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) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام DUS( ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداري
  )G. barbadense( )و تاربلند.Gossypium hirsutum L( هاي پنبه تار متوسطو ژنوتیپ
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  1چکیده

-سـال در  ایـن تحقیـق  در  پنبـه  رقم و ژنوتیپ 36کیفی شناختیریختمنظور ارزیابی خصوصیات به    
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان  در یشناختی کیفخصوصیت ریخت22 ،1391-92هاي

 11. نتایج نشـان داد،  دندشبررسی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج و  تهران(ورامین)
هـاي  بـه دو گـروه    برمبناي رنگ گلبرگ ارقام و ژنوتیپ متمایز بودند. شناختی کیفیخصوصیت ریخت

هاي تاربلند و همـه ارقـام و   متمایز گلبرگ زرد و کرم تقسیم شدند. تمامی ارقام گلبرگ زرد رنگ، پنبه
هاي تار متوسط بودند. از میان ارقام گلبرگ زرد رنـگ، شـامل ارقـام    هاي گلبرگ کرم رنگ پنبهژنوتیپ

 2از  هـا موقعیت کالله نسبت بـه پـرچم   علت همتراز بودن، به14، رقم ترمز14گیزا و ترمز، میدکتر عمو
گروه برگ پنجه مانند و بـرگ   2رقم دیگر متمایز شد. ارقام گلبرگ کرم رنگ نیز براساس شکل برگ به

اکرا بودند که  رقم سپید، اکرا برگ قرمز و سوپر 3ايهاي برگ نیزهتفکیک شدند. ارقام و ژنوتیپ اينیزه
رقـم را از یکـدیگر متمـایز کردنـد.      3رنگ کرك بذرو  شکل برش طولی قوزهت خصوصیها  در میان آن

شـکل  رقم و ژنوتیپ مورد ارزیابی بودند، برمبناي صفت  31اي نیز که بالغهاي برگ پنجهارقام و ژنوتیپ
شـکل  هاي بـا  وه ارقام و ژنوتیپرقم و ژنوتیپ این گر 20گروه اصلی تقسیم شدند. 3به برش طولی قوزه
 شـناختی کیفـی  خصوصـیت ریخـت   7تخم مرغی بودند که ارقام این گروه نیز براساس برش طولی قوزه

بـودن سـطح   دارپـرز ، هـا موقعیت کالله نسبت بـه پـرچم  ، دار بودن براکتهدندانه، هاي سطحی قوزهحفره
  از یکدیگر متمایز شدند. دهی گیاهگلتیپ و  تراکم کرك بذر ،در بلوغ سبز شکل گیاه، زیرین برگ

  ) DUS( و پایداري یکنواختی و آزمون تمایز، ، پنبه، ثبت رقمکیفیشناختیریختخصوصیات  :کلیديهايواژه
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  مقدمه
، سـطح زیـر کشـت، تولیـد و     2013-14 هـاي ترین گیاهان زراعـی اسـتو در سـال   یکی ازمهم 1پنبه

کیلـوگرم در   771میلیـون تـن و    31/26میلیـون هکتـار،    33ترتیـب  میانگین عمکرد پنبه در جهان به
، سـطح  1395 -96 در سـال زراعـی   ).2014هکتار بوده است (وزارت کشاورزي ایاالت متحـده امریکـا،   

کیلـوگرم در   2424تـن و   180176 هکتار، 74850ترتیببرداشت، میزان تولید و عملکرد پنبه کشور به
هکتار در زراعت دیم بودند. همچنین سطح برداشـت، تولیـد و    کیلوگرم در 938هکتار در زراعت آبی و 

(زراعـت   2000تن و 22668 هکتار، 11696 ترتیبگلستان در همین سال زراعی به عملکرد پنبه استان
    ).1397، جهادکشاورزي وزارت((زراعت دیم) کیلوگرم در هکتار بوده است  980آبی) و 

کرومـوزوم،   26گونـه دیپلوئیـد(داراي   30حدود با گوسیپیومو جنس  2یاناز تیره پنیرکگیاهی پنبه 
26=n2 ــد 40) و ــه تتراپلوئی ــوزوم،  52(داراي گون ــاران، (اســت) n2=52کروم ). 1999پرســیوال و همک

 )قـاره آمریکـا   مرکـز و جنـوب  ( دنیـاي جدیـد  از  بوده و تتراپلوئیدآلو که پنبه زراعی هايترین گونهمهم
پنبـه  ( 5گوسـیپیوم باربـادنس  و ) 4تارمتوسـط  پنبـه ( 3گوسـیپیوم هیرسـوتوم   هايگونه ،اندنشأت گرفته

  ).  1999بروبیکر و همکاران، ( باشند) می6تاربلند
بـا   برتر ایجاد ارقام برايهاي گیاهی یند گزینش و ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید در گونهآنژادي، فربه

نـژادي  هـاي بـه  ترین دستاورد پـژوهش مهم یباشد بنابراین ارقام گیاهمی کمی و کیفی مطلوبعملکرد 
رو  . از ایـن )1979تامسـون،  ( اندنژادي حاصل آمدهفرآیندهاي پیچیده، طوالنی و پرهزینه به باکه  است

کـه تنهـا    ،هـا آن 7نژادگرانعنوان ذخایر ژنتیکی و حمایت از حقوق بههها بآن خلوص ژنتیکی حفاظت از
نیـل بـه پایـداري     بـراي اي العادهاهمیت فوق ،قابل دستیابی است 8ارقامیند شناسایی و ثبت آازطریق فر

اصـالت و خلـوص ژنتیکـی    پایش و حفـظ  . )2010مظفري و همکاران، ( داردکشاورزي  محصوالت تولید
است. اصالت رقم بـه مفهـوم    کنترل و گواهی بذرترین اجزاي سیستم ضروريها آن و آزمون تعیین رقم

آگـراوال،  ( اسـت 9 رقم بـا تیـپ ثبـت شـده آن     )مورفولوژیک( میزان مطابقت ژنتیکی و ریخت شناختی
                                                
1- Gossypium spp. 
2- Malvaceae 
3- Gossypium hirsutum 
4- Upland 
5- G.barbadense 
6- Sea-Island 
7- Plants breeders right 
8- Cultivars identification and registration 
9- True to type 
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معنـی درصـدي از   بـه  یک رقـم اصـالح شـده    نمونه بذرمزرعه تولید بذر یا ). خلوص ژنتیکی یک 1997
ه تشـ دانژنتیکی  اختالطهاي دیگر بذرهاي ارقام یا گونهها و بوتهنمونه است که با هاي آن مزرعه یا بوته
ـ  اًخلوص ژنتیکی  مسـتقیم  ).1992آگراوال، ( است بـرداري از  بهـره امکـان  اثـر دارد و   1کـارکرد رقـم   رب

 بذر خلوص ژنتیکی رقم ممکن است و تولید تکثیر هايیندآدر فر .سازدرا فراهم میپتانسیل کامل ارقام 
کـه   یابـد  کـاهش ، 2هاي طبیعی بـا گیاهـان خـارج ازتیـپ    به علل اختالط مکانیکی، موتاسیون و تالقی

کـاهش  بـا  3 بذر کارکردشود و تجمع آن در جمعیت، باعث افت کیفیت و اصطالحاً زوال رقم نامیده می
م گیـاهی  براي جلوگیري از زوال رقم و حفظ خلوص ژنتیکی ارقـا ). 1997آگراوال، ( شودصفات مطلوب 

هاي منظور جلوگیري از تالقی(ایزوالسیون) مزرعه تولید بذر به در حد استاندارد رعایت فاصله جداسازي
هاي خارج ازتیپ، اجتناب از تغییر ژنتیکی کنتـرل مـداوم   طبیعی یا اختالط مکانیکی، خارج نمودن بوته
آگـراوال،  ( مـنظّم اهمیـت زیـادي دارد    کرت هاي کنترلـی  مزارع و بررسی خلوص ژنتیکی رقم با آزمون

2002.(     
تشـخیص   بـراي DUS(4( و ثبت رقم با اجراي آزمون یکنـواختی، تمـایز و پایـداري    فرایند شناسایی

انجـام   بودن این تمایز رقم از سایر ارقام و از یکنواختی و پایداري کافی برخوردار افی یکک نمتمایز بود
چراکه یک رقم  براي کنترل و گـواهی   ،شودثبت رقم محسوب می تمایز کیفیتی ضروري براي .گیردمی

نژادگران بایـد بـه انـدازه کـافی از سـایر ارقـام       بذر آن و نیز از جنبه احقاق مالکیت به نژادگر و حقوق به
علـت سـهولت بررسـی، خصوصـیات     ). بـه 1996وان گاسـتل،  ( متمایز باشـد تـا قابـل شناسـایی گـردد     

. )2006اومارانی و همکـاران،  ( شوندخصوصیات ارزیابی تمایز رقم محسوب میترین مهم شناختیریخت
جدیـد  المللی حمایت از ارقـام  العمل اتحادیه بینبرمبناي دستورشناختی ریختارزیابی این خصوصیات 

شناختی پنبـه  خصوصیت ریخت 40 اتحادیهاین ). 1996وان گاستل، ( گرددانجام می 5)UPOV( گیاهی
المللـی  اتحادیـه بـین  ( ) اعـالم نمـوده  DUS( هاي ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداريشاخص عنوانرا به

 )DUS( هاي تمایز، یکنواختی و پایـداري دستورالعمل ملی آزمون .)2018، گیاهیجدید حمایت از ارقام 
 ).Anonymous, 2007( شناختی را بدین منظور قیـد کـرده اسـت   ویژگی ریخت 39 ،در پنبه تتراپلوئید

شــناختی پنبــه از خصوصــیت ریخــت 24 نیــز OECD(6( هــاي اقتصــادي و توســعهســازمان همکــاري

                                                
1- Cultivar performance 
2- Off- type 
3- Seed performance 
4- Distincness Uniformity and stability(DUS) 
5- Union of Plants new Varieties Protection(UPOV) 
6- Organization of Economic Co-operation and Development(OECD) 
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هـاي کنترلـی و   را براي انجام آزمـون کـرت  اتحادیه  این شده توسط ریخت شناختی معرفیخصوصیات 
یکـی از  ). 2015هاي اقتصادي و توسعه، سازمان همکاريبازرسی مزارع تولید بذر پنبه ابالغ کرده است(

ترین کاربردهاي ارزیابی تمایز ارقام ازلحاظ خصوصـیات ریخـت شـناختی و یکنـواختی و پایـداري      مهم
 1هاسـ نعنوان ششناختی متمایز، یکنواخت و پایدار بهتمایز این خصوصیات، استفاده از خصوصیات ریخت

وان باشـد( میشناختی براي شناسایی گیاهان داراي تیپ رقم یا ژنوتیپ و گیاهان خارج تیپ هاي ریخت
شناختی کیفی مختلف کمتـر تأثیرپـذیر از شـرایط محیطـی     ریخت خصوصیات).1996گاستل و بیشاو، 

دار برگ، ، قوزه، تراکم رنگ الیاف و کرك روي بذر و الگـوي رنگدانـه آنتوسـیانین    ، شکلرنگ گلمانند 
 تمـایز ارقـام پنبـه هسـتند    ترین خصوصیات مورد استفاده براي شناسائی و ارزیـابی  ها از مهمبودن اندام

  ).1996آگراوال، (
هـاي  در برنامـه   پنبـه  هـاي و ژنوتیـپ  ارقـام  شـناختی و بررسی تنوع ریخت به اهمیت شناسایینظر

و ارقـام  ثبت  ايربها (کلکسیون) مرجع ذخایر ژنتیکی و نیز و تعیین تمایز آن مجموعه و تهیه  نژاديبه
ارزیـابی تمـایز   ایـن پـژوهش بـراي    ، کنترل و گواهی بذرشناختی براي فرآیند هاي ریختهاسنتعیین ش

با همکاري  ،DUSبا آزمون تار بلند و تار متوسط رقم و ژنوتیپ پنبه 36کیفیشناختی ریختخصوصیات 
مرکـز  مـدت دو سـال در   مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و مؤسسه تحقیقات پنبه کشور بـه 

  . ورامین اجرا گردیددر  تهران استانتحقیقات کشاورزي و منابع طبیع 
  

  هامواد و روش
تار متوسـط و   رقم و ژنوتیپ پنبه 36شناختی کیفیریختمنظور ارزیابی خصوصیات هاین پژوهش ب

گلسـتان،   -5خـرداد،   -4مهـر،   -3بختگان،  -2ورامین،  -1ارقام تار متوسط:  کشور شاملپنبه  تار بلند
، 9665بلغـار  -12، 4فریگـو -براکـت  -11، 3بلی ایزو ور -10، 2آوانگارد-A ،9-38-8سپید،  -7ارمغان،  -6

-81، 1قرمــز -بــرگ -71 ،9المبرایــت -61، 8کــاالهــوپی-51،  3127کــوکر -14، 5396 شــیرپان -13
                                                
1- Deacriptors 
2- Avangard 
3- Beli Izover 
4- Bract frigo 
5- Bulghar 996 
6- Chirpan 539 
7- Coker 312 
8- Hopicala 
9- Lambright 
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Number 200 ،19-Number 210 ،20-Number 221 ،21- 30-32، 3اپـال  -22، 2اکراي برگ قرمز-Q ،
، 28-زتا -30، 7تابالدیال -29، 6سوپر اکرا -Sp ،72-1-R-S ،82-731-62، 335سیکاال -52، 4سیلند -42
13-485-S-73 ،23-  ترمـز  -36و   9گیـزا -53دکتـر عمـومی،    -34 ،تار بلنـد ارقام و پاك -33اولتان و 

  انجام شد. 1392 تا 1391هاي سال در، 1410
هایی که بـدون  مناسب توصیه شده در کرتبوته با تراکم و ژنوتیپ ها هاي خالص این ارقام بذر الین    

مرکـز  در مزرعـه  اردیبهشـت   در نیمـه  بوته در تاریخ مناسب توصـیه شـده   500ها حداقل شاملحاشیه
تکـرار   4 هاي تصادفی بادر قالب طرح بلوكورامین تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران در 

 براي. فتطور معمول انجام پذیرهند. مراحل مختلف عملیات داشت در طول دوره رشد و نمو بدکشت ش
طـور تصـادفی انتخـاب و    هبوته بـ  20تعداد کیفی شناختیریختبرداري خصوصیات مشاهده و یادداشت

خصوصـیت کمـی و کیفـی     39 از .فـت ها صـورت گر از بوته ها یا بخشیتمامی مشاهدات روي این بوته
 -2گـل،   رنـگ گلبـرگ   -1 :شـامل  کیفـی  شـناختی ریختخصوصیت  22 ارزیابی ریخت شناختی پنبه،

دهـی گیـاه،   تیپ گـل   -5ها،  موقعیت کالله نسبت به پرچم -4رنگ گرده،  -3شدت لکه پاي گلبرگ، 
، برگ هاي شهدسازغده -9، برگ اندازه - 8،برگ شکل -7دهی، در مرحله گل شدت رنگ سبز برگ -6

هـا،   درصـد بوتـه  50رنگ ساقه زمان باز شدن اولین قوزه در  -11، ساقه دار بودن قسمت باالییپرز -10
هـاي سـطحی قـوزه ،    حفـره  -14شکل برش طولی قوزه،  -13دار بودن براکته در بلوغ سبز، دندانه -12
 - 18دربلـوغ سـبز،    دهی گیـاه تراکم برگ -17شکل گیاه دربلوغ سبز،  -16، قوزه برجستگی نوك -15

درجـه   -19درصد گیاهان حداقل یک قوزه باز شده، داشـته باشـند،    50کهزمانیدر  زمان باز شدن قوزه
رنـگ کـرك    -22 و تراکم کرك  بذر - 21بذر، داشتن کرك  -20در مرحله بلوغ کامل،  شکفتگی قوزه

انجـام   در پنبـه تتراپلوئیـد   )DUS( هاي تمایز، یکنـواختی و پایـداري  لی آزمونطبق دستورالعمل مبذر، 

                                                                                                                        
1- Leaf Red 
2- Leaf Okra Red 
3- Opal 
4- Sealand 
5- Sicala 33 
6- Super okra 
7- Tabladila 
8- Zeta-2 
9- Giza 
10- Termez 14 
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هـاي خـالص ارقـام    منظور بذرهاي الینبدین ).2007، 1مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(شد
با تراکم بوته و تاریخ کاشت توصیه شده و اجراي کلیه عملیات داشت مطابق معمول انجام  مورد بررسی

حـداقل   اجرا :نکاتبا رعایت ها آنکیفی  شناختیریختخصوصیت  22برداريیادداشتارزیابی و شده و 
بـرروي   و هاي کامالً توسعه یافتـه تمامی مشاهدات برروي  ساقه و برگانجام دو فصل رویشی مجزا،  در

ـ  ،دهیترین شاخه بارده، برروي گل در روز اول گلر پایینددهی شاخه بارده در مرحله گل وزه قـ رروي ب
  در مرحله بلوغ سبز(قبل از شکفتگی) و بر روي بذر و الیاف در مرحله بلوغ کامل انجام شدند.

بنـدي  گـروه  کیفی شناختیریخت خصوصیات منظور آزمون تمایز، ارقام داخل هر گروه با مقایسهبه     
از هاي حداقل متمـایز  ارقامو ژنوتیپ ازو  دو به دو با یکدیگر مقایسه فوق،دستورالعمل ملی طبق کننده 

هــاي بنـدي و تعیــین شــباهت منظــور طبقــهیکـدیگر متمــایز گردیدنــد. بـه  خصوصــیت از  لحـاظ یــک 
 استفاده گردید UPGMA طریق الگوریتم از NTSYS افزارنرم از هاو ژنوتیپ ارقام کیفی شناختیریخت

  .)1998راهلف، (
  

  نتایج و بحث
خصوصیت شامل:  11شناختی کیفی ارزیابی شده، خصوصیت ریخت 22که از نتایج مشخص ساخت

دار پـرز  -5، شـکل بـرگ   -4، گیاه دهیگل تیپ-3، هاموقعیت کالله نسبت به پرچم-2 ،رنگ گلبرگ-1
هـاي سـطحی   حفـره  -8، طولی قوزه شکل برش -7، دار بودن براکتهدندانه -6، بودن سطح زیرین برگ

، در ارقام و ژنوتیپ هـاي مـورد   کرك بذررنگ  -11و تراکم  -10در رسیدگی سبز،  شکل گیاه -9، قوزه
 ارزیابی متمایز بودند. 

بـراي  ، در پنبه تتراپلوئیـد  )DUS( هاي تمایز، یکنواختی و پایداريدستورالعمل ملی آزمون براساس     
 شـناختی برحسب تجربه خصوصـیات ریخـت   هاي مورد ارزیابیژنوتیپ وتسهیل در ارزیابی تمایز، ارقام 

ها توزیع که در داخل رقم یا ژنوتیپ بدون تغییر بوده و یا تغییرات کمی داشته و حالت تظاهر آن کیفی
مؤسسـه  (هـایی تقسـیم شـدند   گـروه  2بـه  ها داشـته باشـد  نسبتاً یکنواختی در مجموعه ارقام و ژنوتیپ

 ن مبنا، رنـگ گلبـرگ گـل بـراي تمـایز اولیـه ارقـام و       برای ).2007تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، 
هسـتند،   پنبه تاربلنـد  3 که هر 14 ارقام، دکتر عمومی، گیزا و ترمز  وهاي مورد ارزیابی انتخاب ژنوتیپ

هسـتند، متمـایز شـدند.     تـار بلنـد  که  ارزیابیمورد  هاو ژنوتیپ از دیگر ارقام گل براساس رنگ گلبرگ
و  باشـند(جدول کـرم رنـگ مـی    تـار متوسـط  زرد رنگ و رنگ گلبـرگ ارقـام    بلندتار هاي ارقام گلبرگ

در پنبه تار متوسط رنگ گلبرگ کرم یا زرد کم رنگ و داراي یا فاقد یک لکه تیـره در قاعـده     ).1شکل

                                                
1- Seed and Plant Certification and Registration Institute(SPCRI) 
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). رنـگ گـل در   1984اندریزي و همکاران، ( شوندهستند ولی رنگ گلبرگ کرم فرم عادي محسوب می
هاي مغلوب سبب بروز رنگ کرم پنبـه  شود که آللکنترل می 1هاي جفتیئید توسط ژنهاي تتراپلوپنبه

 هاي غالب و مغلوب در همان مکـان ژنـی رنـگ زرد گلبـرگ را در پنبـه تـار متوسـط       تار متوسط و آلل
) با ارزیابی تنوع 1995( تاتیننی و همکاران ).1999پرسی و کهل، ( کنندعنوان خارج تیپ) ایجاد می(به

ــا روش چندشــکل تکثیــر شــده  هــاي پنبــهشــناختی و ژنتیکــی ژنوتیــپریخــت هــاي تــار متوســط ب
دار ژنتیکــی و بررســی ارتبــاط تنــوع ایــن خصوصــیت و ژنتیــک آن، تمــایز معنــی  RAPD(2تصــادفی(

شناختی رنگ گلبـرگ و شـدت رنـگ لکـه پـاي      هاي پنبه تار متوسط ازلحاظ خصوصیات ریختژنوتیپ
  گلبرگ را مشاهده کردند.

  
  براساس رنگ گلبرگ ارزیابی مورد تارمتوسط و تاربلند  پنبه رقم و ژنوتیپ 36تمایز اولیه - 1 جدول

 شناختی کیفی رنگ گلبرگخصوصیت ریخت  
 زرد  کرم                             

/ رقم
  ژنوتیپ

، A-38-8سپید،  -7ارمغان،  -6گلستان،  -5خرداد،  -4مهر،  -3بختگان،  -2ورامین،  -1
  ،539 شـیرپان  -13، 966 بلغـار  -12فریگـو،  -براکـت  -11بلی ایـزو ور،   -10آوانگارد، -9

، Number 200-18، بـرگ قرمـز   -17 المبرایت، -16، کاالهوپی -15،  312 کوکر -14
19-Number 210 ،20-Number 221 ،21- 23اپال،  -22، اکراي برگ قرمز-Q-30 ،
تـابالدیال،  -29سوپر اکرا،  -Sp-731 ،27-S-R-1 ،28-26، 33 سیکاال -25سیلند،  -24
  پاك -33اولتان و  -S-485 ،32-73-31، 2-زتا -30

دکتر  - 1
 ،عمومی

 و گیزا - 2
 14ترمز - 3

  

                                                
1 Duplicate 
2 Random Amplified Polymorphic DNA(RAPD) 
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  و دکتر عمومی 14با رنگ زرد گیزا، ترمز تار بلند پنبه تمایز رنگ گلبرگ در ارقام - 1شکل

   آوانگارد با رنگ کرمو تار متوسط  چپ)ترتیب از راست به (به
  

واسطه متوسط بـودن همتـراز بـودن موقعیـت     به 14در میان ارقام داراي رنگ گلبرگ زرد، رقم ترمز
دار بودن سطح زیـرین بـرگ   پرزو زیاد  دربلوغ سبز دار بودن براکتهدندانه، حالت هاکالله نسبت به برچم

ن صفات از یکدیگر یبود. این درحالی بود که این دو رقم براساس ااز دو رقم دکتر عمومی و گیزا متمایز 
گل پنبه تار متوسط داراي نافه است و خامـه بـه تنهـایی بـا      ).3و  2هايو شکل 2(جدول متمایز نبودند

اند کم و بیش در میان نافه قرار دارد یا تاحدي از آن بلنـدتر  هاي کالله که به سمت پائین خم شدهلوب
ها تخم مرغی، طول بوده که شکل آن 2هادر باالي نوشگاه 1تار بلند داراي سه براکته گریبانیپنبه است. 

. همچنـین طـول لولـه    باشـند دندانه مـی  7-19 متر و دارايمیلی 45ها متر و عرض آنمیلی 60ها تاآن
 2-4هـاي پـرچم  هاي منقوط است. طول میلهو داراي غدهپرز متر، کم رنگ، بدون میلی 25 پرچم تقریباً

و  ، انـدازه شـکل  .)1984فریکسـل،  ( متر و خامه از نافـه بلنـدتر و داراي غـده هـاي منقـوط اسـت      میلی
 و )1984انـدریزي و همکـاران،   ( هاي تتراپلوئید بسـیار متغیـر اسـت   دار بودن براکته گل در پنبهدندانه

شـکل جهـش یافتـه براکتـه     در  ).1999پرسی و کهـل،  ( این تنوع ماهیت کمی دارد کهگردیدهمشخص
شـود و در شـرایط هوموزیگـوس بیـان آن،     ، کنترل میfg جهش یافته مغلوب فریگو، که توسط یک ژن

، در شرایط بیان هتروزیگوت، فنوتیـپ بـارزتري   Fgh شود و آلل غالبهاي بسیار باریک ایجاد میبراکته
کرومـوزوم   VI مکان ژنی شناسایی شده در گروه پیوستگی شماره 2یکی از  fg ژنینماید. مکانایجاد می

                                                
1- Iinvolucel 
2- Nectaries  
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دار تمـایز معنـی   RAPD) بـه روش 1995( ). تاتیننی و همکاران1999پرسی و کهل، ( باشدمی 3 شماره
و براکتـه را مشـاهده    شناختی شکل برگهاي پنبه تارمتوسط ازلحاظ خصوصیات ریختژنتیکی ژنوتیپ

متغیـر   2پـرز تا تقریباً بدون 1شدت پرزدارهاي رویشی پنبه از بهتراکم آن روي بخشالگوي پرز و کردند. 
اي کـم یـا بـدون پرزهـاي سـتاره     پرز عمدتاً داراي  تار بلند پنبههاي ساقه ).1999پرسی و کهل، ( است

 مکـان ژنـی   9 بررسی هاي اولیه حاکی از این بود که الگوي پـرزدار بـودن را  ). 1984فریکسل، ( هستند
 5حـال حاضـر   ها بوده و درها درواقع مکان ژنی آللکنند که بعداً مشخص گردید برخی از آنکنترل می

بخشی از  1t مکان ژنی چندآللی هستند. 2tو  1tمکان ژنی 2اند کهشناسایی شده  5tتا  1t مکان ژنی اصلی
و  4T هاي، آلل5tو  4tژنی هايمکان پنبه تار بلند، در است. 6کروموزوم شماره IV گروه پیوستگی شماره

5T پـرزدار بـودن   گردنـد.  گسترش پرزه به سطح باالیی بـرگ و افـزایش طـول پـرز مـی      ترتیب سبببه
 باشـد می 3هاي هوایی بوته پنبه صفت مطلوبی براي مقاومت دربرابر آفات مکنده مانند زنجرك پنبهاندام

    .)1999پرسی و کهل، (
  

  شناختی کیفیخصوصیات ریخت ارقام با رنگ گلبرگ زرد  براساس دیگر تمایز -2جدول 
  شناختی کیفیخصوصیات ریخت  

  برگ  سطح زیرین دار بودنپرز  دربلوغ سبز دار بودن براکتهدندانه  هابه پرچم  کالله نسبت موقعیت  / ژنوتیپرقم
  ندارد یا خیلی کم  کوتاه  باالتر  دکتر عمومی

  ندارد یا خیلی کم  کوتاه  باالتر  گیزا
 زیاد  متوسط  همتراز  14ترمز

  
  ترتیب به هابه پرچم کالله نسبت (چپ) (راست و وسط) و همتراز موقعیت بلندترتمایز  -2شکل

  14، دکتر عمومی، گیزا و ترمزتار بلند در ارقام
 

                                                
1- Pubescent 
2- Glabrous 
3- Empoasca  sp. Bery.& Zanon 
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ترتیب، از به بلند مورد ارزیابی ارقام تار در بلوغ سبز براکتهمتوسط و کوتاه دار بودن دندانهتمایز  - 3شکل 

  براکت فریگو  تار متوسط پنبهو براکته فردار در  ، دکتر عمومی، و گیزا14راست به چپ در ارقام ترمز
  

ارقام داراي گلبرگ کرم رنگ نیز براساس صفت شکل برگ به دو گروه برگ پنجه مانند و برگ نیزه      
در گروه بـرگ نیـزه ماننـد و بقیـه      مانند متمایز تفکیک شدند و ارقام سپید، اکرا برگ قرمز و سوپر اکرا

شـکل بـرگ و    ).4ل و شـک  3ارقام داراي گلبرگ کرم رنگ در گروه برگ پنجه مانند قرار گرفتند(جدول
هـاي درون  . حتی از این لحاظ جمعیـت درمیان گونه ها و نژادهاي پنبه بسیار متنوع استآن بندي لوب
پنجـه ماننـد   ، ولی تیپ غالب برگ ایـن گونـه   توانند بسیار متنوع باشنداي پنبه تار متوسط نیز میگونه
لـوب نامشـخص بـوده کـه ایـن       3-5هاي بلند، قلبی شکل و دارايداراي برگ پنبه تار متوسطباشد. می

، ژن 2lژن ).1984فریکسل، (اي هستندها عموماً به شکل مثلثی تا تخم مرغی، نوك تیز تا نوك نیزهلوب
هاي مغلوب در مکـان ژنـی آن، شـامل بـرگ     داراي آلل پنبه تار متوسط،پنجه مانند کنترل کننده برگ 

o(1ايبامیه
2L ( ايبامیه)، شبهu

2L(2 ايو فوق بامیه )s2L(3آللـی سـبب    هاي متفـاوت شکلباشد. این ، می
گردند و نهایـت آن بـرگ   ها و کاهش سطح پهنک برگ میها، افزایش عمق فرو رفتگیتغییر تعداد لوب

در  ايو فـوق بامیـه  اي هاي برگ بامیهباشد. جهش یافتهاي با یک لوب در هنگام بلوغ بوته میبامیهفوق
اي برگ فوق بامیهپنبه شوند. هاي وحشی و ارقام اصالح شده پنبه تار متوسط و تار بلند مشاهده میفرم

در  2Lمکـان ژنـی   .باشـد وحشی می ايبرگ بامیهو شکل متفاوتی از پنبه تار متوسط نوعی جهش یافته 
1آلل بـرگ نیـزه اي  واقع شده است.  15 کروموزوم شماره IIشماره گروه پیوستگی

1L   از پنبـه دیپلوئیـد ،

                                                
1- Okra leaf 
2- Sub okra 
3- Super okra 
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آلل، بـرعکس  (تار متوسط و تار بلند) انتقال یافته است. این  هاي تتراپلوئید دنیاي جدیدآسیایی به پنبه
oهايآلل

2L ،u
2L  وs

2Lوقتی لوب کاهش داده و  1یا حتی 3به 5بندي برگ را ازلوب ، در پنبه تار متوسط
 لـوب  7بـا  اي شـکل ایجاد برگ نیزهمعموالً با افزودن دو زائده شاخی شکل، به پنبه تار بلند انتقال یافته 

1 اينماید. الل برگ نیزهمی
1L   ايو بـرگ بامیـهo

2L     1هومولـوگ هسـتند. مکـان ژنـیL    بخشـی از گـروه
  ).1999پرسی و کهل، ( باشدمی 1کروموزوم شماره VIII پیوستگی شماره

  
  با رنگ گلبرگ کرم  براساس شکل برگ هايو ژنوتیپ ارقام تمایز -3جدول 

  شکل برگشناختی کیفی خصوصیات ریخت نیزه مانند
  پنجه مانند

  / ژنوتیپرقم  

و  اکراي برگ قرمزسپید، 
  سوپر اکرا

-A-38 ،8 -7ارمغـان،   -6گلسـتان،   -5خرداد،  -4مهر،  -3بختگان،  -2ورامین،  -1
 -13، 539شـیرپان  -12، 966بلغـار  -11فریگـو،  -براکت -10بلی ایزو ور،  -9آوانگارد، 

-Number 200 ،18-17، برگ قرمز -16 المبرایت، -15، کاالهوپی -14،  312کوکر
Number 210 ،19-Number 221 ،20- 22اپـال،   -21، برگ قرمز-Q-30 ،23- 

-29، 2-زتـا  -28تابالدیال،  - Sp-731 ،26-S-R-1 ،27-25، 33سیکاال -24سیلند، 
73-S-485 ،30-  پاك -31اولتان و  

  
واسـطه  بـه  اکرا نیز رقـم اکـرا بـرگ قرمـز     و سوپر درمیان ارقام برگ نیزه مانند سپید، اکرا برگ قرمز   

شـکل  متمـایز بـود و    سـوپر اکـرا   و سپید از دو رقم دار بودن براکتهدندانه و شکل برش طولی قوزهصفات 
 ). این در4(جدول متوسط بود دار بودن براکتهدندانه گرد و به لحـاظ  ، اکرا برگ قرمزرقم برش طولی قوزه

بلنـد   براکتـه  هـاي دندانهدو رقم سپید و سوپر اکرا تخم مرغی و از  شکل برش طولی قوزهحالی بود که 
از هـم متمـایز    دار بودن سطح زیرین بـرگ پرزو  رنگ کرك بذر بودند. با این وجود این دو رقم برمبناي

سفید بـوده و نیـز    سوپر اکرا رنگ کرك بذررقم سپید خاکستري ولی  رك بذررنگ ککه طوريبودند، به
رنـگ   ).5و شـکل   4 (جـدول  رقم سپید کم و براي رقم سوپر اکـرا متوسـط بـود    سطح زیرین برگپرز 

اي متغیر است. در پنبه تار متوسط هاي آلوتتراپلوئید از سفید، کرم، سبز تا قهوهپنبهروي بذر هاي کرك
 سبز رنـگ به وضوح هاي نرم ، کركقوزه، وجود دارد که در هنگام بازشدن gL غالب یافتهجهشژن یک 

 هـایی از پنبـه تـار متوسـط    کنـد همچنـین پایـه   می ایجاد شود،تر میکه به تدریج کم رنگ روي بذر را
هـاي سـبز   کـرك  1وحشی، درجات مختلفی از کرك سبز و تارهاي سفید دارند و الین بذر سبز فلوریـدا 

هـاي موجـود در مکـان    عنـوان آلـل  هاي داراي کرك سبز بهیافتهجهشتیره و تارهاي سفید رنگ دارد. 

                                                
1- Florida green seed 
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ایجـاد و   ،gLناشـی از ژن  آللی شکل تغییر یافته ).1984اندریزي و همکاران، ( اند، شناسایی شدهLgژنی
fکند که به صورتمیهاي سبز تارهاي سفید رنگ و کرك

gL شود. مکان ژنینشان داده میgL   بخشـی از
هاي هوایی بوته پنبـه تـار   ). اندام1999پرسی و کهل، ( باشدمی 15 کروموزوم II گروه پیوستگی شماره

یـا تعـداد    3با بـرهمکنش در  1tمکان ژنی  1tاي بوده و آللستاره 1متوسط کم و بیش پوشیده از پرزهاي
کند. در پنبه تار متوسط بیشتري مکان ژنی، الگوي پرزدار بودن عادي ارقام پنبه تار متوسط را ایجاد می

armهايسبب پرزدار بودن و برعکس آلل 2T آلل
2T ،to

2T  وb
2T هاي تقریباً بـدون پـرز و آلـل ششـم     برگ

2t ،rajشناسایی شده در مکان ژنی
2Tپرسی و کهل، ( کنندهاي با تراکم پرز زیاد ایجاد میبرگها و ، ساقه

1999.(  

  
   (سمت راست) اي رقم بلی ایزو ورپنجه برگتمایز شکل  برگ در ارقام تارمتوسط،   -4شکل

  رقم سوپر اکراو برگ نیزه مانند 
 

 
  شناختی کیفیخصوصیات ریختنیزه مانند با استفاده از دیگر برگ ارقام  مایزت -4جدول 

  / ژنوتیپرقم
  شناختی کیفیخصوصیات ریخت

طولی   شکل برش  در بلوغ سبز دار بودن براکتهدندانه  سطح زیرین برگ دار بودنپرز
  رنگ کرك بذر  قوزه

 خاکستري  تخم مرغی  بلند کم  سپید
 سفید  تخم مرغی  بلند  متوسط  سوپر اکرا

  سفید  گرد  متوسط  متوسط  اکرا برگ قرمز
     

بـروز   هـاي رنگـی پـاي گلبـرگ    ورت لکـه صـ هـاي هـوایی و بـه   بودن پنبه در انـدام  دارآنتوسیانین 
دار بـودن  مکان ژنی کنترل کننده آنتوسیانین3 اي زراعی تتراپلوئید،هدر پنبه .)6و  1هاي (شکلکندمی

در گـروه   و هر دو هومولوگ هسـتند  ،2Rو  1R ه دو مکان ژنیکه دهاي هوایی در پنبه شناسایی شاندام

                                                
1- Trichomes 
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 I در گـروه پیوسـتگی شـماره    2R و مکـان ژنـی   D زیرژنومدر  16 کروموزوم شماره III پیوستگی شماره
هـاي داراي  صورت غالبیـت نـاقص سـبب ایجـاد بافـت     بهواقع شده و  A در زیرژنوم 7 کروموزوم شماره

دار شـدن  آنتوسـیانین سـبب   1R در پنبه تار متوسط مکان ژنـی  گردند.رنگدانه قرمز در پنبه تار بلند می
سبب بروز لکه رنگی پاي گلبـرگ گردیـده و مکـان     2R ژن در تار متوسط. شودهاي هوایی بوته میاندام

جب بروز فقدان لکه رنگی پاي گلبرگ که فنوتیپ غالـب در ارقـام پنبـه تـار     وم 2r2r هايژنی داراي ژن
باشـند.  داراي لکه رنگی پـاي گلبـرگ مـی   بته برخی نژادهاي پنبه تار متوسط لگردد. ا، میمتوسط است

غالب براي لکه پاي گلبرگ عمل کرده ولی اندازه و شدت بیان که ممکن است تحت تأثیر  صورتآلل به
در ارقام پنبه تار بلنـد بـروز لکـه رنگـی پـاي      ت. اي متغیر اسطور گستردههاي تغییردهنده باشد، بهژن

شـود. در  کنترل مـی  2r2rکه حالت عادي است، توسط مکان ژنی مغلوب هومولوگ در مکان ژنی گلبرگ
v ، که با نشانه2R آللپنبه تار متوسط، یک 1گاالنتپنبه تار بلند و نژاد ماري

2R قرمز شودنشان داده می ،
np آلل دیگري نیز که بـا نشـانه   .کندها را کنترل میبودن ساقه و رگبرگرنگ

2R  شـود داده مـی  نشـان، 
مکـان ژنـی    چنـدروزه شـکفته اسـت.    هـاي ها، دمگل و گلها، ساقهمسئول بدون آنتوسیانین بودن برگ

دار پـا کوتـاه   دهد و ایجاد فنوتیپ آنتوسـیانین دار بودن را تحت تأثیر قرار میسومی که بروز آنتوسیانین
است و در حالت هتروزیگوت فنوتیپ حاصل حدواسـط رنـگ و    یت ناقصغالب دارايکه است dR کند،می

، قـرار گرفتـه و مسـتقل از    D ریزژنوم XIV ، در گروه پیوستگی شمارهdRباشد. مکان ژنیارتفاع بوته می
از مقاومت نسبت به خسارت  2Rو  1R هايژنهاي داراي رنگ قرمز برخوردار از پنبه .است 1R مکان ژنی

  ).1999پرسی و کهل، ( حشرات آفت برخورداراند
  

  
  سوپر اکرا  سپید وپنبه تار متوسط در ارقام  کرك بذر سفیدخاکستري و رنگ تمایز  - 5شکل 

  چپ راست به از  ترتیببه

                                                
1- Marie-galante 
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  اکرا برگ قرمزپنبه تار متوسط م ارقاهاي گل و برگ دار بودن گلبرگآنتوسیانین  - 6شکل 

  قرمز ترتیب سمت راست و وسط) و برگ رقم برگ(به
  

از یکدیگر متمایز شدند. از لحـاظ   شناختی کیفیخصوصیت ریخت 8ارقام برگ پنجه مانند به واسطه    
 Q-30و  Sp-731 ،73-6-484شکل برش طولی قوزه، ارقام مهر، براکـت فریگـو، بـرگ قرمـز، المبرایـت،      
 ارقام اولتان، کـوکر ، بیضوي داراي شکل برش طولی قوزه گرد، رقم ارمغان داراي شکل برش طولی قوزه

داراي شکل برش طولی قوزه  مخروطی و سایر ارقام این گروه داراي شکل برش طولی 996 و بلغار 312
(فاقـد   1خـال گروه، تنها رقم از نـوع بـدون  این رقم پاك در ). 7و شکل  5 (جدول مرغی بودندقوزه تخم

 6تـاکنون شـود.  دیگر ارقـام محسـوب مـی   یز متمایز از نبوده و از این لحاظ  ،)2هاي حاوي گوسیپولغده
انـد کـه   هاي هوایی پنبـه شناسـایی شـده   هاي حاوي گوسیپول اندامکننده الگوي غدهمکان ژنی کنترل

هـاي تـار   دار بودن در پنبهسبب بروز الگوي طبیعی خال 3glو  1gl، 2gl ژنی هايهاي غالب در مکانآلل
هاي حاوي گوسیپول از سـاقه  باعث حذف غده 1glمغلوب هوموزیگوس در مکان ژنی متوسط شده و آلل

موجـب حـذف کامـل     هـاي ژنـی  مکانصورت جفتی در به  3glو  2glهاي مغلوبآلل گردد.ها میو قوزه
این دو مکـان ژنـی ازلحـاظ بـروز کـامالً       شود.هاي هوایی و بذرها میهاي حاوي گوسیپول از بخشغده

هـاي حـاوي   لحـاظ ایجـاد غـده    از 2glژنـی مکـان  کامالً غالب نیستند.  3glو  2gl هايمعادل نبوده و آلل
هـا را  طور مؤثرتري غده هاي بـرگ در مقایسه با به 3Gl3Gl2gl2glو مونومر تر بودهها قويگوسیپول برگ

هـاي مـادگی و   دیـواره  هاينیز از ویژگی اضافی کاهش شدید غده 3Gl3Gl2gl2gl کند. مونومرحذف می
علـت بیـان   ارقام پنبه تـار متوسـط تاحـدودي بـه    برخی داربودن در میان وزه برخوردار است. تنوع غدهق

 چندآللی هسـتند.  3glو  1gl، 2gl ژنیهايهمچنین مکان است. 3gl3gl2Gl2Gl نوتیپ مونومريژتر ضعیف
سـاختارهاي گیـاه پنبـه     گوسـیپول را از تمـامی  حاوي هاي طور مؤثري غدهبه  3glو  2gl هايترکیب ژن
خال باوجود برخورداري از مزیت قابل استفاده بودن پنبـه دانـه و   هاي بدونپنبهاما ارقام  ،کندحذف می

نسبت بیشتر  حساسیت علت، بههاي نشخوارکنندهکنجاله آن بدون نیاز به جداسازي گوسیپول براي دام
                                                
1- Glandless  
2- Gossypol 
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سـبب مقاومـت    2گوسیپول بـه روش تضـاد   1ترپنوئیدند. آلدئید سزکوئی، توسعه چندانی نیافته ابه آفات
شـناختی و  ) تنـوع ریخـت  1995( تـاتیننی و همکـاران  ). 1999پرسی و کهل، ( گرددنسبت به آفات می

مطالعه ارتباط تنـوع  ارزیابی کرده و بضمن  RAPD  هاي تار متوسط را به روشهاي پنبهژنتیکی ژنوتیپ
دار بـودن  ها ازنظر خالشناختی ژنوتیپدار ریختها، تمایز معنیشناختی و ژنتیک آنخصوصیات ریخت

ها ثابـت  بندي آناي و دستهچندشکلی ژنتیکی این خصوصیت با تجزیه خوشه ونهنج را گزارش نمودند 
     کردند. 

 هـاي سـطحی قـوزه   حفرهصفت  طولی قوزه گرددر میان ارقام برگ پنجه مانند و داراي شکل برش 
متوسـط و   هاي سـطحی قـوزه  حفره ها را در دو گروه متمایز قرار داد، ارقام مهر و براکت فریگو دارايآن

ریز. همچنین دیگر ارقام این گروه بـه لحـاظ صـفت     هاي سطحی قوزهحفره دیگر ارقام این گروه داراي
دندانـه  مایز قرار گرفتند و ارقام براکت فریگـو و بـرگ قرمـز داراي    در دو گروه مت دار بودن براکتهدندانه
متوسط ایـن گـروه    دندانه براکتهمتوسط بودند. ارقام داراي  دندانه براکتهبلند و سایر ارقام داراي  براکته

داراي  Sp-731و ژنوتیپ متمایز بوده و رقم المبرایت هاموقعیت کالله نسبت به پرچمنیز به لحاظ صفت 
کالله نسبت به  همتراز موقعیت Q-30و  484-6-73هايو ژنوتیپ هاکالله نسبت به پرچم باالتر عیتموق

متوسـط بـوده و    سطح زیرین برگ پرز نیز داراي Q-30 و ژنوتیپ بودند. همچنین رقم المبرایت هاپرچم
). 5زیـاد و کـم بودند(جـدول    سـطح زیـرین بـرگ    پرز ترتیب دارايبه 484-6-73 و Sp-731هايژنوتیپ

ارقـام گلبـرگ کـرم     دار بودن سطح زیرین بـرگ پرزو    هاموقعیت کالله نسبت به پرچم بنابراین صفات
  گرد را از یکدیگر متمایز نمودند. شکل برش طولی قوزهرنگ برگ پنجه مانند داراي 

دار بـودن  دندانـه ، هاي سطحی قوزهحفره از بیضويرقم ارمغان نیز که داراي شکل برش طولی قوزه 
ترتیب ریز، متوسط و همتراز به دار بودن سطح زیرین برگپرزو  هاموقعیت کالله نسبت به پرچم ،براکته

 ارقـام داراي شـکل بـرش طـولی قـوزه  مخروطـی شـامل اولتـان،         ).5 (جـدول  و متوسط برخوردار بـود 
موقعیـت کاللـه   ، دار بـودن براکتـه  دندانـه ، ی قوزههاي سطححفرهبراساس صفات  996و بلغار312کوکر

ها، ارقـام اولتـان و   از یکدیگر متمایز شدند. ازمیان آن دار بودن سطح زیرین برگپرزو  هانسبت به پرچم
 312و رقـم کـوکر   خیلـی ریـز   هاي سـطحی قـوزه  حفرهداراي یا  هاي سطحی قوزهحفرهفاقد  996بلغار

همتـراز  موقعیـت  داراي  312بودند. همچنین ارقام اولتان و کـوکر  متوسط هاي سطحی قوزهحفرهداراي 
کالله نسـبت بـه   باالتر موقعیت که داراي  996ترتیب از رقم و بلغاربوده و بدین هاکالله نسبت به پرچم

 ترتیـب ارقـام اولتـان،   گ نیـز بـه  دار بودن سطح زیرین برپرزازنظر  برخوردار بود، متمایز شدند. هاپرچم

                                                
1- Sesquiterpenoid aldehyd 
2- Antibiose  
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گ خیلی کم، کـم و زیـاد   سطح زیرین بر پرز گ یا دارايسطح زیرین بر پرز فاقد 996و بلغار 312کوکر
ارقام گلبرگ کرم رنگ برگ پنجـه ماننـد    دار بودن سطح زیرین برگپرز). بنابراین صفت 5بودند(جدول

دار شـناختی حفـره  خصوصـیت ریخـت   مخروطی را از هم متمـایز سـاخت.   شکل برش طولی قوزهداراي 
هاي تـار  و در پنبه غالب بوده پنبه تار بلند در ن است ودار بوددر ارتباط نزدیک با خال سطح قوزهبودن 

کنتـرل    bpژنی و توسـط ژن مغلـوب  صورت تکهاي سطحی بودن قوزه پنبه بهبلند صاف و بدون حفره
و از پنبه تار بلند بـه پنبـه    باشدهاي سطحی قوزه میژنوتیپ پنبه داراي حفره BpBp شود و ژنوتیپمی

) با ارزیـابی تنـوع   1995( تاتیننی و همکاران ).1984اندریزي و همکاران، (تار متوسط منتقل شده است
و بررسـی ارتبـاط تنـوع     RAPD هـاي تـار متوسـط بـا روش    هاي پنبـه شناختی و ژنتیکی ژنوتیپریخت

شـناختی  دار ریخـت ، تمـایز معنـی  آنهاي سطح قوزه و ژنتیک شناختی عمق فرورفتگیخصوصیا ریخت
بندي کـرده و  چندشـکلی   اي دستهها ازنظر این خصوصیت مشاهده و با استفاده از تجزیه خوشهژنوتیپ

   ژنتیکی این خصوصیت را ثابت کردند.
  رقم: 20تخم مرغی شامل شکل برش طولی قوزهارقام گلبرگ کرم رنگ برگ پنجه مانند داراي     

، 539شیرپان -A-38 ،8-7، 2-زتا -Number 210 ،6-5تابالدیال،  - 4پاك،  -3 ،ایزو وربلی -2 ،اپال -1
9-S-R-1 ،10- ،آوانگارد، -15، 485-6-73 -14،  33سیکاال-13کاال، هوپی -12خرداد،  -11بختگان

  ). 5ورامین بودند(جدول -20و   Number 200 ،19-Number 221-18گلستان، - 17سیلند، -16

  
   ،المبرایت پنبه تار متوسط در ارقام طولی قوزه برش و مخروطی تخم مرغی ،گردشکل تمایز   -7شکل 

  ترتیب از راست به چپبه و اولتانسیلند
  

دندانـه  هـاي خیلـی ریـز    یـا داراي حفـره   هاي سطحی قـوزه حفرهو پاك فاقد  ،ایزووربلی ،ارقام اپال     
بودند و باتوجه به مشابه بودن از لحاظ این دو صفت، رقـم پـاك بـه لحـاظ بـاالتر بـودن        براکته متوسط
از  ایـزو ور و بلی در مقایسه با همتراز بودن این موقعیت در دو رقم اپال هاکالله نسبت به پرچم موقعیت

نسـبت بـه    کاللـه همتـراز  موقعیـت   ایزو ورکـه از نظـر  آن دو متمایز گردید. همچنین دو رقم اپال و بلی
از یکـدیگر   دار بـودن سـطح زیـرین بـرگ    پـرز ترتیب براساس خیلی زیاد و زیاد مشابه بودن، به هاپرچم

  ).5(جدول متمایز شدند
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دار دندانـه ، هـاي سـطحی قـوزه   حفره لحاظ صفات نیز که از Number 210 رقم  تابالدیال و ژنوتیپ     
تراکم کرك و  شکل گیاه، دار بودن سطح زیرین برگپرز، هاموقعیت کالله نسبت به پرچم،  بودن براکته

کالله  باالترموقعیت  ریز، دندانه براکته متوسط،خیلی هاي سطحی قوزهحفرهترتیب فاقد یا داراي به بذر
زیاد و  تراکم کرك بذرمخروطی و  شکل گیاه، سطح زیرین برگ متوسطدار بودن پرز ،هانسبت به پرچم

ترتیـب در ایـن دو رقـم، از    بـه  دهی گیـاه تیپ گل به لحاظ باز و نیمه بسته بودندرنتیجه مشابه بودن، 
طورطبیعی شاخه زایا پنبه داراي الگوي رشد نامحدود بـوده  به ).9و شکل 5(جدول یکدیگر متمایز شدند

داراي یـک میـانگره    اي که فنوتیپ تغییر شکل یافتـه گونهها کاهش یافته، بهتدریج طول میانگرهولی به
کنتـرل   2clتوسـط ژن  و با تـوارث تـک ژنـی مغلـوب     د،شوشاخه زایا که فنوتیپ شاخه کوتاه نامیده می

 دهـی الگـوي گـل   . درمقابلیافت شد ،است )2cl2cl(صورت جفتی و هومولوگ در مکان ژنیو به گردیده
شـود، قـبالً   کنترل می 1clدر پنبه تار بلند نیز از توارث تک ژنی مغلوب برخوردار بوده و توسط ژن بسته

مکـان   تیـپ شـاخه کوتـاه داراي   وهـاي زایـاي کمتـر از فن   هاي کوتاه و شاخهو با میانگره مشخص شده
، در گـروه  2clژن کوتاهی میـانگره شـاخه زایـا،     شود.شناخته میو برخوردار از رشد محدود،  2cl2clژنی

، در گـروه  1clدهـی بسـته،   واقع شده و ژن الگوي گـل  Aزیرژنوم 7 کروموزوم شماره I پیوستگی شماره
  1clو 2clهـاي تنـوع تظـاهر ژن   .قرار گرفته است D در زیرژنوم 16 کروموزوم شماره III پیوستگی شماره

هـاي متنـوع   تأثیر متغییـر و فنوتیـپ  هاي تغییر دهنده، ژن روزبدر ارتباط با یکدیگر و به تنهایی، سبب 
نیـز   3clالگوي گل دهی بسته دیگر به نامهمچنین یک ژن  دهی نیمه بسته گردیده است.مانند تیپ گل

واحد  2/24 واقع گردیده و به واسطه 16 وزوم شمارهمکرو IIIشناخته شده که در گروه پیوستگی شماره
  ).1999پرسی و کهل، ( فاوت استمت 1clنوترکیب از ژن

، هاي سطحی قـوزه حفرهازلحاظ صفات  S-R-1و ژنوتیپ 539، رقم شیرپانA-38، ژنوتیپ2-رقم زتا     
ترتیب داراي به دار بودن سطح زیرین برگپرزو  هاموقعیت کالله نسبت به پرچم، دار بودن براکتهدندانه
مشـابه   هـا له نسبت بـه پـرچم  کال باالترموقعیت ، براکته کوتاهدندانه ریز، داراي  هاي سطحی قوزهحفره

سـطح   پـرز  بـودن  زیـاد  و A-38و ژنوتیـپ  2-رقم زتا بودن سطح زیرین برگ پرز بوده ولی به لحاظ کم
ها ، آنS-R-1و ژنوتیپ 2-رقم زتا شکل گیاه، کروي بودن S-R-1و ژنوتیپ 539رقم شیرپان زیرین برگ
). 5مخروطی برخوردار بودند، متمایز کرد(جـدول  شکل گیاهکه از  539و رقم شیرپان A-38را از ژنوتیپ

ارقـام را از   شکل گیـاه و  دار بودن سطح زیرین برگپرزها صفات بنابراین در این گروه از ارقام و ژنوتیپ
  یکدیگر متمایز کردند.

موقعیـت  و  دار بـودن براکتـه  دندانـه ، هاي سطحی قـوزه حفرهلحاظ صفات ارقام بختگان و خرداد به
 براکتـه  دار بـودن دندانـه ریـز، ازنظـر    هـاي سـطحی قـوزه   حفرهترتیب داراي به هات به پرچمکالله نسب
کـروي   و سطح زیرین بـرگ  پرز، فاقد یا خیلی کم بودن هاکالله نسبت به پرچم باالتر موقعیتمتوسط، 



 1398)، 2) شماره (7جلد ( هاي پنبه ایرانمجله پژوهش                                                                    110

 دارايبودن شکل گیاه صفات مشابه بودند و درنتیجه قابل تمایز از یکدیگر نبودنـد، ولـی رقـم بختگـان     
واسـطه ایـن صـفت از یکـدیگر     برخوردار بودند و بـه  کرك بذراز تراکم متوسط  زیاد و رقم خرداد تراکم

صفت ممیـزه ایـن دو رقـم محسـوب      تراکم کرك بذررو صفت ). ازاین8 و شکل 5(جدول متمایز شدند
  شود.می

 سطحی قوزه ریز هايفرهحلحاظ این که هردو از به 485-6-73 و ژنوتیپ 33کاال و سیکاالارقام هوپی
موقعیـت کاللـه    برخوردار بودند مشابه بوده، ولی باتوجه به باالتر بـودن  براکتهمتوسط  دار بودندندانهو 

که از موقعیت همتراز  485-6-73 و ژنوتیپ 33 کاال نسبت به رقم سیکاالدر رقم هوپی هانسبت به پرچم
  و ژنوتیـپ  33 ). همچنین رقم سـیکاال 5 (جدول برخوردار بودند، متمایز گردید هاکالله نسبت به پرچم

واسـطه  بـاهم مشـابه بودنـد، بـه     گیـاه  کـروي  شکلو  بودن سطح زیرین برگ پرزعلت کم به 73-6-485
). باتوجه بـه ایـن   5از یکدیگر قابل تفکیک گردیدند(جدول تراکم کرك بذرترتیب متوسط و زیادبودن به

این گروه از ارقـام گلبـرگ کـرم رنـگ      تراکم کرك بذر و هاموقعیت کالله نسبت به پرچم اتنتایج، صف
 تخم مرغی را از یکدیگر متمایز ساخت.    شکل برش طولی قوزهبرگ پنجه مانند داراي 

ترتیـب از سـایر   بوده و بدینبراکته  ي بلنداهدندانهو  سطحی قوزهریز هاي حفره داراي رقم آوانگارد     
تخـم مرغـی متمـایز     شـکل بـرش طـولی قـوزه    ارقام گروه گلبرگ کرم رنگ بـرگ پنجـه ماننـد داراي    

از  براکتـه  ي کوتـاه اهـ دندانـه و  سطحی قوزهمتوسط هاي حفره رقم سیلند نیز به واسطه ).5 بود(جدول
 مرغی متمایز شد تخم شکل برش طولی قوزهدیگر ارقام گروه گلبرگ کرم رنگ برگ پنجه مانند داراي 

  ).5 (جدول
موقعیـت   بـوده و  براکتـه  ي متوسـط اهـ دندانـه و  سطحی قوزهمتوسط هاي حفره رقم گلستان داراي    

و براسـاس ایـن    بوددار پرزطور متوسط آن به سطح زیرین برگداشته و  هاکالله نسبت به پرچمهمتراز 
تخـم مرغـی    شکل برش طولی قـوزه د داراي صفات از سایر ارقام گروه گلبرگ کرم رنگ برگ پنجه مانن

متوسـط  هـاي  حفـره هـردو داراي   Number 221  وNumber 200  هـاي ). ژنوتیپ5 (جدول تمایز یافت
برخـوردار بـوده و    براکتـه  هاي متوسـط و بلنـد  دندانهاز  ترتیببه بوده ولی این دو ژنوتیپ سطحی قوزه

  ).5 بدین واسطه از یکدیگر متمایز گردیدند(جدول
در ارقـام گـروه گلبـرگ کـرم     سطحی قـوزه  درشت هاي حفرهرقم ورامین نیز تنها رقم برخوردار از      
مرغی و براساس این صـفت از تمـامی ارقـام    تخم شکل برش طولی قوزهداراي و برگ پنجه مانند  ،رنگ

  ).5بود(جدول براکته هاي متوسطدندانه ايدیگر این گروه متمایز و دار
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   پنبه تار متوسط ترتیب از راست به چپ در ارقامبهزیاد کرك روي بذر متوسط و تراکم  - 8شکل 

  آوانگاردخرداد و 

  
  کاال و هوپیم تار متوسط ارقادر  در بلوغ سبز گیاه مخروطیکروي و  شکل -9شکل 

  به ترتیب از راست به چپ تابالدیال
  گیرينتیجه

منطبـق بـا دسـتورالعمل ملـی     کیفـی   شـناختی صفت ریخت 22براساس نتایج این تحقیق، با بررسی    
رقم و ژنوتیپ پنبه طی دوسال مشخص گردید، برمبنـاي   DUS (36( آزمون تمایز، یکنواختی و پایداري

طورکلی به دو گروه متمایز گلبرگ زرد و کـرم تقسـیم شـدند. تمـامی     ها بهرنگ گلبرگ ارقام و ژنوتیپ
و همه ارقام قرار گرفته در گروه گلبرگ  پنبه تار بلندلبرگ زرد رنگ به ارقام قرار گرفته در گروه ارقام گ

هـاي تاربلنـد دکتـر    تعلق داشتند. از میان ارقام گلبرگ زرد رنگ که پنبـه  پنبه تار متوسطکرم رنگ به 
، هـا موقعیت کاللـه نسـبت بـه پـرچم     علت همتراز بودنبه 14هستند، رقم ترمز 14ترمز و گیزا، عمومی
گـر ایـن   یاز دو رقـم د  بـرگ  سطح زیـرین  دار بودنو زیاد پرز دربلوغ سبز براکتهمتوسط دار بودن دندانه

گروه متمایز شد. ارقام گلبرگ کرم رنگ نیز براساس شکل برگ به دو گروه بـرگ پنجـه ماننـد و بـرگ     
اکـرا بودنـد    رقم سپید، اکرا برگ قرمز و سـوپر  3اي مانندنیزه مانند تفکیک شدند. ارقام گروه برگ نیزه

  رقم را از یکدیگر متمایز کردند.  3رنگ کرك بذرو  شکل برش طولی قوزهها  صفات که از میان آن
  شناختی کیفیخصوصیات ریختپنجه مانند با استفاده از دیگر برگ  هايو ژنوتیپ ارقام تمایز - 5جدول 

  / ژنوتیپرقم

 شناختی کیفیخصوصیات ریخت

  برششکل
  قوزهطولی

هاي حفره
  سطحی قوزه

  شکل گیاه
  در

  بلوغ سبز

دار بودن دندانه
  براکته

  در بلوغ سبز

موقعیت 
کالله نسبت 

  هابه پرچم

دار بودن پرز
سطح زیرین 

 برگ

تراکم 
کرك 

  بذر

  تیپ
  دهیگل

  گیاه
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        متوسط    متوسط گرد  مهر
         بلند    متوسط  گرد فریگوبراکت

         بلند    ریز  گرد برگ قرمز
     متوسط باالتر  متوسط    ریز  گرد المبرایت
Sp-731 زیاد  باالتر  متوسط    ریز  گرد     

     کم  همتراز  متوسط    ریز  گرد 73-6-484
Q-30 متوسط  همتراز  متوسط    ریز  گرد     
    متوسط  همتراز  متوسط    ریز بیضوي ارمغان

ندارد یا خیلی   همتراز  بلند   ندارد یا خیلی ریز مخروطی اولتان
   کم

     کم  همتراز  متوسط    متوسط  مخروطی 312کوکر
     زیاد باالتر  متوسط    ندارد یا خیلی ریز  مخروطی 996بلغار

    خیلی زیاد  همتراز  متوسط    ندارد یا خیلی ریز  تخم مرغی اوپال
   زیاد  همتراز  متوسط    ندارد یا خیلی ریز تخم مرغی بلی ایزو ور

     زیاد  باالتر  متوسط    ندارد یا خیلی ریز  تخم مرغی پاك
 باز زیاد  متوسط  باالتر  متوسط مخروطی  ندارد یا خیلی ریز  تخم مرغی  تابالدیال

No.210  تهبسنیمه  زیاد  متوسط  باالتر  متوسط  مخروطی  ندارد یا خیلی ریز  تخم مرغی  
    کم  باالتر  کوتاه  کروي  ریز  تخم مرغی 2- زتا

A-38 کم  باالتر  کوتاه  مخروطی  ریز  تخم مرغی     
     زیاد  باالتر  کوتاه  مخروطی  ریز  تخم مرغی 539شیرپان

S-R-1 زیاد  باالتر  کوتاه  کروي  ریز  تخم مرغی     
  زیاد    کمندارد یا خیلی  باالتر  متوسط  کروي  ریز  تخم مرغی بختگان

ندارد یا خیلی   باالتر  متوسط  کروي  ریز  تخم مرغی خرداد
  متوسط    کم

     کم  باالتر  متوسط    ریز  تخم مرغی کاالهوپی
  متوسط    کم  همتراز  متوسط  کروي  ریز  تخم مرغی 33سیکاال

73-S-485 زیاد    کم  همتراز  متوسط  کروي  ریز  تخم مرغی  
         لندب    ریز  تخم مرغی آوانگارد
         کوتاه   متوسط  تخم مرغی سیلند
     متوسط  همتراز  متوسط    متوسط  تخم مرغی گلستان

Number 
200 

       باالتر  متوسط    متوسط  تخم مرغی
No.221 متوسط  تخم مرغی             
             درشت  تخم مرغی ورامین

  
شـکل  رقم و ژنوتیپ مورد ارزیابی بودند، برمبناي صفت  31اي مانند نیز که بالغ برارقام گروه برگ پنجه

رقم و ژنوتیـپ  20گروه اصلی تقسیم شدند. بیشترین تعداد ارقام این گروه به تعداد 3به برش طولی قوزه
خصوصـیت   7تخم مرغی تعلق داشتند که ارقام این گـروه نیـز براسـاس    شکل برش طولی قوزه به گروه

بـودن سـطح   دار ، پـرز هـا موقعیت کالله نسبت به پـرچم ، دار بودن براکتهدندانه، هاي سطحی قوزهحفره
راین و باتوجه از یکدیگر متمایز شدند. بناب دهی گیاهتیپ گلو  کرك بذر ،تراکم شکل گیاه، زیرین برگ

شناختی کیفی متمایز، یکنواخت و پایـدار در شناسـایی و ارزیـابی خلـوص     به اهمیت خصوصیات ریخت
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خصوصـیت   7هـا در فرآینـد کنتـرل و گـواهی بـذر و شناسـایی و ثبـت ارقـام،         ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ
  متوسط برخوردار بودند.    هاي پنبه تار شناختی کیفی مذکور از قابلیت متمایزکردن ارقام و ژنوتیپریخت
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