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  چکيده

  

 به نظر ي قرار نگرفته است، وليعي مورد مطالعه وسC.oxyacantha گلرنگ ينکه گونه وحشيرغم ايعل

 به گلرنگ يستير زي و غيستي زيمت به تنش ها مقاوي انتقال ژن هاي براي مهميکيرسد منبع ژنتيم

 C.tinctorius ين گلرنگ زراعي بيري پذين مطالعه تالقين امکان، در اي از اي بهره منديبرا.  باشديزراع

)٢٤x=٢n=٢ (يو گلرنگ وحش C.oxyacantha) ٢٤x=٢n=و ي مورفولوژيها يبا استفاده از بررس) ٢ 

 و LV ي با نام هاC.oxyacantha يت از گونه وحشي دو جمع. انجام شد١Fد يبرياهان هي گنيکتوژيس

KHB )٤١١٠ي با نامهاين گلرنگ زراعيبه صورت متقابل با دو ال) يابذر قهوه‐گل زرد‐هر دو خاردارC 

ات ي داده شدند و خصوصي، تالق)ديبذر سف‐گل قرمز‐ خاريب (١١١Cو )  ديبذر سف‐گل زرد‐ خاريب(

ز پس از يد نيبرياهان هي گيغوزه ها.  قرار گرفتي مورد بررسي هر تالقد دريبرياهان هيک گيمورفولوژ

 ي احتمالين جهت مشاهده هر گونه ناهنجاريلي با هماتوکسيزي و رنگ آميت در محلول کارنويتثب

 گلرنگ به عنوان ي گونه اهليق نشان داد که وقتين تحقيج اينتا.  قرار گرفتندي مورد بررسيکروموزوم

د ين درصد توليانگيم. ديد گردي توليشتريد بيبري مورد استفاده قرار گرفت،  بذر هيتالق در يوالد مادر

 معکوس ي هاي در تالقي درصد بود ول٦٧ تا ٤٣ بود برابر با ي گونه اهلي که والد مادريطيبذر در شرا

ه والد ه بيشتر شبيک بيات مورفولوژيث خصوصيد از حيبرياهان هيگ. رات داشتيي درصد تغ٣٧ تا ٠ن يب

ها شبيه والد وحشي كشيده همراه با بريدگي نامنظم و دندانه ن آنيي پاي که برگهاي بودند، به طوريوحش

پ ي با گل زرد و ژنوتين گونه وحشي انجام شده بي هايدر همه تالق. اي بودند نيزهيي بااليدار و بر گها

ت رنگ گل زرد يدهنده غالبد که نشاند زرد رنگ بويبرياهان هي گي با گل قرمز،گل ها١١١C يگلرنگ اهل

 معکوس، يهايد و در تالقي سف،مي مستقيهاي حاصل در همه تالق١Fن بذر يهمچن. بر رنگ قرمز است

 يا  بر رنگ قهوهيد بذر در گونه اهلي رنگ سفيت آنيد  بود که نشان دهنده غالبيل به سفي متماياقهوه

 و يز نشان داد که دو ژنوم گلرنگ اهلي ن١Fاهان ي گيزوي مي سلول هايبررس.  استيبذر در گونه وحش

ن مطالعه نشان داد که يج اي نتايبه طور کل. دي واالنت کامل مشاهده گردي داشته و باي همولوژيوحش

 به گونه ي از گونه وحشير بوده و انتقال صفات مطلوب زراعي پذي گلرنگ تالقي و وحشيدو گونه اهل
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  مقدمه
هاي وحشي  اي و انتقال صفات از گونه تالقي بين گونه 

از پتانسيل بااليي براي بهبود خصوصيات زراعي گونه اهلي 
 برخوردار است) .Carthamus tinctorius L(گلرنگ

)Ashri, 1971; Ashri & Knowles, 1960 .( بر گونه عالوه
 گونه ديگر است ۱۵ داراي Carthamusزراعي، جنس 

)Vilatersana et al., 2000 ( که چندين گونه وحشي
  ،C. oxyacantha ،C. glaucus هاي گلرنگ شامل گونه

C. lanatus ،C. persicus ،C. dentatus ،C. curdicus و 
C. gypsicola به طور طبيعي درکشور ما رويش دارند 

)Rechinger, 1980 ( که به شرايط نامساعد محيطي
سازگاري بيشتري داشته، ولي ممکن است براي کشت در 

 & Kotecha)خواب بذر. شرايط زراعي مناسب نباشند

Zimmerman, 1978) ريزش دانه ،(Emrie & Knowles, 

 ,Li & Mundel)، خارداري و ميزان روغن کم(1970

هاي  ه از عوامل محدود کننده کشت و توليد گون(1996
   .وحشي به حساب مي آيند

کروموزوم ۲۴x=۲n=۲ ي داراC. oxyacanthaگونه 
با  هاي آن بر اساس مطالعات گذشته کروموزوماست که 
 & Ashri)شود هاي گونه اهلي جفت مي کروموزوم

Knowles, 1960)تواند به عنوان منبع  ، لذا اين گونه مي
ها و  هاي مقاومت به آفات و بيماري صفات مطلوب و ژن

 جهت انتقال آنها به گونه زراعي گلرنگ استفاده گردد
)Ashri, 1971 .(هاي مقاومت به ژن در راستاي انتقال

 به گلرنگ اهلي، تالقي بين گونه گلرنگ اهلي با ها بيماري
  انجام شده است) C. lanatus) ۴۴=x۴=n۲گونه 

(Heaton & Klisiewics, 1981) ولي در مورد استفاده از ،
 تا کنون C. oxyacantha تر آن يعني  وحشي نزديکگونه

 اين گونه و .باشد گزارشي در اين زمينه در دسترس نمي
 به ترتيب به عنوان جد پدري و C. palaestinusگونه 

). Deshpande, 1952( اندمادري گلرنگ اهلي معرفي شده
  با اين حال مطالعات اخير نشان داده است که گونه

C. palaestinusتر  نظر ژنتيکي به گلرنگ اهلي نزديک از
 Chapman & Burke, 2007 .(Ashri (1971) ( است

هاي وحشي گلرنگ  توان از گونه پيشنهاد کرده است که مي
هاي مقاومت به مگس گلرنگ که آفت به عنوان منبع ژن

ها شود، استفاده نمود و اين ژن اصلي گلرنگ محسوب مي
  .را به گلرنگ اهلي انتقال داد

  ، گونهينکه بر اساس مطالعات تکامليرغم اي عل
C. oxyacanthaشده است، ي تلقي گلرنگ اهلي جد پدر 

 ين گونه در راستاي ايکيل ژنتيرسد از پتانس يبه نظر م
 تا کنون استفاده نشده و يبهبود صفات در گلرنگ اهل

 ين گونه و گلرنگ اهلين اي انجام شده بحدود مي هايتالق
 ;Deshpande, 1952)ه است انجام شد۷۰ و۶۰ يها در دهه

Ramanamurthy, 1963)يهايشتر به منظور بررسي به ک 
چ گونه يرفته و هي و وراثت صفات انجام پذيکينتوژيس

در کشور ما . امده استيها به عمل ن آن  ازياستفاده اصالح
جه ينطور نتيا C. oxyacantha ي گونه وحش ز با مطالعهين

 مقاوم يا ن گونه را به عنوان گونهي اتوان يند که مه اگرفت
م آن را فراهم ي کرد که امکان کشت دي معرفيبه خشک

. (Ahmadian Tehrani & Yazdi-Samadi, 1974)دينمايم
 ي با توجه به مشکالت مربوط به خودناسازگاريول
)Ramanamurthy, 1963(يزش دانه و خارداري، ر  

(Li & Mundel, 1996)به نظر ، ين گونه وحشي در ا
 ي مطلوب آن به گونه اهليشتر انتقال ژنهايد بيرسد با يم

 ي گلرنگ اهليمطالعه تالقبا اين حال . رديمد نظر قرار گ
قات گذشته در حجم يدر تحق C. oxyacantha با گونه
-ي تالقيبازده و در اين رابطه  انجام شده استيمحدود

 و ي انجام تالق مناسبم و معکوس، روشي مستقيها
 مشخص يان گونهي بهايين وراثت صفات در تالقيهمچن

در نه ين زمي در اياتا کنون مطالعهدر ضمن . ستين
ن مطالعه يهدف از ابنابراين . گزارش نشده استکشور
 و يگونه اهلهاي بومي  ژنوتيپني بيريپذ ي تالقيبررس
ک يات مورفولوژي خصوصين بررسي گلرنگ و همچنيوحش

ل يد حاصل از آنها بود تا پتانسيبرياهان هي گسيتوژنيکو 
 ي در انتقال صفات مطلوب آن به گونه اهليگونه وحش
 همچنين در اين مطالعه تالش .ردي قرار گيابيمورد ارز

  اي ازگرديده است بازدهي توليد هيبريد بين گونه
  .هاي مستقيم و معکوس بررسي گرددتالقي
  

  ها مواد و روش
و با بذر سفيد خار  در اين مطالعه دو ژنوتيپ بي

ازگلرنگ زراعي که از طريق انتخاب تک بوته از توده محلي 
کوسه در دانشگاه صنعتي اصفهان توليد شده بودند، با 

 به عنوان والدين گونه اهلي و دو ۴۱۱۰C و ۱۱۱Cهاي  نام
خاردار و با بذر ، C. oxyacanthaنمونه وحشي از گونه 
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 شده از استان جمع آوري (LV و KHBهاي اي، به نام قهوه
به عنوان والدين وحشي مورد استفاده قرار ) اصفهان
 C111×LVو C111×KHBهاي مستقيم شامل  تالقي. گرفتند

هاي معکوس بين آن  و تالقيC4110×LV وC4110×KHBو 
  . انجام شد) جمعا هشت تالقي(ها 

 Knowlesجهت اخته کردن گلها، روش پيشنهادي 
براي . ستفاده قرار گرفت با کمي تغييرات مورد ا(1980)

هاي گونه اهلي به عنوان والد مادري،  اخته کردن گلچه
 اطراف کالله با تيغ ي هاي گرده و يا بساک ها ابتدا کيسه

و سپس ) اخته کردن( شکاف خورده، جداسازي شده
% ۷۰ ثانيه در الکل ۲۰ها سه بار و هر بار به مدت  کالله
 ثانيه در ۲۰ نهايتاًو ) روش استفاده از الکل( گرفتند قرار

با توجه به اينکه در طي . شدند آب مقطر شست و شو 
هاي گونه وحشي به الکل  تحقيق به نظر رسيد که کالله

شوند، لذا  حساس هستند و پس از تيمار با الکل خشک مي
در مواردي که گونه وحشي به عنوان والد مادري بود، 

يگر براي انجام عالوه بر روش استفاده از الکل از دو روش د
ها استفاده گرديد تا نتايج آن ها مورد مقايسه قرار  تالقي
ها   حذف بساک‐۱ :ها عبارت بودند ازاين روش. گيرد

ها بدون   حذف بساک‐۲باضافه روش استفاده از الکل 
روش سوم با اين . بدون اخته سازي ‐۳استفاده از الکل 

ازگار بودن فرض انجام شد که با توجه به کامالً خود ناس
ها  والد وحشي، احتماالً نيازي به اخته کردن گلچه

در حالتي که  .افتد افشاني اتفاق نمي گرده باشد و خود نمي
گونه اهلي به عنوان والد مادري بود، غوزه هاي باز نشده 

افشاني با  بعد از ظهر اخته شدند و سپس در روز بعد، گرده
در هر . پذيرفت هاي والد وحشي صورت  گرده استفاده از

 گلچه تالقي داده شد و بقيه گلچه ها با ۲۰ تا ۱۰غوزه 
  .پنس حذف گرديد

ها، بذرهاي حاصل از  پس از رسيدگي کامل بوته
آوري گرديد و درصد توليد بذر نسبت به  ها جمع تالقي

با . افشاني شده محاسبه شد گرده) کالله(هاي  تعداد گلچه
ها والد وحشي مادري آن که پايه ۱Fتوجه به اينکه بذرهاي 

زني آنها از بود، داراي خواب بودند، براي رفع خواب و جوانه
 ميلي موالر به همراه سرمادهي به ۱تيماراسيد جيبرليک 

 درجه سانتيگراد استفاده ۴ هفته در دماي ۴ تا ۲مدت 
ها از صحت هيبريد بودن گياهان حاصل از تالقي. شد

شامل وجود خار،  کهاي مورفولوژي طريق بررسي مارکر
در . رنگ گل، روزت داشتن و خود ناسازگاري تاييد گرديد

به ) ۱جدول(هر تالقي تعداد غوزه مورد استفاده در تالقي 
عنوان تعداد تکرار مورد استفاده قرار گرفت و مقايسه 

نسبت به تعداد کالله تالقي داده ( ميانگين درصد توليد بذر
  . انجام شدSASافزار  با استفاده از نرم) شده

هاي   رفتار ميوزي کروموزوم ها در سلول براي بررسي
 استفاده Guerra (1999)ميوزي گياهان هيبريد از روش 

، الکل ۱:۳ نسبت (Ιها در محلول کارنوي  غوزه. گرديد
 ساعت در مرحله ۳به مدت ) اتيليک به اسيد استيک

 دقيقه در محلول ۱۵تثبيت کروموزوم قرار گرفتند، سپس 
 نرمال هيدروليز شدند ۵با غلظت ) HCl(يد کلريدريک اس
آهن مورد ‐ دقيقه در رنگ هماتوکسيلين۳۰ براي نهايتاًو 

ها روي الم انجام  اسکواش نمونه. آميزي قرار گرفتند رنگ
شد و سپس نمونه زير ميکروسکوپ مورد مشاهده قرار 

هاي گرده نيز بر  ميزان باروري و زنده بودن دانه. گرفت
ها در رنگ استوکارمين  پذيري گرده درصد رنگاساس 

  ).Alexander, 1969( تعيين شد

  
  و بحثج ينتا

  پذيري تالقي
ي گلرنگ از نظر  و وحشين گونه اهليبانجام تالقي 

که با موفقيت بيشتري همراه بود  يزمانتوليد بذر در غوزه 
). ۱جدول(د ي گرداستفاده ي به عنوان والد مادريگونه اهل

 شده با گرده دو يافشان  گردهيه گلرنگ اهل غوز۸۰از 
ل دادند و به يها بذر تشک ، همه غوزه گونه وحشيتيجمع

  برابر با کهشدل ي بذر در هر غوزه تشک۸  تا۵طور متوسط 
درصد بذر .  داده شده بودي تالقيها  درصد کالله۶۷ تا ۴۳
 تشکيل شده) تبديل شده به گياه هيبريد( يد واقعيبريه
ها گونه اهلي والد مادري که در آنت ي جمع۴ يها  غوزهدر

هايي که والد در جمعيت. بود درصد ۸۰‐۹۰ بود حدود
مادري مورد استفاده در تالقي گونه وحشي بود، ميزان بذر 

 درصد بود، ولي از لحاظ تعداد بذر ۱۰۰هيبريد واقعي 
هيبريد تشکيل شده به مراتب از حالتي که والد مادري 

-به طور کلي اخته کردن گلچه. کمتر بودگونه اهلي بود، 
هاي گلرنگ اهلي با روش اخته کردن به همراه استفاده از 
الکل، در توليد بذر هيبريد بسيار موثر بود و در غوزه هاي 
شاهد اخته شده با اين روش و بدون انجام گرده افشاني، 

 انجام  معکوسي تالق۲۳۰ بين از .بذري تشکيل نگرديد
 غوزه ۱۳۲ تنها )ي به عنوان والد مادريگلرنگ وحش( شده
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 بذر ۶ تا۱ل بذر دادند و به طور متوسط در هر غوزه يتشک
 درصد کالله هاي تالقي ۳۷ تا ۱۲تشکيل گرديد که حدود 

سه روش مورد استفاده مقايسه  ).۱جدول ( داده شده بود
گونه وحشي به عنوان والد ( ي هاي معکوستالقانجام در 

تالقي انجام شده پس از اخته  ه درنشان داد ک) مادري
کردن همراه با استفاده از الکل در تالقي هاي گلرنگ اهلي 

 هيچ بذري توليد نشد و در تالقي KHBبا ژنوتيپ وحشي 
 نيز بذر کمتري نسبت به دو روش ديگر LVآن با ژنوتيپ 
تعداد بذر بدست در انجام تالقي هاي معکوس،  .بدست آمد

 بذر ۵/۴(بدون استفاده از الکل ن  کردآمده با روش اخته
 بذر در ۵/۱ ( کردن اخته بدون از روش بيشتر)در غوزه
  ).۱جدول (بود ) غوزه

  نتايج اين مطالعه  نشان  داد  که  انجام  هيبريداسيون 

   وC. tinctoriusمصنوعي موفق بين گونه گلرنگ اهلي 
C. oxyacantha قابل انجام است و همولوژي کامل بين دو 

 نيز گزارش کرد که Deshpande  (1952). م وجود داردژنو
هيبريداسيون طبيعي بين دو گونه گلرنگ امکان پذير 

رسد  بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر مي. است
پذيري بين گونه اي در گلرنگ بستگي به نوع  تالقي

همچنين . جمعيت اهلي و وحشي مورد استفاده دارد
ه عنوان والد مادري يا پدري ها ب انتخاب هر کدام از گونه

نيز نقش مهمي را در اين رابطه ايفا مي نمايد، به طوري 
که وقتي گلرنگ اهلي به عنوان والد مادري و گلرنگ 

شود، امکان توليد  وحشي به عنوان والد پدري انتخاب مي
همچنين در اين . اي بيشتر است بذر هيبريد بين گونه

نيز در مطالعه مشخص گرديد که نوع جمعيت 
  
  

  هاي مورد استفادهافشاني و دگر گرده افشاني در جمعيتپذيري بين گلرنگ اهلي وگلرنگ وحشي و توليد بذر حاصل از خود گرده نتايج تالقي‐۱جدول 

  تالقي
توليد  روش تالقي يا
  بذر

تعداد  غوزه 
 تالقي داده شده

  ميانگين تعداد 
  بذر در غوزه

  دامنه تعداد
  بذر در غوزه

ن درصد ميانگي
  توليد بذر

دامنه درصد 
  توليد بذر

  درصد بذر
  هيبريد واقعي

  هايدرصد گرده
  زنده

C4110×KHB ۴۳  ۳‐ ۱۰ ۵  ۲۵  اخته کردن  با الکلcd ۶۳ ‐۳۰  ۸۰  ۷۲ ‐۴۲  
C4110×LV ۴۹  ۴‐ ۸  ۶  ۲۲  اخته کردن  با الکلbc ۶۶‐۲۲  ۹۰  ۷۸ ‐۳۷  
C111×KHB ۵۵  ۴‐ ۱۲  ۵/۸  ۱۸  اخته کردن  با الکلb ۵۸ ‐۳۰  ۹۰  ۸۲ ‐۴۶  
C111×LV ۶۷  ۳‐ ۱۴  ۸  ۱۵  اخته کردن  با الکلa ۸۸ ‐۴۰  ۸۰  ۸۵ ‐۴۹  

۱  ۲۲  ۰  ۰  ۰i   ‐ ‐‐‐  ‐ ‐‐‐  
۲  ۲۰  ۳  ۷ ‐۰  ۱۹efg ۴۳ ‐۰  ۱۰۰  ۶۷ ‐۳۵  KHB×C4110  
۳  ۱۸  ۵/۲  ۵ ‐۰  ۱۰ghi ۲۰ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  
۱  ۱۴  ۰  ۰  ۰i   ‐ ‐‐‐  ‐ ‐‐‐  
۲  ۱۶  ۴  ۱۰ ‐۰  ۲۳ef ۴۵ ‐۰  ۱۰۰  ۴۶ ‐۲۵  KHB×C111  
۳  ۱۸  ۵/۱  ۳ ‐۰  ۱۵efgh ۲۷ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  
۱  ۲۱  ۱  ۳ ‐۰  ۱۲gh ۲۰ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  
۲  ۲۵  ۴  ۹ ‐۰  ۲۵e ۴۳ ‐۰  ۱۰۰  ۵۸ ‐۳۸  LV×C4110  
۳  ۲۰  ۴/۰  ۲ ‐۰  ۱۴fgh ۲۵ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  
۱  ۱۸  ۸/۰  ۲ ‐۰  ۸hi ۱۷ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  
۲  ۲۳  ۵/۶  ۱۶ ‐۰  ۳۷d ۶۰ ‐۰  ۱۰۰  ۷۷ ‐۴۳  LV×C111  
۳  ۱۵  ۲  ۵ ‐۰  ۱۰ghi ۲۰ ‐۰  ۱۰۰  ‐ ‐‐‐  

C4110×C4110  ۹۸‐ ۱۰۰  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۱۵‐ ۲۲  ۲۴  ۱۰  خود گرده افشاني  
C111×C111  ۹۸‐ ۱۰۰  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۱۴‐ ۳۰  ۵/۲۰  ۱۰  خود گرده افشاني  

KHB×KHB  ۴۳‐ ۶۲  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۰  ۰  ۱۵  خود گرده افشاني  
KHB×KHB  ۴۳‐ ۶۲  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۵‐ ۱۲  ۸  ۱۲  دگر گرده افشاني  

LV×LV  ۷۵‐ ۹۰  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۰  ۰  ۱۵  خود گرده افشاني  
LV×LV  ۷۵‐ ۹۰  ‐‐‐ ‐    ‐‐‐ ‐  ۳‐ ۲۷  ۱۴  ۱۵  دگر گرده افشاني  

  .  گلچه براي تالقي مورد استفاده قرار گرفت۲۰ تا ۱۰در هر غوزه تعداد 
 اخته کردن گلچه ها از طريق حذف بساک و ‐۲ انجام تالقي نهايتاً اخته کردن  گلچه ها از طريق حذف بساک و استفاده ازالکل و ‐۱روش هاي توليد بذر عبارتند از 

  تالقي بدون اخته کردن گلچه‐۳  نهايتاًاز الکل و بدون استفاده 



 ۱۸۱  ... اي حاصل از تالقي  پذيري و هيبريدهاي بين گونه بررسي تالقي: سبزعليان و همكاران  

پذيري داراي اهميت است، به طوري که جمعيت  تالقي
 بذر بيشتري را نسبت به بقيه ۱۱۱C در تالقي باLVوحشي 
  در تطابق با نتايج اين مطالعه،. ها توليد نمود تالقي

Ashri & Knowles (1960) هم گزارش کردند که وقتي 
 به عنوان والد مادري در C. oxyacanthaگونه وحشي 

تالقي با گونه اهلي گلرنگ استفاده شد، بذر کمتري نسبت 
به تالقي معکوس آن تشکيل گرديد که علت آن ممکن 
است ناشي از حساسيت گونه وحشي نسبت به اخته کردن 

 بين  گل و احتماال خسارت به مادگي و يا عدم سازگاري
  . پايه مادري و نوع گرده باشد
هاي پايه مادري نيز نقش مهمي روش اخته نمودن گل

را در تشکيل بذر دارد، به طوري که در اين مطالعه روش 
اخته کردن گل هاي گونه وحشي بدون استفاده از الکل در 
تالقي هاي معکوس بهتر از ساير روش ها بود، چون کالله 
گل در جمعيت هاي وحشي به الکل حساس بود و پس از 

اين وضعيت در جمعيت . کل خشک مي شدتيمار با ال
KHB بيشتر مشهود بود، به طوري که هيچ بذري با اين 

همچنين انجام تالقي . روش در اين جمعيت بدست نيامد
 بدون اخته کردن گلچه هاي پايه مادري بذر  بين دوگونه

کمتري را نسبت به روش اخته کردن و بدون تيمار با 
 اخته كردن گلچه ها در عدم. توليد نمود) روش دوم(الکل

حالي كه گونه وحشي به عنوان والد مادري بود، به دليل 
وجود خود ناسازگاري در گونه وحشي مورد استفاده قرار 

 Van der Meer & Nieuwhof  (1968) گرفت كه با نتايج 
توان براي توليد مطابقت داشت و از اين خودناسازگاري مي

جه به اينکه در گلرنگ، با تو. بذر هيبريد استفاده نمود
هاي کالله هنگام خروج از کيسه هاي گرده توسط دانه

تواند مانع شود و اين حالت تا حدودي ميگرده پوشيده مي
از تماس گرده خارجي سازگار براي لقاح گردد، لذا به نظر 

ها نسبت به روش کردن گلرسد روش تالقي بدون اختهمي
  . کل کمتر موفق باشداخته کردن و بدون استفاده از ال

 حاصل از ۱Fوجود خود ناسازگاري کامل در گياهان 
تالقي اين دو گونه مورد استفاده در اين مطالعه قبالً 
گزارش نشده، ولي در هيبريدهاي حاصل از تالقي بين 

، C. tinctorius با گونه اهلي C. flavescensگونه وحشي 
 & Imrie)خودناسازگاري اسپوروفيتيک گزارش شده است

Knowles, 1971) .رسد که در مطالعه حاضر به نظر مي
   برC. oxyacanthaخودناسازگاري در گونه  هاي ژن/ژن
 غالب بوده و C. tinctoriusهاي سازگاري در گونه  ژن /ژن

. فيتيک باشدوخودناسازگاري موجود از نوع اسپور احتماالً
هاي  وجود خود ناسازگاري در گلرنگ براي توليد الين

اينبرد از طريق خودگشني نامطلوب است، اما امکان انجام 
تالقي بين بوته ها را به منظور توليد بذر هيبريد امکان 

 نيز C. oxyacanthaبا توجه به اينکه گونه . پذير مي سازد
 ۱Fيک توده هموژن و هموزيگوس نيست، لذا گياهان 

  .باشند هاي خودناسازگاري متفاوتي مي  داراي ژناحتماالً
قابليت زنده بودن دانه گرده در گلرنگ وحشي و 

 حاصل از تالقي دو گونه کمتر از گلرنگ اهلي ۱Fگياهان 
 گونه ن گلرنگيت زنده بودن دانه گرده در دو اليقابل. بود

 ي گونهها تي در جمع درصد بود ولي۱۰۰ تا ۹۸اهلي 
آنها تقريباً د يبرياهان هيگدر و  درصد ۹۰ تا ۴۳ يوحش

 در مطالعه ).۱جدول( بود  درصد۸۵ تا ۲۵ و متوسط
Ashri & Knowles (1960)هاي زنده در  نيز درصد گرده

هاي گرده.  درصد گزارش گرديد۷۶هيبريد بين دو گونه 
پذير بوده و رنگ قرمز تيره کارمين را نشان زنده رنگ
  ـهاي مرده رنگ پذير نبوده و به رنگ زردگردهدادند، ولي

کاهش قابليت زنده ). ۱شکل( يدندنارنجي مشاهده گرد
، احتماالً در ۱Fبودن دانه گرده در گلرنگ وحشي و گياهان 
 Jovanka et) نتيجه هتروزيگوسيتي گياهان والدي است

al., 1994) و ارتباطي با خودناسازگاري در والد وحشي و 
 ندارد، چون عقيمي ناشي از خود ناسازگاري در ۱Fگياهان 
ها لي قابليت باروري دانه گرده آن درصد و۱F ۱۰۰گياهان 
 نيز گزارش Jovanka et al. (1994).  درصد بود۵۰بيش از 

اي در آفتابگردان با افزايش کردند که تالقي بين گونه
گرده همراه بوده هاي  هتروزيگوسيتي و کاهش باروري دانه

رسد که قابليت زنده بودن  با اين حال الزم به نظر مي .است
 که گياهان ۲F  در گياهان تفرق يافته گردههاي دانه

. خودناسازگار و خودسازگار هستند مورد بررسي قرار گيرد
هاي هاي گرده با توليد بذر در جمعيتاحتماالً باروري دانه

وحشي همبستگي داشته باشد، چون در ژنوتيپ وحشي 
LVافشاني توليد گرده  که بذر بيشتري از طريق دگر

ه بيشتري نيز نسبت به ژنوتيپ گرديد، باروري دانه گرد
 .  وجود داشتKHBوحشي 
و تحليل ميوزي کروموزوم ها در مراحل متافاز و ه يتجز
 نشان دادکه در همه هيبريدهاي مورد مطالعه، ۱آنافاز 

ها کروموزوم ميوز به صورت طبيعي انجام شده و در آن
، پل کروموزومي و يا اختالل کروموزومي مشاهده ١تاخيري

                                                                                     
1  . Chromosome lagging 



  ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰مجله علوم گياهان زراعي ايران، دوره   ۱۸۲

 از نظر اندازه ۱Fها در گياهان  کروموزوم). ۲لشک(نشد 
هاي والديني گونه  مشابه بودند و تمايزي بين کروموزوم

اهلي و وحشي مشاهده نگرديد و ظاهراً سانترومرهاي 
مشاهده به طور کلي  .مرکزي يا متمايل به مرکز داشتند

ا ي و ي، پل کروموزوم جفت نشده يا تاخيريتک کروموزوم
 ک گونه از جملهي يرات کروموزومييل تغيلوپ به دل

 ي و حذف شدگي وارونگ، کروموزوم هايرات مورفولوژييتغ
وز ي در مي ناهنجاريي شناسايهاباشد که از روشيم

 گزارش شده است ين گونه اي بي هايحاصل از تالق
)Sybenga, 1992( .در جفت شدن ي ها ناهنجاراين گونه 

  رويت خواهد بودقابل Ι در آنافاز يک کروموزوميو تفک
)Sybenga, 1992(. ها با توجه به اينکه اين گونه ناهنجاري

بنابراين به نظر ) ۲شکل( در مطالعه حاضر مشاهده نگرديد
پذير بوده و رسد گلرنگ اهلي با گلرنگ وحشي تالقيمي

 Ashri .کروموزوم هاي دو گونه با همديگر همولوژي دارند

& Knowles (1960)جفت شدن و حوه نبا بررسي ز ي ن
 در  در هيبريد بين دو گونههاک شدن کروموزوميتفک

هاي دو گزارش کردند که کروموزوم Ι آنافاز  متافاز ومرحله
گونه با يکديگر جفت شده و هيچگونه ناهنجاري ميوزي 

 کروموزوم هاي دو گونه داراي اندازه تقريباً. نشان ندادند
يک به مرکز و سانترومرهاي مرکزي يا نزد يکسان بوده

  ).Ashri & Knowles, 1960( داشتند
 ۱F ويژگي هاي هيبريدهاي

 توليد شده روي گياهان گونه اهلي فاقد خواب ۱Fبذور 
در شرايط ( روز در ظروف پتري ۳تا ۲بذر بودند و همگي 
. جوانه زدند) گراد درجه سانتي۲۳‐۲۵آزمايشگاه با دماي 

ها س که در آنهاي معکوولي بذور هيبريد حاصل از تالقي
گياه گلرنگ وحشي به عنوان والد مادري بود، داراي خواب 

تيمار اين بذور با . بودند و در شرايط معمول جوانه نزدند
تا ۲ ميلي موالر به همراه سرمادهي طي ۱اسيد جيبرليک 

برخي از بذور نيز .  هفته منجر به جوانه زني آن ها گرديد۴
جوانه نزدند و مورد ) اهيک م(عليرغم قرار گرفتن در سرما 

برخي از بذور هيبريد حاصل از . استفاده قرار نگرفتند
تالقي هاي معکوس نيز پس از نگهداري به مدت يک ماه 
در شرايط معمول و بدون انجام هر گونه تيماري جوانه زني 

  . داشتند
وجود خواب در بذور هيبريد با منشاء مادري از گونه 

ذورهيبريدي که روي والد وحشي و عدم وجود خواب در ب

دهد که احتماالً مادري گونه اهلي تشکيل گرديد، نشان مي
 ندارند و ۱Fژن هاي مسئول خواب بذر اثر آني در بذر /ژن

. احتماال از طريق بروز در گياه مادري اثر گذار هستند
 )۱RF(هاي معکوس تالقينکه بذور ي اهمچنين با توجه به

 جوانه  زمانيک دورهي ي در طيهمانند بذور والد وحش
وراثت ساده داراي يک صفت ، به نظر مي رسد اين زدند

 نيز C. palaestinusتالقي گلرنگ زراعي با گونه  .باشدن
بين گلرنگ اهلي  و در تالقي) Kotecha, 1979(انجام شده 

با اين گونه که ظاهرا جد مادري گلرنگ است، گزارش 
ژني و بيشتر با ند که خواب بذر توسط چند مکان ه اکرد

 ,Kotecha & Zimmerman)آثار غالبيت کنترل مي شود

بنابراين هر دو گونه اجدادي گلرنگ داراي خواب . (1978
بذر هستند، ولي گلرنگ اهلي طي مراحل تکاملي اين 

  . خصوصيت را از دست داده است
هاي مستقيم و   حاصل از تالقي۱Fد يبريهگياهان 

باهت داشتند، به طوري  شي به والد وحشمعکوس بيشتر
كشيده همراه با بريدگي هاي  ي آن هانيي پايها  برگکه

 شکل بودند اينيزه ي همگيي بااليها  و برگنامنظم
هاي خاربا  ۱Fاهان يدر همه گيي  بااليها برگ). ۳شکل(

همه . )۳شکل( بودندو برگ هاي پاييني دندانه دار  کوتاه
تر نسبت به هر دو  هاي ضخيم ه، بلندتر و با ساق۱Fاهان يگ

 و بر اساس مراحل رشد رويشي،  بودنديوحشوالد اهلي و 
ولي  ،)۲جدول( نبودند مرحله روزت آنها دارايکدام از  چيه

گياهان والد وحشي در گلخانه حدود دو ماه دوره روزت 
هاي  لذا اين طور استنباط مي شود که ژن يا ژن. داشتند

ورت مغلوب عمل مسئول و کنترل کننده دوره روزت به ص
تالقي   هم درImrie & Knowles (1971). نمايندمي

   با گلرنگ وحشيC. tinctoriusگلرنگ اهلي 
C. flavescens گزارش کردند که يک ژن مغلوب مسئول 

باشد و ژن از والد اهلي به صورت  کنترل دوره روزت مي
  .نمايدغالب عمل مي

  گونه نسبت به والد۱Fاهان ي گبوتهتعداد غوزه در 
.  کمتر بودي والد وحشنسبت به ي ول،شتريبخود  ياهل

چ ي و ه بدون استثناء خودناسازگار بودند۱Fاهان يهمه گ
حاصل از خودگرده  (ها آن پاکت شدهيها  از غوزهيبذر

 تنها از طريق ۲Fبذرتوليد ن يبنابرا. دحاصل نش) افشاني
  . امکان پذير گرديد ۱Fاهان ين گي بيالقت
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 گلبرگ زرد روشن داشتند ۱Fاهان يگ همه يها گل
 والد ي گلرنگ اهلدر حالتي که ۱F يهمه بذرها ).۴شکل(

 گلرنگ مادري والد در مواردي کهو  رنگ دي بود، سفيمادر
اي متمايل به سفيد بودندکه  به رنگ قهوه بود، يوحش

نشان دهنده اثر غالبيت آني آلل مربوط به رنگ سفيد بذر 
اي در گلرنگ وحشي  نگ بذر قهوهدر گلرنگ اهلي بر آلل ر

 نيز گزارش کرده است که Ramanamurthy  (1963). است
اي بذر در  رنگ سفيد بذر در گلرنگ اهلي بر رنگ قهوه

ي حاصل از خودگرده  بذرها.گلرنگ وحشي غالبيت دارد
حاصل از گرده د و بذر ي سفياهلگونه اهان ي گافشاني
 ندره بودي تيا قهوه تا يا ، قهوهياهان وحشي گبين افشاني

.)۲جدول(
  

   حاصل از تالقي بين گونه اي و والدينF1 خصوصيات گياهان هيبريد ‐۲جدول 
  صفات  تالقي/ والدجمعيت

  خواب بذر  رنگ بذر    
رنگ گل در 
  زمان تالقي

  وضعيت
  خار داري

  برگ هاي
  پايين بوته

وضعيت خود 
  ناسازگاري

داشتن مرحله 
  روزت

ريزش 
  دانه

ارتفاع 
  )cm(بوته

C4110(P1) ۴۰‐ ۵۰  ندارد  ندارد  ندارد  کشيده سينوسي  بي خار  زرد بدون خواب  سفيد  
KHB(P2)۶۰‐ ۷۰  دارد  دارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خاردار  زرد داراي خواب  قهوه اي  

F1 ۷۵‐ ۹۵  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد بدون خواب  سفيد  
۱ 

RF1 ۸۰‐ ۹۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد ابداراي خو  سفيد‐قهوه اي  
                    

C4110(P1) ۴۰‐ ۵۰  ندارد  ندارد  ندارد  کشيده سينوسي  بي خار  زرد بدون خواب  سفيد  
LV 
(P2) ۶۵‐ ۷۵  دارد  دارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خاردار  زرد داراي خواب  قهوه اي  

F1 ۹۵‐۱۰۵  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد بدون خواب  سفيد  
۲ 

RF1 ۸۵‐۱۰۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد داراي خواب  سفيد‐ ياقهوه  
                    

C111(P1) ۵۰‐۶۵  ندارد  ندارد  ندارد  کشيده سينوسي  بي خار  قرمز بدون خواب  سفيد  
KHB(P2)۶۰‐ ۷۰  دارد  دارد  دارد  دندانه دار‐هکشيد  خاردار  زرد داراي خواب  قهوه اي  

F1 ۷۵‐۱۰۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد بدون خواب  سفيد  
۳ 

RF1  ۸۵‐۱۰۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد داراي خواب  سفيد‐قهوه اي  
                    

C111(P1) ۵۰‐۶۵  ندارد  ندارد  ندارد  کشيده سينوسي  بي خار  قرمز بدون خواب  سفيد  
LV(P2) ۶۵‐ ۷۵  دارد  دارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خاردار  زرد داراي خواب  قهوه اي  

F1 ۹۵‐۱۰۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد بدون خواب  سفيد  
۴ 

RF1  ۷۵‐۱۰۰  دارد  ندارد  دارد  دندانه دار‐کشيده  خار کوتاه  زرد داراي خواب  سفيد‐قهوه اي  

  
  

                        
  
  گرده مرده

  )).×۲۰۰(سمت چپ(KHBو والد وحشي ))×۴۰۰(سمت راست (C4110×KHB گرده هاي زنده و مرده در نتاج حاصل ازتالقي‐۱شکل 



  ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰مجله علوم گياهان زراعي ايران، دوره   ۱۸۴

  
  

  
  

  
گيان هيبريد حاصل ) ×۱۰۰۰( آنافاز در سلول هاي ميوزي ‐٢شکل 

 باال به  ترتيب ازبه( گلرنگ وحشي ‐از تالقي بين گلرنگ اهلي
  ).C4110×LV و C111×LV ، C4110× KHB، پايين

  
قوي تري نسبت به ه يد بنيبرياهان هيگدر اين مطالعه 

 Deshpandeوالدين اهلي و وحشي داشتند که با نتايج 
 که گزارش نمود هيبريد هاي حاصل از تالقي بين (1952)

بقت گونه اي گلرنگ هتروزيس بااليي داشته اند، کامال مطا
 داراي خارهاي کوتاه روي ۱Fهمه گياهان هيبريد . دارد

دهنده غالبيت ناقص برگ و رنگ گل زرد بودند که نشان
. است) از گونه وحشي(خارداري و غالبيت رنگ گل زرد 

Deshpande (1952) و Pahlavani et al. (2004) نيز رنگ 

. هاي گل در گلرنگ غالب دانستند گل زرد را بر ساير رنگ
 معتقدند که وجود خار Pahlavani et al. (2004)چنين هم

گياهان . بر عدم خارداري در گلرنگ اهلي غالب است
نيز همگي ) RF ۱ و ۱F(والدي وحشي و همه نتاج هيبريد 

داراي خصوصيت بازشدن غوزه و ريزش بذر بودند که نشان 
  .دهنده غالبيت ژن کنترل کننده ريزش دانه مي باشد

  گيري كلينتيجه

به طور کلي نتايج اين مطالعه نشان داد که گونه 
پذيري بسيار خوبي با گونه   تالقيC. oxyacanthaوحشي 

 دارد و استفاده از اين گونه براي انتقال C. tinctoriusاهلي 
هاي هاي صفات مطلوب آن به گونه اهلي نظير ژن ژن

ها و تنش هاي غيرزنده از جمله مقاومت به آفات و بيماري
از طرفي بايد توجه . پذير است مت به خشکي امکانمقا

داشت که به همراه صفات مطلوب ممکن است صفات 
نامطلوبي نيز از جمله خواب بذر، خود ناسازگاري، ريزش 

 که البته اين ري نيز به گونه اهلي انتقال يابددانه و خاردا
هاي مناسب اصالحي توان با روشهاي نامطلوب را ميژن

  .قي برگشتي حذف نموداز جمله تال
  

  
  

  
هاي و برگ) پايين( هاي پاييني بوتهمورفولوژي برگ ‐٣ شکل

گياهان والدي و نتاج هيبريد حاصل از  در) باال(بااليي بوته 
در هر تصوير ازسمت چپ به . LV با والد وحشي C111تالقي 

 C111 و LV ،LV×C111 ،C111×LVراست برگ هاي ژنوتيپ هاي 
  .مشاهده مي شوند
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 .غالب است) سمت چپ(بر رنگ گل قرمز ) سمت راست( رنگ گل زرد  در گلرنگ وحشي ‐٤شکل 
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