين خانواده با دورگگيری است .گونمۀ آربورئموم

ايسممتگاه مرکممزی مرکممز تحقيقممات کشمماورزی ورام مين

(ذخيرۀ ژنتيکي اوليه) ميتواند بهراحتي با گونۀ هرباسمئوم

کشت شدند .عقيمسازی گلها بهشمکل دسمتي ،روزانمه

تالقي يابد و پتانسيل نوترکيبي درخورتوجهي در نسمل F1

بين ساعات  4تما  7بعمدازظهر بمهممدت  40روز از زممان

از خود نشان دهد .بنابراين تالقي بين اين دو گونمه ،زمينمۀ

آغاز گلدهي انجام شد و گردهافشاني نيمز در روز پم

مناسب و جديدی برای اصالح و ارقمام مربموط بمه آنهما

از عقيمسازی بين ساعت  8تا  10صب انجمام شمد .هممۀ

ايجاد ميکند .ارقام ديپلوئيد (هرباسئوم) ارقام بومي ايمران

بذرهای دورگ حاصمل در پايمان فصمل (آبمان مماه) بمه

بمموده کممه نسممبت بممه اسممترسهممای محيطممي و برخممي

تفکيک برداشت شمد و در سمال دوم آزممايش ()1386

بيماریهای مهم پنبه متحمل هستند .ايمن ارقمام در حاشميۀ

هر يک از دورگهای حاصمله در يمک خمم  10متمری

کوير يعني در مناطقي که به سبب کمآبي ،مناسمب بمرای

در کنار والدين کشت شمدند .از زممان آغماز گملدهمي

ارقام تتراپلوئيد نيستند ،کشمت و کمار مميشموند .يکمي از

تالقيهای برگشتي دورگها با والد مادری خود (بمومي

علتهای اصلي کاهش سمط زيمر کشمت ايمن ارقمام (از

کرمممان) انجممام شممد .کليممۀ بممذرهممای حاصممل از تالق مي

و کيفي مت

برگشتي برداشت شدند .در سال سموم آزممايش ()1385

نامطلوبتر الياف آنها نسمبت بمه ارقمام تتراپلوئيمد اسمت.

مانند سال دوم کليۀ تالقيهای برگشتي بين نتما و والمد

بنابراين پيشبيني ميشود بما بهبمود کيفيمت اليماف ،سمط

بازگرداننده انجام شد .در اين تالقيها والد بازگرداننمده

کشت آنها در کشور توسعه يابد (Harati and Vafaie-

برای والمد پمدری اسمتفاده شمد .در سمال  1388و 1389

.)Tabar., 2013

بوتههای بهدست آمده بررسي شدند.

بممرای اصممالح ويژگ ميهممای مختل م

جمل مه رقممم بممومي کرم مان) عملکممرد ضممعي

هممدف از انجممام پممژوهش حاضممر ،بررسممي تنمموع

برای بررسي مراحل ميوزی از سلولهای مادری دانۀ

سيتوژنتيکي از نظر هنجار بودن مراحمل تقسميم ميموز در

گرده که در حال توليد گمرده هسمتند ،اسمتفاده شمد .در
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پنبممه بهتممرين مرحلمه ،اسممتفاده از غنچممههممايي اسممت کممه

(تشممممکيل کمممموادریواالن ،بممممايواالن ،تممممریواالن و

حدوداً به ابعاد  1×1سانتيمتر رسيده باشمند .غنچمههمايي

ي مونيواالن) ،چنممددسممتگي کروممموزومهمما در متافمماز ،2

که روزانه جمع آوری ميشدند بالفاصله داخمل محلمول

جهت گيریهای مختلم

رشمتههمای دو  ،جمداشمدن

فيکساتيو کارنوی (يک قسمت ،استيک اسميد گالسميال

کروموزومها از يکديگر در آنافاز  2در جهات مختلم

(شرکت  ،Merckآلمان) :سمه قسممت ،اتمانول خمال))

و چنممد صممفت مممرتبم ديگممر در ارقممام بممومي ،گونممۀ

حداقل بهمدت يک هفته قرار داده شدند ،تا سلولهما در

آربورئوم F1 ،حاصل از تالقي آربورئوم (والد پدری) بما

همان مرحله از تقسيم تثبيت شوند .بسما همای موجمود

رقممم بممومي کرمممان و جمعي متهممای حاصممل از تالق مي

در غنچممههممای تثبيممتشممده ،خممار شممدند و پمم

از

برگشتي چهارم آنها بررسي شد.

رنگآميزی سلولهما بما اسمتو اورسمئين (شمرکت ،TCI

.بررسی رفتاار کروماوزومهاا در  F1حاصال از

ژاپن) (با غلظت  ،)%1اساليدهای ميکروسمکوپي تهيمه و

تالقی آربورئوم با رقم بومی کرمان (هرباساووم). :

بممما ميکروسمممکوو نممموری (ممممدل  ،BX50شمممرکت

برای مطالعۀ رفتمار کرومموزومهما در دورگ حاصمل از

 ،Olympusژاپن) با بزرگ نماييهای  10و  100بررسي

تالقي آربورئوم ،والد پدری ،با رقم بومي کرممان ،والمد

ميموزی

مادری 3 ،بوتۀ  F1بررسي شدند .نتايج حاصل از بررسمي

از قبيل پروفاز ،متافاز 1و  ،2آنافماز 1و  ،2تلوفماز 1و  2و

رفتار کروموزومها در  F1حاصل از تالقمي آربورئموم بما

تتراد عک برداری شد .در همر ژنوتيمپ (شمامل والمد و

بومي کرمان در شکل( J-1تا  )Pنشان داده شمده اسمت.

هيبري مدهای  F1و تالق ميهممای برگشممتي) کممه در مرحلممۀ

در  %40سلولهای مشاهدهشده در مرحلۀ متافاز  ،1يمک

متافمماز 1ميمموز بررسممي شممد ،حضممور بممايواالنهمما ،تعممداد

عمممدد کممموادریواالن ديم مده شمممد (شمممکل  J -1و .)K

کمموادریواالنهمما ،نمموع جهممتگيممری کمموادریواالن

شممکل( ) K-1کمموادریواالن از نمموع مجمماور را نشممان

(مجاور يا متناوب) و همچنين تعداد يونيواالنهما (اگمر

ميدهد .در يکي از سلولهمايي کمه در مرحلمۀ متافماز 2

وجود داشته باشد) ثبت شمد .ويژگميهمای ديگمری کمه

بررسي شدند کروموزوم سرگردان ديده شمد (شمکل

مربوط به مراحل آنافازی و تلوفمازی  1و  2بمود از قبيمل

 .) M-1رفتار کروموزومها در سماير مراحمل تقسميم در

عقبمانمدن کرومموزومهما در آنافازهمای  1و  ،2انتقمال

ايمن  F1بممهشمکل نرمممال بممود (شمکل  O-1تمما  .) Pرفتممار

يک جفت هومولوگ به يک قطمب و آنيوپلوئيمدشمدن

کروموزومها در ارقام والديني بومي کرمان (شکل A-1

قطممب ديگممر در آنافمماز و تلوفمماز و همچنممين چسممبندگي

تا  )Dو گونۀ آربورئوم (شمکل  E-1تما  )Hنيمز بررسمي

کروموزومها بين دو قطب ثبت شد.

شد .همانطور که انتظار ميرفمت هممۀ مراحمل تقسميم،

شدند و از سلولهای مناسب در مراحل مختل

نرمممال بمموده و کروممموزومهمما ناهنجمماری از خممود نش مان
نتایج و بحث.

ندادند.

در مطالعممۀ رفتممار کروممموزومهمما در تقسمميم ميمموز،

نتمايج مربموط بمه مطالعمات رفتمار کروممموزومي در

صممفات مختلفممي از قبيممل جفممتشممدن کروممموزومهمما

هيبري مدهای  F1نشممان دادنممد کممه کمموادریواالنهمما در

زيستشناسي گياهي ايران ،سال هشتم ،شماره سيام ،زمستان 1395
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در بين نتما مشماهده مميشمود ( Harati

متافمماز  1بمما فراوانممي نسممبتاً زيمماد درهيبريممد حاصممل از

فراواني اند

تالقيهای يادشده تشکيل مميشموند (شمکل  .)K -1در

 .)and Vafaie-Tabar, 2013وجمود کموادریواالن در

اينباره گزارش شده است که اختالف کلي در دو ژنوم

مرحلمۀ متافمماز  ،1پممل کروممموزومي را بمين دو قطمب در

هرباسممئوم و آربورئمموم در وجممود جابممهجممايي قطعممات

مرحلۀ متافاز  2تشکيل داد (شمکل  )F-2کمه کشميدگي

کروموزومي بين دو کروموزوم شمماره  1و  2اسمت کمه

کروموزومي را در آنافاز  1موجب شمد .ايمن کشميدگي

در گونۀ آربورئوم اتفاق افتاده است .اين مسمئله حضمور

گاهي تا مرحلۀ متافاز  2باقي ميماند.

کوادریواالن را در نسمل اول حاصمل از تالقمي بمين دو

در همۀ سملولهمای بررسميشمده %8 ،از سملولهمای

گونۀ يادشمده سمبب مميشمود ( Menzel and Brown,

متافمماز  ،2رشممتههممای دو

در دو جهممت متفمماوت در

 .)1953همچن مين در مرحل مۀ متافمماز  ،2کروم موزومهممای

سلول در حال تقسيم ،جهتگيری کمرده بودنمد (شمکل

سرگردان ديده شدند (شمکل  .)M-1ايمن حالمت سمبب

 )P-2که اين حالت باعث ميشمود در مرحلمۀ آنافماز ،2

خواهد شد که برخي از گمردههمای توليمدشمده ،از نظمر

کروماتي مدها در دو جهممت متفمماوت از هممم جممدا شمموند

تعداد کامل کروموزومي ناق) باشمند .ايمن نقم)همای

(شممکل  .) R-2البتممه اي من حالممت ،ناهنجمماری بممه شمممار

کروموزومي بهشکل ناهنجاریهايي در نسلهمای آينمده

نم ميرود زي مرا در نهاي مت تشممکيل تترادهممايي را باعممث

ظهمممور پيم مدا خواهمممد کمممرد ( Vafaie-Tabar and

ميشود که قطبهای آن در جهمات مختلم

در سملول

.)Chandrashekaran, 2007

قمممرار گرفتمممهانمممد .ايممن حالمممت قمممبالً در دورگهمممای

.بررسی رفتار کروماوزومهاا در جمعیاتهاای

بمممينگونمممهای ،حمممدوداً  10تممما  %12گمممزارش شمممده

حاصل از نتاج تالقی برگشاتی چهاارم آربورئاوم ×

اسمممت .)Harati and Vafaie-Tabar, 2013(در

بومی .کرمان :در جمعيتهمای حاصمل از نتما تالقمي

تعدادی از سلولهمای بررسميشمده در مراحمل متافماز و

برگشتي چهارم آربورئوم × بومي کرمان تعداد  10بوتمه

آنافمماز بممه جممای دو دسممته تعممداد سممه يمما چهممار دسممته

 10متمری کشمت شمده بودنمد از نظمر

کروموزوم (با فراوني  )%9در امتداد سمه يما چهمار دسمته

رفتار ميموزی بررسمي شمدند (شمکل  A-2تما  .)Vنتمايج

رشتۀ دو

تشکيل شد که معموال در دستههمای سموم و

نشان داد که  2بوته از اين  10بوته ،ميوز نرمال داشمتند و

چهارم تعداد کروموزومها اند

 8بوته ،ناهنجاریهايي در رفتار کروموزومها در مراحمل

 .)Oاين حالت در مراحل بعدی ميوز ،ناهنجماری ايجماد

ميوز از خود نشان دادنمد .در دو بوتمه از ايمن  8بوتمه در

خواهد کرد .چنين حالتي قبالً در F1های تريپلوئيمد پنبمه،

مرحلۀ متافاز  1حدوداً در  %5از سلولهای بررسميشمده،

بهدست آمده از تالقي گونۀ تتراپلوئيد هيرستوم بما گونمۀ

يممک کممموادریواالن ديممده شمممد (شمممکل C -2و .)D

ديپلوئيد آربورئوم گزارش شده است ( Vafaie-Tabar

کوادریواالنهای مشاهدهشده بمهشمکل مجماور بودنمد.

 .)and Chandrashekaran, 2007چنمممد دسمممتگي

قبالً نيز گزارش شده است که اين کوادریواالنها حتي

کروموزومهای در حال تقسميم و جهمتگيمری متفماوت

از چهار نسل تالقي برگشتي بما گونمۀ هرباسمئوم ،بما

رشتههای دوکي آ نها سبب ميشود که به جمای تتمراد

که در دو رديم

پ

بودند (شمکل  L -2تما

بررسي ناهنجاریهای رفتار کروموزومي و ويژگيهای مورفولوژی در ژنوتيپهای حاصل از تالقي بينگونهای پنبۀ بومي کرمان با …

21

(شکل T ،S-2و  )Vحاالتي مانند هگزاد يا بيشتر توليد

صفات ظاهری بوتهها :صمفاتي از قبيمل شمکل گمل،

شود (شکل  .)U -2اين حالمت در تريپلوئيمد حاصمل از

بممرگ ،کاسممبرگ ،براکتممه و قمموزه در رقممم بممومي کرم مان

تالقمي گونممۀ هيرسممتوم (تتراپلوئيمد) بمما گونممۀ آربورئمموم

(شممکل  D-3تمما  ،)Fگونممۀ آربورئمموم (شممکل  A-3تمما ،)C

(ديپلوئيمد) گمزارش شمده اسمت ( Vafaie-Tabar and

هيبريد حاصل از ايمن دو گونمه و جمعيمتهمای حاصمل از

Chandrashekaran, 2007 ;Harati and Vafaie)Tabar, 2013؛ بمديهي اسمت کمه در ايمن وضمعيتهما

تالقي برگشتي چهارم آنها بررسي شد (شکل  P-3تا .)U

گردۀ توليدشده از نظر تعداد کرومموزوم نماق) خواهمد
بود.
در  %10از سلولهای بررسيشده در مرحلمۀ آنافماز
 ،1تعداد اندکي کروموزوم به شکل سرگردان مشماهده
شدند که با دسته های اصلي کروموزوم ها همراه نبودند
و در حرکت خود تاخير داشمتند (شمکل  G -2تما .) K
وجمممود کرومممموزومهمممای سمممرگردان و پممملهمممای
کروموزومي به تعداد اند

شايد سبب خواهد شد که

در نسل آينده ،برخي از نتا  ،فاقد يک کرومموزوم يما
قطعه ای از کروموزوم شود و با جسمتجوی دقيمقتمر در
نتا  ،به پايه های ژنتيکي متنوعي خواهيم رسيد .بديهي
اسمممت کمممه وجمممود ناهنجممماریهمممايي ماننمممد تشمممکيل
کوادری واالن ها ،يوني واالن هما يما عمدم تفمرق طبيعمي
کروماتيد ها در آنافاز  ،2از بمين رفمتن و فقمدان برخمي
صفات را در الين های مد نظر در نسلهای آينده سبب
خواهممد شممد و پممروژۀ تولي مد الي منهممای مناسممب را بمما
شکست مواجه خواهد کرد .بر عک  ،نبمود ناهنجماری
سبب ميشود که صفات منتقل شده از گونمۀ ديگمر در
نتا بهدست آمده تثبيت شود و در نسلهمای آينمده از
دست نرود .شرايم ايجاد شده در بوتمه همای يماد شمده،
فرصت خوبي برای توليد الين های ژنتيکي بما يمک يما
دو کروموزوم اضافه يما کمبمود و توليمد آنيوپلوئيمد از
آنها فراهم خواهد کرد.

بر اساس نتايج به دست آمده ،شکل بمرگ و براکتمۀ
هيبريد ( F1شکل H -3و  )Iحد واسم و اندکي متمايمل
به والد آربورئوم (شکل  A-3تا  )Cبود .هممانطمور کمه
در شکل ( ) G-3نشان داده شده است شمکل ظماهری و
سط خارجي قوزۀ هيبريمد نيمز حدواسمم بمين دو والمد
بود .بهعلت وجمود ناهنجماریهمای حاصمل از اضمافه يما
کمشدن قطعات کروموزومي در مراحل توليد گمرده در
نسل  ،F1در تالقي برگشتي اول ،بمين نتما  ،حالمتهمای
غيرنرمال از نظر شکل ظاهری بوته بهويژه در انمدامهمای
زايشي پديد مميآيمد .در ايمن نسمل ،رشمد بميش از حمد
کالله ،خوشهایشمدن آن را در برخمي از گملهما سمبب
ميشود .همچنين گماهي گملهما بمهشمکل دوقلمو ظماهر
ميشوند (.)Harati and Vafaie-Tabar, 2013
در نتمما حاصممل از تالقممي برگشممتي چهممارم بممومي
کرمان با آربورئوم ،سط روی قوزههما بمهشمکل صماف
(مانند گونۀ هرباسئوم) ،با نقاط اندکي فرورفتمه (متمايمل
بممه سمممت گونممۀ آربورئمموم) و بمما  4يما  5لممژ ديمده شممد.
برگها بهشکل والديني و بيشتر بهشکل والمد آربورئموم
بودند .وضعيت دندانمهای لبمۀ براکتمههما حالمت بينمابيني
دوگونه را داشت .براکتمههما بمهشمکل والمد هرباسمئوم و
گمماهي ب مين دو گون مه قممرار داشممتند (شممکل P-2تمما .)U
باتوجه به تالقيهای برگشتي متموالي ،بمه وضموح ديمده
شد که صمفات ظماهری بوتمههما کمامالً بمه سممت گونمۀ
هرباسئوم تمايل داشتند و تنها ،صمفاتي محمدود از گونمۀ
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آربورئمموم ،در نتمما بمماقي مانممده بودنممد .بممهطممورکل مي،

ويژگميهمای ظماهری بوتمههما ايجماد کمردهانمد ،انجمام

ناهنجاری ويژهای در صفات ظاهری بوتهها ديده نشمد و

تالقيهای برگشتي متوالي ،تثبيمت بيشمتر و کماهش ايمن

بوتهها رشد رويشي و زايشي نرمالي داشتند.

ناهنجاریها را موجب شده اسمت .از آنجما کمه اصمالح
همۀ صفات بهطور همزمان و بهويژه با تالقميهمای دور،

جمعبندی.

در يممک مرحلممه ممکممن نيسممت ،دسترسممي بممه نتمما

انتقال پايدار ژنهمای مربموط بمه کيفيمت اليماف ،بمه

بهدستآمده ممکن است بمزرگتمرين گمام در مراحمل

رقمهای بومي ايران يکي از اهداف ارزشممند اصمالحي

اوليۀ اصالح ارقام بومي ايران باشد .همچنمين بوتمههمايي

در برنامههای بمه نمژادی تحقيقمات پنبمه در ايمران اسمت.

که رفتمارهمای ناهنجمار در مراحمل ميموز از خمود نشمان

اگممرچممه ناهنجمماریهممای کروممموزومي کممه از نسممل اول

ممميدهنممد شممايد بهتممرين منبممع بممرای توليممد پايممههممای

تالقي بهسبب وجود کوادری واالن بين کروموزومهمای

سيتوژنتيکي باشند و در مطالعه و شناخت بيشمتر صمفات،

1و 2بممه وجممود آمممدهانممد ،ب ميثبمماتي و نواقص مي را در

پيوستگي و همچنين مکانيابي ژنها استفاده شوند.

شکل  -1مراحل مختل

ميوز در بومي کرممان ( ،)A-Dگونمۀ آربورئموم ( )E-Hو  F1تالقمي آربورئموم × بمومي کرممان ( .)I-Pپيکمانهما در K

نشاندهندۀ کوادریواالن و در  Mنشاندهندۀ جدا افتادن کروموزوم در متافاز  2است.

بررسي ناهنجاریهای رفتار کروموزومي و ويژگيهای مورفولوژی در ژنوتيپهای حاصل از تالقي بينگونهای پنبۀ بومي کرمان با …

شکل  -2مراحل مختل

ميوز در جمعيتهای حاصل از نتما

23

تالقمي برگشمتي چهمارم آربورئموم × بمومي کرممان ( .)A-Vپيکمانهما در  Cو D

نشاندهندۀ کوادریواالن ،در  Fنشاندهندۀ کشيدگي کرومموزومهما و در  J ،I ،H ،Gو  Kنشماندهنمدۀ کرومموزوم سمرگردان هسمتند .آرايمش
چنددستگي کروموزومها در  N ،M ،Lو  Oدر مرحلۀ متافاز  2مشاهده ميشود .وجود اکتاد به جای تتراد در مرحلۀ نهايي ميوز در  Uنشمان داده
شده است.
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شکل  -3شکل قوزه ،برگ و براکته در والد آربورئوم ( ،)A-Cشکل قوزه ،برگ و براکته در والد هرباسئوم (،)D-Fشکل قوزه ،برگ و براکتمه
در  F1تالقي هرباستوم× آربورئوم ( ،)G-Iشکل قوزه ،برگ و براکته در نتا تالقي برگشتي چهارم بومي کرمان (.)P-U

سپاسگزاری
نگارنممدگان از بخممش تحقيقممات پنبممه و گياهممان ليفمي
مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان

تهران برای همکاری در انجام تحقيمق حاضمر و دراختيمار
قراردادن لوازم آزمايشگاهي ،صميمانه تشکر مينمايند.
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… بررسي ناهنجاریهای رفتار کروموزومي و ويژگيهای مورفولوژی در ژنوتيپهای حاصل از تالقي بينگونهای پنبۀ بومي کرمان با
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