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  )L. Trigonella (ایران از شنبلیله گونه دو کاریوتیپ مطالعه
  

 2 بدرزاده مکاییل و 3باباییان نادعلی ،2 زکریا اصغري رسول ،1نمازي غفارزاده لیال*

زراعت و   گروهعلمی تاهی عضو2، ساري  علوم کشاورزي و منایع طبیعیدانشگاه نباتات اصالح رشته دکتري دانشجوي1
  ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات3، اردبیلی محقق دانشگاه اصالح نباتات

  

   چکیده
 اردبیل درgraecum - T. foenum و T. caerulea هاينام به شنبلیله گونه دو بذور مطالعه این در  
 گزارش ایران از بار اولین براي T. caerulea کاریولوژیکی هايویژگی. گرفت قرار بررسی مورد

 با. شدند گیرياندازه مختلف متافازي سلول 7 میانگین اساسبر کاریولوژیکی هايویژگی. شود  می
 نیز  و ها گونه  بین اختالف صادفیت کامالً پایه طرح قالب در فاکتوریل آماري طرح مدل از استفاده

 متفاوت کاریوتیپی فرمول لحاظ از هاگونه این که داد نشان نتایج .گرفت قرار آزمون مورد ها کروموزوم
  آماري تفاوت  گونه هر هاي کروموزوم بین  نیز و ها گونه بین کاریولوژیکی، هايویژگی نظر از. هستند
 گونه استبینز طرفه دو جدول اساس بر کاریوتیپی ارنتق سنجش لحاظ ازهمچنین  .دارد وجود

 T. caeruleaبود اریوتیپک ترینمتقارن داراي.*  
  

   یوتیپیرکا تقارن کاریوتیپ، شنبلیله، هماتوکسیلین، ،فریک ،استو آمیزي رنگ: کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 فلور اساسبر که شدبامی) Papilionacea (آساپروانه خانواده از) Trigonella (شنبلیله جنس  

 فلور در T. caerulea). 1984رشینگر، ( دارد پراکنش ایران مختلف نقاط در آن گونه 25 ایرانیکا،
 ،بدرزاده و غفارزاده نمازي( شد گزارش اردبیل استان از بار اولین براي و بود نشده ثبت ایرانیکا
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 شمارش .شودمی گزارش یرانا از بار اولین براي گونه این کاریولوژیکی هايویژگی). 2009
؛ داس 2001داس و همکاران، ( است شده گزارش مورد چند درgraecum - T.  foenum کروموزومی
 )2003(همکاران  و ریاست). 2011ن، همکارا مارتین و ؛2003 ،؛ ریاست و همکاران2002و همکاران، 

 که رسیدند نتیجه این به فارس استان از Trigonella جنس هايگونه برخی کاریوتیپ بررسی با
graecum-  T. foenum8 پایه عدد با دیپلوئید ايگونه=x کاریوتیپی فرمول وm 2+  sm14 باشدمی. 

گوداي و پیمپینلی، ( کندمیایفا   یمهم نقش تاکسونومی مشکالت کردنحل در کاریولوژیکی مطالعات
 graecum-T.  foenum  و T. caerulea گونه دو کاریولوژیکی هاي ویژگیمطالعه این   در ).1986

 .گرفت قرار بررسی مورد هماتوکسیلین -فریک- استو آمیزيرنگ روش از استفاده با

  
   هاروش و مواد
 اردبیل استان  سطح  از  graecum-T. foenum وT. caerulea  هاينامبه  شنبلیلهگونه دو بذور  

 ظهور و زنی جوانه براي پتري ظروف در و خیس صافی کاغذ روي بر بذور این. ردید گآوري جمع
 طریق از کاریوتیپ تهیه جهت رسیدند، متر سانتی 2 به هاریشه طول کههنگامی. شدند داده قرار هاریشه
 منتشر قبالً الم هیته مراحل اتی جزئ.رفتند گقرار بررسی مورد هماتوکسیلین -فریک - استو آمیزيرنگ
  مدل الیکا میکروسکوپ با متافازي هاي سلول). 2002، اصغري زکریا و همکاران(  است شده

Gallen  طولشامل  کاریولوژیکی هايویژگی. آمد عمل به برداريعکس آنها از و  شدمشاهده 
 گونه دو در  کروموزوم نسبی طول و بازو نسبت شاخص کروموزوم، طول بزرگ، و کوچک بازوي
 براي  Micromeasure1 افزار  نرم. شد گیري اندازه مختلف سلول 7 میانگین براساس مطالعه مورد
 سانترومر، محل براساس همتا هايمکروموزو  شناسایی. گرفت قرار استفاده  مورد صفات گیري اندازه

 کاریوگرام، ک یتهیه جهت. گرفت انجام ساتالیت وجود عدم ا یوجود و بازو نسبت شاخص
 شدند چیده هم کنار در) کوچک به بزرگ از (گیبزر ترتیببه متافاز ک یمربوط هايکروموزوم

 آماري طرح مدل از استفاده  با.شد تعیین) 1964 (همکاران و لوان  روش طبق بر نیز آنها  شکل و
 قرار آزمون مورد ها کروموزوم نیز و ها گونه  بین اختالف تصادفی کامالً پایه طرح در قالب فاکتوریل

   .گرفت
  

                                                             
1. http://www.colostate.edu/Depts/BIology/MIcromeasure 
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  بحث و نتایج
 هايویژگی نظر از که داد نشان هاکروموزوم گیري اندازه از حاصل هاي داده نسواریا تجزیه  

 دارد وجود آماري تفاوت گونه هر هايکروموزوم بین نیز و هاگونه بین شده، گیري اندازه کاریولوژیکی
   .است آمده 1 شکل درها گونهو ایدیوگرام میتوزي  هايکروموزوم). 1 جدول(

graecum-Trigonella  foenum :16( باشدمی کروموزوم 16 داراي گونه این=n2 .(کروموزوم طول 
 طول مجموع. بود متغیر 8 کروموزوم در میکرومتر 69/4 تا 1 کروموزوم در میکرومتر 36/6 از گونه این

 جفت سه از گونه این کاریوتیپ. گردید برآورد  میکرومتر24/44 هاپلوئیدي دسته ک یدر هاکروموزوم
 مجموعه در. است یافته تشکیل متاسانتریک ساب کروموزوم جفت پنج و متاسانتریک مکروموزو

 و 1  کروموزوم (داشت وجود ماهواره و ثانویه فرورفتگی با کروموزوم جفت دو گونه این کروموزومی
 عدد کروموزومی این گونه را گونه شنبلیله،19با آنالیز کاریوتیپ ) 2011(مارتین و همکاران ). 5
جهت  استواورسئین آمیزيرنگ روش از) 2011(و همکاران مارتین . گزارش کردند n2=16ورت ص به

 ک یاز گونه این کاریوتیپ که دادند نشان) 2003 (همکاران و ریاست. کردند استفاده یپتهیه کاریوت
 نتایج. است شده تشکیل سانتریک متا ساب کروموزوم جفت هفت متاسانتریک، کروموزوم جفت

 براي) 1964 (همکاران و لوان روش از اینکه به توجه با) 2003 (همکاران و ریاست توسط دهشهیارا
 ،2001 (همکاران و داس. دارد مغایرت مطالعه این نتایج با کردند، استفاده هاکروموزوم گذارينام

 و داس. باشد میn2=16مطالعه  مورد هايرقم همه هايکروموزوم تعداد که دادند نشان) 2002
 استفاده هاکروموزوم گذارينام براي) 1964 (همکاران و لوان روش از غیر به روشی از همکاران

 استبینز طرفه دو جدول براساس. گردید محاسبه  درصد33/34 شکل کلی درصد آماره. اند کرده
 ).2 جدول(گیرد  می  قرارA3 گروه در گونه این کاریوتیپ) 1971(

Trigonella caerulea: 16(باشد  می کروموزوم 16 داراي گونه این=n2 .(این هايکروموزوم طول 
. بود متغیر 8 شماره کروموزوم در میکرومتر 76/2 تا 1 شماره کروموزوم در میکرومتر 72/3 از گونه

 این کاریوتیپ. گردید میکرومتر برآورد 02/26 هاپلوئیدي دسته ک یدر ها کروموزوم طول مجموع
درصد  04/44 کلی شکل درصد آماره. است یافته تشکیل متاسانتریک موزومکرو جفت هشت از گونه

 ردیگ یم قرار A1 گروه در گونه نیا پیوتیکار) 1971 (نزیاستب دوطرفه جدول براساس. گردید محاسبه
 .دارد یپ متقارنیوتیکار و) 2 جدول(
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   فلش عالمت ،شنبلیله میتوزي هايکروموزوم گرامایدیو و متافازي گستره کاریوتیپ -1 شکل
  .دهدمی نشان را ثانویه فرورفتگی

(2n = 2x = 16) T. caerulea (b)                  ( 2n = 2x ) 16= T. foenum -graecum (a) 
 

 ها،نهگو A فاکتور مطالعه،  مورد  گونه در دو هاي کروموزومیویژگی )مربعات نیانگیم(انسیوا هیتجز -1 دولج
 .باشدیم هاکروموزوم B  فاکتور

بازو نسبت شاخص کوتاهي بازو  بلندي بازو  کل طول  يآزاد درجه  راتییتغ منابع   

204/11 ** 346/4 ** 627/65 ** 720/103  A فاکتور 1 **
638/0 ** 696/0 ** 932/0 ** 044/2  B فاکتور 7 **
673/0 ** 378/0 ** 324/0 * 237/0 ns 7 متقابل اثر AB 

076/0  056/0  130/0  241/0  خطا 64 
60/16  22/14  22/13  19/11   % CV 
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 .مطالعه مورد هايگونه پیوتیکاری کل هايویژگی -2 جدول
 سطح

يدیپلوئ  

 تقارن
یپیوتیکار  

TF% 
 

کل طول  
ها کروموزوم  

 فرمول
یپیوتیکار  

  تعداد
کروم

 گونه

دیپلوئید  A3 33/34  24/44  5s.m + 16  T. foenum -
دیپلوئید  A1 04/44  02/26  8m 16 T.  caerulea 

m =متاسانتریک  sm =متاسانتریک ساب   TF%  =کلی شکل درصد  
 %5 سطح در دار یغیرمعن اختالف ns ؛%1و % 5احتمال  سطح در ترتیب  بهدار یمعن اختالف  **، *
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Abstract 
 The karyotype of two Trigonella species from Ardabil was investigated. 
Chromosome characteristics of Trigonella caerulea was reported for the first time 
in Iran. AcetoChromosome characteristics including number, long arm, short arm 
lengths, total length of chromosome set, arm ratio index and relative chromosome 
length were made from 7 enlarged well-spread metaphases. The difference between 
the species and chromosomes were tested using factorial statistical model, based on 
completely randomized design. Results showed that these species were different in 
karyotype formula and karyotype characteristics. In the view point of stebbin’s 
symmetry class, Trigonella caerulea showed the most symmetric karyotype. 
 
Keywords: Aceto-Iron-hematoxilin staining; Karyotype; Trigonella; Symmetry* 
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