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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان  ،۶931صفحه ۵۲ـ9۳

رویشگاههای مختلف (مطالعۀ موردی :ماسهزارهای

کاشان)

4

منصوره قوام ،*1حسین آذرنیوند ،2محمدرضا نقوی ،3علی طویلی

تاریخ دریافت۶93۲/۶۵/۵۲ :

تاریخ پذیرش۶931/۳/۶۳ :

چكیده
ماسهزارهای مناطق مرکزی ایران ،رویشگاه یکی از گونههاای ررتچهاهای ارزشامند واومی و ساازگار از تاانوار  Fabaceaeواه ناام
رمگاوی ( )Smirnovia iranica Sabetiاست که از نظر تولید علوفه و حفاظت تاک و ایجار چشمانداز زیباا و ارز

رارویای ،وسایار

حائز اهمیت است .ورای وررسی سیچوژنچیکی ،رر ماسهزارهای کاشان ،چهار رویشگاه مطالعاتی وه فاصال  33کیلاومچر از هام انچااا
شد .از هر رویشگاه ،یك پای گیاهی انچاا گررید و وذور جمعآوری شدند .وهمنظور مشاهد کروموزومهای مچافازی میچاوز ،مراحا
کشت وذور و تهی نمون ریشه انجام و عکسهای تهیهشده وا وضوح وسیار ،ورای انادازهگیاری پارامچرهاای کااریوتیپی واا اساچفاره از
نرمافزار  Micromesure 3.3انچاا شدند .نچایج نشان رار این گیاه ریپلوئید ( )2n=2x=11اسات .وازر تارین کروماوزوم ،کروماوزم
شمار  1رویشگاه کمپ  1/11( 1میکرون) و کوچكترین آنها کروموزوم شمار  12مچعلاق واه رویشاگاه کماپ  2/12( 2میکارون)
وور.
واژههای کلیدی :وذر ،سلولهای مچافازی ،سیچوژنچیك ،کاریوتیپ کروموزوم.
 .1اسچاریار گروه مرتع و آوایزراری رانشکده مناوع طبیعی و علوم زمین رانشگاه کاشان ،نویسند مسئولEmail: mghavam@kashanu.ac.ir /

 .2اسچار رانشکده مناوع طبیعی رانشگاه تهران
 .3اسچار رانشکده کشاورزی رانشگاه تهران
 .4رانشیار رانشکده مناوع طبیعی رانشگاه تهران
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مقدمه
رمگاوی ( )Smirnovia iranica Sabetiکاه رر ایاران عمادتا وار
روی تپههای ماساهای وااری ویاواانهاای رشات کاویر ،مسایله،
ماسهزارهای کاشان و تراسان گسچر

رارر ،ررتچهاهای اسات

وه ارتفاع 1ا 1/1مچر وا شاتههای مچعدر سبزرنگ واریك ماو رار
که وا کارکهاای انباوه پوشایده شاده اسات (آذرنیوناد2333 ،؛
وومی ایران وا گون  Smirnovia turkestanaرر ور هایی واا ساه
ورگهه واژتاممرغی ،ناف گرر رانه و شبهتاممرغی واورن میاو
آن است (ثاوچی.)1711 ،
این گیاه از نظر تثبیت شانهاای روان و حفاظات تااک ،از
اهمیت تاصی ورتوررار است .ریشههای عماوری آن تاا عماق
11ا 23مچر نفوذ میکند و ریشههاای افقای آن رر امچادار شای
وارتاان (تپاههاای شانی) ویشااچر از  33مچار توساعه ماییاوااد و
ودینترتی

ذرات شن را تثبیت مایکناد .از نظار تولیاد علوفاه،

کیفیت تاووی رارر .میازان پاروتئین ایان گیااه 11اا 24ررصاد
میواشد؛ لذا ورای تغذی رامهای اهلی و غیراهلی مناسا

1

(مولچانی و همکاران 1700 ،و میایاوپاریای و شارما .)1700 ،
3

گلااادوالت ( ،)1704رر وررساای کااااریوتیپی و شااامار
کروموزومی گیااه  Smirnovia turkestanaثاوات کررناد فرماول
کاریوتیپی این گون گیاهی وهصورت  2x=2n=11است.
پورگرجی و همکااران ( )2331رر وررسایهاای کااریوتیپی
یونجااههااای یااكساااله تنهااا گون ا  Medicago rigidulaرارای
 2x=2n=11کروموزوم وور و گوناههاای

M. ،M. minima 316

M. ، M. radiata 29،M. orbicularis 449 ،polymorpha 612

 tiralis 1038 ،M. trancatulla 1146 ،radiata 588و
 polymorpha 1123همگی رارای  2x=2n=61کروموزوم وورند.
M.

گونههای  M. littoralis 1038و  M. minima 316وهترتیا

رارای

ویشچرین و کمچرین طول ک کروموزوم وورند.
ریاساات و همکاااران ( )2333وررساای کاریوتیااپ ورتاای
گونههای جنس  Trigonellaاز اساچان فاارر را واا جماعآوری
یك گونه شنبلیل چندسااله واا ناام علمای  T. ellipticaو هفات
گونا

یاكسااله واا ناامهاای علمای T. ،T. foenum-graecum

اسات.

T. ،T. anguina ،T. uncata ، T. monspeliaca ،spruneriana

گاا هاااا و وااار هاااای ایااان گیااااه حااااوی آلکالوئیااادهای

 stellataو  T. Astroitesطرحریزی کررند .مطالعات سیچوژنچیکی

 Spherophsinumو  Smirnoviniumاست .راروهاای تولیادی از

ور روی گونههای موررمطالعه نشان رار که هم گونهها ریپلوئیاد

این آلکالوئید ،وه میزان زیاری رر کاهش فشاار تاون غیرطبیعای

( )2x=2n=11میواشند .ماراری و همکااران ( )2311واهمنظاور

اثاار رارر و جهاات تنظاایم مراح ا اولیااه و ثااانوی فشااار تااون

ارزیاوی تنوع ژنچیکی تورههای وومی شانبلیل ایرانای 23 ،تاوره از

غیرطبیعی اسچفاره میشاور .همهناین واهعناوان مساکن تصال

نقاط ماچلاف کشاور جماعآوری و از راه صافات سایچوژنچیکی

شرائین وهکار میرور .رمگاوی هنگاامی کاه واه گا ماینشایند،

مورروررسی قرار رارند .وررسی صافات سایچوژنچیکی تاورههاای

منظر وسیار زیبایی را ایجار میکند (آذرنیوند.)2333 ،

وومی نشان رار که تمامی تورههای مورروررسای از لحاا ساط

از مطالعات کاریوتیپی ورای مقایس واین افارار یاك گاروه و

پلوئیدی همگی ریپلوئید  2x=2n=11وورند .همهنین طاول هار

آشااکار شاادن ساایر تکاااملی تغییاارات رر کرومااوزومهااای

 0کروموزوم ،مجموع طول کلی کروماوزوم و طاول نسابی هار

تشکی رهند ژنوم اسچفاره میشور .مطالعات کااریوتیپی رر میاان

کروموزوم وه طول ک اندازهگیری شد.

گونههای ماچلف رارای اهمیت اسات .وررسایهاای کااریوتیپی

قوام و همکاران ( )2311رر وررسی تنوع ژنچیکی رمگاوی واا

نقش مهمی رر تعیین قراوت گونهها ایفاا مایکنناد و مایتوانناد

اسچفاره از نشاانگرهاای  RAPDنشاان رارناد علایرغام تشااوه

وهعنوان اولاین قادم ،رر تجزیا فیلاوژنی و تکااملی گاروههاای

ژنچیکی زیار وهرستآماده از افارار ررون یاك ساایت ،اتاچالف

تویشاااوند مطاارح واشااند .مطالعااات س ایچوژنچیکی رر گیاهااان،

ژنچیکی وین نمونههای موررمطالعه رر سایتهای ماچلف وجاور

وهعنوان اوزار ارزشمندی ورای شناسایی ماوار ژنچیکای رر جهات

رارر که یا ناشی از تفاوت میکروکلیماای ایان ساایتهاسات یاا

ایجار تالقیهای وارور و طبیعی وهکار مایرور .رر حادور  33تاا
 03ررصد گیاهاان عاالی پلایپلوئیاد واوره و ایان تصوصایت

1. Multani
2. Mykhopadhyay & Sharma
3. Goldblatt
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72

بررسی سیتوژنتیكی گیاه دمگاوی ( )Smirnovia iranica Sabetiدر رویشگاههای مختلف...

شباهتهای ظاهری وسیار نزریك وههام ،تفااوت ژنچیاك آنهاا

صحرایی از رویشگاههای ماچلف رر اسچان اصفهان رر فاروررین

منجر وه اتچالفات ظاهری ناشناتچه رر آنها شده است.

 ،1371گونه فقر رر تپههای ماسهای ناوار ریاگ ولناد واقاع رر

رر زمین مطالعات کروموزومی رمگاوی صورت نگرفچه است.
وناور اهمیت و کاروررهاای مچناوع ایان گیااه و اینکاه فناون
سیچولوژیکی منجر واه شناساایی افارار مناسا

رر یاك جامعا

ویژگیهای کااریولوژیکی ایان گیااه وااارز

رر ماساهزارهاای

همهنین وهمنظور مقایس پارامچرهای موررمطالعه رر ایان منطقاه،
پس از وازریدهای مکرر محلی وا توجه وه حضور مناس

و قاوا

ورراشت گیاه ماوررنظر ،چهاار رویشاگاه (کماپ  ،1قنادیآواار،
قاسمآوار ،کمپ  )2واا فاصال  33کیلاومچر از هام انچااا شاد.
مشاصات جغرافیایی سایتهاای انچاااوی رر جادول ( )1رر

کاشان ،تدارک و انجام پذیرفچه است.

شده است.

مواد و روشها

عملیات آزمایشگاهی

اوچدا وا وررسیهای کچاوااناهای ،رویشاگاههاای گونا ماوررنظر

ورای نمونهورراری از گیاه موررمطالعاه رر هنگاام رسایدن کاما

شناسایی شد .سپس وا ررنظرگرفچن عوام ماچلف از قبیا قاوا

وذرها رر تیر  1371از هر ساایت ،یاك پایا گیااهی انچااا و

رسچرر وورن رویشگاه ،طبیعی واورن شارایر رویشاگاه ،وجاور

وذور جمعآوری شدند (جدول .)1

رویشگاه هاای ماچلاف واا فواصا مناسا

از هام و همهناین

جدول  :۶مشخصات جغرافیایی رویشگاههای نمونهبرداری از گیاه دمگاوی
شمار سایت

نام مکان

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سط رریا (مچر)

1

کمپ 1

11º 32/171´E

34º 13/142´N

772

2

قندیآوار

11º 13/114´E

33º 12/131´N

1211

3

قاسمآوار

11º 47/111´E

34º 3/112´N

1411

4

کمپ 2

11º 31/713´E

34º 3/103´N

1101

وهمنظور مشاهد کروموزومهای مچافازی میچاوز مراحا زیار
اجرا شد:
وذور جماعآوریشاده واا اتاانول  13ررصاد و هیپوکلریات
سدیم  1/1ررصد ،ضد عفونی شده و سه وار وا آ مقطر شساچه
شدند .سپس از نمون مرووط وه هر رویشگاه 14 ،عدر وذر ررون
یك پچریریش روی کاغاذ صاافی مرطاو و رر تااریکی و رر
رمای اتا قرار راره شدند .وعد از 3ا 1روز و هنگاامی کاه طاول
ریشهها وه 3/1ا 1سانچیمچر رسید ،ساعت  13صاب (زماانی کاه
وراسار انجاام آزمایشاات مقادماتی رر سااعات ماچلاف روز،
ویشااچرین تقسایم میچااوز رر آنهااا مشاااهده شااد) گیاههااههااا از
پچریریش تار و توسر 0ا هیدروکسی کینولئین  3/332ماورر
وهمدت  3ساعت و رر رمای  10ررج ساانچیگارار پایشتیماار
شدند .سپس وه محلول تثبیاتکنناد کاارنوی  Iکاه شاام ساه

قسمت اتانول  133ررصد و یك قسمت اسید اساچیك گالسایال
میواشد ،منچق گرریده و وهمدت  11ساعت رر ایان محلاول رر
رمای اتا نگهراری شدند .ریشهچهها پاس از اینکاه از محلاول
تثبی اتکننااده تااار شاادند ،وااهماادت  1رقیقااه وااا آ مقطاار
شستوشو راره شدند .ورای هضم و تاریا
ررنهایت پاش مطلو

ریاوار سالولی و

کروموزومها از محلاول  1نرماال اساید

کلریاادریك وااهماادت  11تااا  11رقیقااه رر رمااای  13ررجاا
سااانچیگاارار اسااچفاره شااد.گیاههههااای هیدرولیزشااده پااس از
شستوشو وا آ مقطر ،هرکدام روی یك رم تمیز قرار گرفچه و
ورای رنگآمیزی ،چند قطره از رنگ اسچواورسئین  1ررصد روی
رمها اضافه شد .وعد از وررسی زمانهای ماچلف رنگآمیازی واا
این محلول ،مناس ترین مدت  3ساعت تشایص راره شد .وعاد
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نشانرهند زیرگونههای ماچلف از این گونه است که علایرغام

حضااور مناس ا

وا وجور وررسی ژنچیکی ور روی این گیاه ،تااکنون مطالعاهای

و قاو ا ورراشاات گی ااه از طریااق وازریاادهای
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 BX51وا وزر نمایی  133مورروررسی قرار گرفچند.
حداق پنج سلول مچافازی مناسا

واهعناوان تکارار جهات

اندازهگیری صافات مورفولوژیاك کروماوزومهاا واا اساچفاره از
نرمافزار  micromeasure 3.3انچاا شدند .طاول واازوی ولناد،
طول وازوی کوتاه ،طول ک کروموزوم ،نسبت وازوها و شاتص
سانچرومری وراسار ترتی

صحی کروموزومها توسر نرمافازار

 Excel2003شااد و پارامچرهااای کاااریوتیپی ریگاار رسااچهوناادی
کاریوتیپها و نامگذاری کروموزومها وه شرح ذی محاسبه شد.

ورای تجزیه و تحلی های آماری ،تجزیا واریاانس رر قالا
طاارح کااامال تصااارفی نامچعااارل انجااام شااد .رر ایاان تجزیااه،
رویشگاهها وهعنوان تیمار و نموناههاا واهعناوان تکارار رر نظار
گرفچه شدند .تجزی واریانس تصوصایات کاایوتیپی وار مبناای
مجموعه هاپلوئید کروموزومها صورت گرفات .پاس از تجزیا
واریانس ،مقایس میانگینهای رویشگاهها از لحاا صافاتی کاه
رارای Fمعنیرار وورند ،وا رو

رانکن انجام شد.

ررنهایت ،ورای گروهوندی و مقایس تفااوتهاای کااریوتیپی

دستهبندی کاریوتیپها

رویشگاههای ماچلاف ،از تجزیا توشاهای اساچفاره شاد .ایان

n

Sx

 Lx

()1

سانچرومراست ،کروموزومهای یك کاریوتیپ نامگذاری شدند.

x 1

n
واارای تعیااین نامچقااارن وااورن کاریوتی اپ از رو

1

=A1

روماارو-

زارکو )1701( 1اسچفاره شد:

تجزیه وراساار میاانگین تصوصایات کروماوزومی وارای هار
رویشااگاه وااا اسااچفاره از رو

سلساالهمراتباای و طبقااهوناادی

 UPGMAصاااورت گرفااات و رنااادروگرام موررنیاااز وااارای
رسچهوندی رویشگاهها و کروموزمها رسم شد .هما تجزیاههاای

 = xطول وازوی کوتاه کروموزوم موررنظر

سیچوژنچیکی وا اسچفاره از نرمافزار  SPSS Ver 16انجام گرفت.

 = Lxطول وازوی ولند کروموزوم موررنظر

نتایج

 = xشمار کروموزوم موررنظر

نچایج وررسی تقارن و فرمول کاریوتیپی رر جدول ( )3رر شاده

 = nتعدار جفت کروموزومهای همولو
رر این راوطه A1 ،شاتص نامچقارن وورن ررون کروموزومی
است که از صفر تا یك مچغیر است .اگر  A1=1واشد ،حداکثر
نامچقارنی و اگر  A1= 0واشد ،حداکثر تقارن کاریوتیپی وجور
رارر.
هنگامی که نامچقارن وورن کاریوتیپ وهعلت اتچالف میان
انداز کروموزومهای ژنوم واشد ،از ضری

تغییرات (عدم تقارن

وین کروموزومی) که وهصورت زیر محاسبه میشور ،وهجای A1

اسچفاره میگررر:
Sd

است .وراسار این جدول ،گیاه رمگاوی ریپلوئیاد ()2n=2x=11
است که وا فرمول کااریوتیپی آن رر ساایت کماپ  1و کماپ 2
وااهصااورت  ،8m+6sm+2stرر سااایت قناادیآوااار وراواار وااا
 6m+8sm+2stو رر سایت قاسم آواار واهشاک
است .رر تعیین نامچقارن وورن کاریوتیپ ،از رو

4m+10sm+2st

رومروا زارکو

( )1701مقدار  A1رر سایت کمپ  1از وقی سایتها کمچار و رر
نچیجه ،رارای تقارن ویشچر وور که واارتر واورن ضاری

تغییارات

 A2رر این سایت ،نسبت وه وقیه نیز تقارن ویشچر را ثاوت میکند.
نچایج تجزی واریانس رارههای مرووط وه صفات کروموزمهاا

= A2

X

 =Sdانحراف معیار طول ک کروموزومها

شام طول کروموزوم ،طول واازوی ولناد ،طاول واازوی کوتااه،
نساابت وااازوی ولنااد وااه کوتاااه و شاااتص سااانچرومری رر
رویشااگاههااای ماچلااف رر جاادول ( )4آمااده اساات .وراسااار

 = Xمیانگین طول ک کروموزومها

رارههای این جدول ،واین رویشاگاههاای ماچلاف ،از نظار ساه
1. Romero-Zarco

2. Levan
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واهرسات آمااد .ساپس رارههااای واهرساتآمااده وارر نارمافاازار

وراسار رو

لوان 2و همکاران ( )1714که ور مبنای موقعیت
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از انجام پاش کررن نمونهها واا میکروساکو ناوری المپاور

نامگذاری کروموزومها

73

بررسی سیتوژنتیكی گیاه دمگاوی ( )Smirnovia iranica Sabetiدر رویشگاههای مختلف...

رر سط  ،1ررصد اتچالف معنیراری وجاور رارر؛ ررحاالیکاه

ماچلف ،تفاوت معنیراری مشاهده نشد.

جدول ( :)9نتایج سنجش تقارن و فرمول کاریوتیپی

کمپ 1

8/01

8/14

11

8m+6sm+2st

قندیآوار

8/41

8/14

11

6m+8sm+2st

قاسمآوار

8/40

8/10

11

4m+10sm+2st

کمپ 2

8/44

8/11

11

8m+6sm+2st

جدول ( :)۳تجزیۀ واریانس پنج صفت از کروموزومها در رویشگاهها
تصوصیات

ررج آزاری

میانگین مروعات

F

طول کروموزوم

3

4/133

**14/473

طول وازوی ولند

3

1/411

**1/733

طول وازوی کوتاه

3

3/714

**11/010

نسبت وازوها

3

3/711

1/111 n.s

شاتص سانچرومری

3

3/312

2/137n.s

** وجور اتچالف معنیرار رر سط یك ررصد  n.sرم وجور اتچالف معنیرار

رر سااط وااارتر از آنهااا قاارار رارر کااه عاادم وجااور اتااچالف

یافچههای حاص از مقایسه میاانگین صافات کروماوزمهاای

معنیرار وین این رویشگاهها وهوضوح قاو مشاهده است.

گیاه مورروررسی وا اساچفاره از آزماون چناد رامناهای رانکان رر

نچایج وهرستآمده از ضرای

رویشگاههای مطالعاتی (جدول  )1نشان میرهاد چهاار ویژگای

همبسچگی وین میانگین صافات

طول کروموزوم ،طول وازوی ولند ،طول وازوی کوتاه و شااتص

کرومااوزومی گیااه موررمطالعااه رر کا سااایتهااا (جاادول ،)1

سانچرومری رر رویشگاه کمپ  1ویشاچر از ساه رویشاگاه ریگار

گویای این مطل

است کاه ویشاچرین همبساچگی واین شااتص

است و واین ایان ساه رویشاگاه از نظار ایان صافات اتاچالف

سانچرومری و نسابت وازوهاا و کمچارین همبساچگی واین طاول

معنیراری وجور ندارر .همهنین از نظار صافت نسابت وازوهاا،

وازوی کوتاه و طول وازوی ولند وجور رارر.

رویشگاه کمپ  2رارای اتچالف معنیرار وا سه رویشگاه ریگر و
جدول ( :)۲مقایسۀ میانگین رویشگاهها از نظر صفات کروموزومها با روش دانكن
طول کروموزوم

طول وازوی ولند

طول وازوی کوتاه

نسبت وازوها

شاتص سانچرومری

رویشگاه

(میکرون)

(میکرون)

(میکرون)

(میکرون)

(میکرون)

کمپ 1

4/8800 a

2/4184 a

1/4444 a

1/4014 b

8/0020 a

قندیآوار

2/0410 b

1/0040 b

1/8414 b

1/4402 ab

8/0124 ab

قاسمآوار

2/4028 b

1/4041 b

8/4444 b

2/8200 ab

8/0044 ab

کمپ 2

0/8244 b

2/8400 b

2/0218 a

8/0142 b

(رر هر سچون ،میانگینهای حداق رارای یك حرف مشچرک ،اتچالف معنیرار ندارند).

8/4020 b
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رویشگاه

A1

A2

2n

فرمول کاریوتایپ
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ویژگی طول کروموزوم ،طول وازوی ولند و طاول واازوی کوتااه

وااین نساابت وازوهااا و شاااتص سااانچرومری رر رویشااگاههااای
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تصوصیات کروموزومی ک کروموزمهاای رمگااوی وارای هار

هم ،رو رویشگاه قندیآوار و قاسمآواار واه هام نزریاكتار و رر

رویشگاه (شک  ،)1رویشگاههای مطالعاتی را رر فاصل  1واه رو

فاصل نسبچا مساوی از رویشگاه کمپ  2واقع شدهاناد .رر گاروه

گروه اصلی تقسیم کرر .گروه  Aشام رو زیرگاروه واور کاه رو

 ،Bرویشاگاه کماپ  1قارار گرفات کاه از نظار جغرافیاایی ،رر

رویشگاه قاسمآواار و قنادیآواار رر زیار گاروه  A1و رویشاگاه

نقطهای جداگانه از سایر رویشگاهها قرار راشت.

جدول ( :)7ضرایب همبستگی پیرسون بین میانگین صفات کروموزومی در کل رویشگاهها
صفت

1

طول کروموزوم
طول وازوی ولند

**

طول وازوی کوتاه

8/201

نسبت وازوها

8/484

شاتص سانچرومری

-8/004

1

8/044

-8/210
**

8/401

**

-8/441

1
**

-8/400

**

8/444

1
**

-8/404

1

** وجور اتچالف معنیرار رر سط  1ررصد

شكل ( :)۶دندروگرام تجزیۀ خوشهای چهار رویشگاه مطالعاتی به روش UPGMAبراساس میانگین خصوصیات کروموزومی در کل کروموزومها

شک ( )2رندروگرام حاصا از تجزیا توشاهای وراساار

 13رر کناار هام و رر فاصال  2از کروماوزومهااای  11 ،1و 11

میانگین تصوصیات کروموزومی ک سایتهای رمگااوی وارای

مجزا میشوند .کروماوزومهاای  12 ،1 ،1و  11زیرگاروه  A2را

هر کروموزوم اسات کاه واراساار آن 11 ،کروماوزوم گیااه رر

تشکی میرهند که کروموزوم  1رر فاصل  ،3از ساه کروماوزوم

فاصل  1وه سه گروه اصلی تفکیك مایشاوند .رر گاروه 11 ،A

ریگر جدا میشور .رر گروه  Bرر فاصل  ،3رو کروموزوم  3و 0

کروموزم جای گرفچهاند که رر فاصل

 4تور وه رو زیرگاروه A1

و  A2تقسیم میشور .رر زیرگروه  A1کروماوزمهاای  7 ،4 ،2و

رر گروه مجزا از کرومزوم  14جای گرفچند .گاروه  Cهام شاام
کروموزومهای  1و  13است.

شكل ( :)۵دندروگرام تجزیۀ خوشهای کروموزومها بهروش  UPGMAبراساس میانگین صفات کروموزمی در کل رویشگاهها
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طول کروموزوم

طول وازوی ولند

طول وازوی کوتاه

نسبت وازوها

شاتص سانچرومری
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رندروگرام حاص از تجزیا توشاهای واراساار میاانگین

کمپ  2وهتنهایی رر زیر گروه  A2قرار گرفت .از نظر جغرافیایی

9۶
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نتیجهگیری

کمچر و وراور وا  3/31وور که مچقارنتار از نموناههاای مچعلاق واه

وررسی آزمایشگاهی و تصاویر وهرستآمده (شاک  )0نشاان رار

رویشگاههای ریگر وور .این نچیجه وا وارتر وورن ضری

گیاااه رمگاااوی ریپلوئیااد ( )2n=2x=11اساات کااه وااا نچیجاا

 A2رر این سایت ( )3/17نسبت وه وقیه و ررنچیجه تقاارن ویشاچر

وهرستآمده توسر گلدوالت ( )1704ور روی گونا ریگار ایان

مطاوقت رارر .وناوراین از نظر تقاارن کاریوتیاپ ،رویشاگاههاا را

جانس ،یعنای  Smirnovia turkestanaمطاوقات رارر .همهناین
نچایج مشاوهی رر وررسی ور روی سایر گیاهان هم زیرتاانواره واا

وهترتی

تغییارات

زیر میتوان رتبهوندی کرر:
کمپ  >1قندیآوار> کمپ  >2قاسمآوار

گیاااه رمگاااوی توساار (ریاساات و همکاااران ،)2333 ،واار روی

نامچقاارنتارین کاریوتیاپ مچعلاق واه نموناههاای رویشااگاه

جاانس ( Trigonellaپااورگرجی و همکاااران ،)2331 ،واار روی

قاسمآوار است که علت آن را مایتاوان واه ویشاچر واورن تعادار

یونجههای یكساله (مراری و همکاران ،)2311 ،ور روی شانبلیل

کروموزومهای سا مچاسانچریك ( )10smنسبت رار.

ایرانی (حااتمی و نصایرزاره ، )2330 ،وار روی زیار گوناههاای

وا توجه وه جدول ( ،)4وین رویشگاههای ماچلف از نظر ساه

اسااااپرر  Onobrychis aucheri subsp. teheranicaو

ویژگی طول کروموزوم ،طول وازوی ولند و طاول واازوی کوتااه

 Onobrychis aucheri subsp. psammophilaوهرست آمد.

رر سط  1ررصد اتچالف معنیرار وجور رارر؛ ررحالیکاه واین

رر گیاه مورروررسی ،وزر ترین کروموزوم وا طول کلی

نسبت وازوها و شاتص سانچرومری رر رویشگاههاای ماچلاف،

 1/11میکرون مرووط وه کروموزم شمار  1رویشگاه کمپ  1و

تفاوت معنیراری مشاهده نشد .این نچیجه حاکی از آن است کاه

کوچكترین آنها کروموزوم شمار  12مچعلق وه رویشگاه کمپ

از نظر انادازه ،کروماوزمهاای گیااه رمگااوی رر رویشاگاههاای

 2وا انداز  2/12میکرون وور.

ماچلف رارای تنوع هسچند .مقایس میانگینهاا حااکی از آن واور

رسااچهوناادی رومااروا زارکااو ( )1701رر ارتباااط وااا تقااارن

که چهار ویژگی طول کروموزوم ،طول وازوی ولند ،طول واازوی

کاریوتیپ نشان رار مقدار  A1رر سایت کمپ  ،1از وقی سایتها

کوتاه و شاتص سانچرومری رر رویشگاه کماپ  1ویشاچر از ساه
رویشگاه ریگر است و وین سایر سایتهاا از نظار ایان صافات،
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وازوها ،رویشگاه کمپ  2رارای اتچالف معنیرار وا سه رویشاگاه

موررمطالعه ،وراساار میاانگین تصوصایات کروماوزومی کا

ریگر و رر سط وارتر از آنها قرار رارر که عدم وجور اتاچالف

سایتها (شک  )2رر فاصل  ،1کروماوزومهاا را واه ساه گاروه

معنیرار وین ریگر رویشگاهها واهوضاوح قاوا مشااهده اسات.

اصلی تفکیك کرر .رر گروه  11 ،Aکروموزم جای گرفچهاناد کاه

همهنین وراسار رندروگرام حاص از تجزی توشهای میاانگین

رر زیرگااروه  A1کرومااوزمهااای  13،1،11 ،7 ،4 ،2و  11مجاازا

تصوصیات کروموزومی ک کروموزمهای

Smirnovia iranica

 Sabetiورای هر رویشگاه (شک  )1که رویشگاههاای مطالعااتی

میشوند.
کرومااوزومهااای  12 ،1 ،1و  11زی ار گااروه  A2را تشااکی

وقی رویشگاهها مجزا شد که از نظر جغرافیاایی هام رر نقطاهای

جای گرفچند .گروه  Cهم شام کروموزوم هاای  1و  13اسات.

جداگانه از سایر رویشگاهها قرار راشت و رو رویشگاه قندیآواار

نچیجه اینکه وین کروموزمهای گیااه مورروررسای از نظار صافات

و قاسمآوار رر نزریكترین فاصل این رنادروگرام قارار راشاچند.

کرومااوزومی ،اتااچالف وجااور رارر کااه وجااور تنااوع وااین

این امر ویانگر قراوت و تویشاوندی نمونههاای موجاور رر ایان

کروموزومهای تشکی رهند سالول هار موجاور زناده ،منطقای

رو رویشگاه از نظر صفات کاریوتیپی است.

وورن ایان یافچاه را واه اثباات مایرسااند کاه واا نچاایج (قاوام و

ویشچرین همبسچگی وین شاتص سانچرومری و نسبت وازوها

همکاران )2311 ،ور روی همین گیاه کاه اتاچالف ژنچیکای واین

و کمچرین همبسچگی وین طول وازوی کوتاه و طول وازوی ولند

سایتها را ثاوت کرره وورند ،مطاوقت رارر و ایان امار مطالعاات

وجور رارر که نشانگر آن است که تغییرات طول وازوی کوتاه

گیاهشناسی ویشچری ور روی این گیاه میطلبد که شاید منجار واه

ارتباط چندانی وا طول وازوی ندارر.

شناسایی زیر گونههایی از این گیاه شور.
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Abstract
Sand dunes in central Iranian habitats contain endemic shrub species and adapted shrubs of the family
Fabaceae, known as Smirnovia iranica Sabeti. Not only are these very important for forage production
and soil conservation, they also help create beautiful landscapes. They also possess medicinal value.
This cytogenetic study was carried out on four sites in the sand dunes of Kashan within a distance of
30 km. From each habitat, a plant was selected, and the seeds harvested. Seeds and root samples were
prepared for examination with high-resolution photos to view the mitotic metaphase chromosomes and
measure the karyotype parameters, using Micromeasure 3.3 software. The results showed that this
plant is diploid (16 = x2 = n2). The largest chromosome was Chromosome 1 of Camp 1 site (15.6 μ)
and the smallest was Chromosome 12 of Camp 2 site (12.2 μ).
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