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چکیده
بررسیهای یاختهشناختی (سیتوژنتیکی) روی ده جمعیت محوری یونجۀ انتخابشده از منابع ذخایر توارثی (ژرم پالسم) مناطق
 مریستمهای نوک ریشهای.دریاچهای استانها ی ترکیه برای تولید رقم (واریته)های مصنوعی یا ساختگی (سنتتیک) انجام شد
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 در محلول دوهزارم،بهدستآمده از گیاهان همسان و همسن ازدیاد یافته از روش غیرجنسی رویشی از یک والد در گلدانهای گلخانه
 تجزیۀ کاریوتیپ جمعیتها. هیدروکسی کینولین پیش تیمار و سپس در رنگ استوایرون هماتوکسیلن رنگآمیزی شدند-8 موالر
 میکرون1.69-5.92  اندازۀ کروموزومها خیلی کوچک در محدودۀ. کروموزوم دارند2n=4x=32  همۀ جمعیتها تتراپلوئید و،نشان داد
 بدین سبب ناهمگون (هتروژن) بودن جمعیتهای یونجۀ این مناطق محرز. و هترومورف مشاهده شده استB  کروموزومهای.هستند
 میان مرکزm(  تتراد کالسبندی شدهاند دو جور کروموزوم8  در فرمول کاریوتیپ جمعیتها که کروموزومهای آنها در.شده است

of

 تقارن و نبود تقارن کاریوتیپ جمعیتها با استفاده از شاخصهای مختلف؛. ساب متاسانتریک) دیده شده استsm یا متاسانتریک و
 بر پایۀ تفاوت درون کروموزومی و. (میان کروموزومی) روش رومرو و زارکو ارزیابی شدA2  (درون کروموزومی) وA1 ،استبینس

ve

.بین کروموزومی جمعیتها گروهبندی شدند

. (Medicago sativa L.)  یونجه، هترومورف، مصنوعی،B  کروموزوم، سیتوژنتیک، تقارن کاریوتیپ:واژههای کلیدی
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Karyotype characterization of ten pivotal populations of Medicago sativa L.
in Turkey

Ar
c

Eissa Zarifi1, Jafar Sırrı Sevimay2, Sebahattin Albayrak3
1. Genetics and Genetic Resources Research Department, Seed and Plant Improvement Institute(SPII),
Agricultural Research & Education Organization(AREO), Karaj, Iran
2. Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ankara University, Ankara,
Turkey
3. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
(Received: February 19, 2017 - Accepted: August 16, 2017)

ABSTRACT
Cytogenetically studies were carried out on ten selected populations of alfalfa (Medicago sativa L.) of Lake
Regions in Turkey. Root tips meristems obtained from plants of similar age that originated by vegetative
reproduction from a single parent from plants grown under greenhouse conditions, were pretreated with saturated
solution of 0.002 M 8-Hydroxiquinolin before staining with aceto-iron-hematoxylin. Karyotype analysis showed
that all populations were tetraploid (2n=4x= 32). The chromosomes are small, ranging from 1.69-5.92 microns in
length. B chromosome and heteromorphic chromosomes were established. Due to these phenomenons, the
existences of heterogeneous in alfalfa populations were demonstrated from these locations. On the basis of
karyotypic formula, the populations had 2 types of chromosomes (m, sm), categorizing them in 8 different classes.
Assessment of karyotype symmetry was carried out, using various parameters e.g. Stebbins and A1
(Intrachromosomal) and A2 (Interchromosomal) connected to Romero-Zarco categories. The populations were
classified by intrachromosomal and interchromosomal differences.
Keywords: Alfalfa (Medicago sativa L.), B chromosome, Cytogenetics, Heteromorphic, Karyotype symmetry,
Synthetic.
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شکل M.sativa subsp. caerulea ،با گلهای بنفشرنگ و
نیامهای با کویلهای پرشمار و آرایۀ M.sativa subsp.
 hemicycleکه دورگ (هیبرید) طبیعی آنها بوده و رنگ
گل مختلف چندرنگی و غالفها تا حدی حلقهای دارد
( .)Small & Bauchan, 1984زیرگونههای تتراپلوئید در
این مجموعه شامل؛ ( M.sativa subsp.sativaهمانندی
زیادی به  subsp. caeruleaدارد)M.sativa subsp. ،
 falcataو دورگ تتراپلوئید M.sativa subsp. varia

مقدمه

هستند (.)Quiros & Bauchan, 1988
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بررسیهای ژنتیک یاختهای (سیتوژنتیک) روی یونجه و
گونههای نزدیک و خویشاوند آن نسبت به دیگر گیاهان
زراعی سخت بوده در نتیجه در این زمینه کمکار شده
است ،زیرا در این گیاه کروموزمها بسیار کوچک ،طول آنها
در یاختههای نوک ریشه  3-2میکرومتر ،از نظر

ریختشناختی (مورفولوژیکی) بسیار همانند به همدیگر،

of
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شمار آنها زیاد ( ،)2n=4x=32و اتوتتراپلوئید طبیعی بوده و
چهار ژنگان (ژنوم) آن تا حدودی یکسان ( & Bauchan
 )Hossain, 1997می باشد .نخستین شناسایی و تشخیص
کروموزومهای یونجه در مرحلۀ پاکیتن ( )Packyteneتوسط
 (1970( Gilliesانجام گرفته است .با بهکارگیری روش
نواربندی  Cپیشرفتی در بررسی ویژگیهای کروموزومهای
بدنی (سوماتیکی) ( M.sativa CV CADLیونجه دیپلوئید
زراعی) ( )Masoud, et al., 1991و یونجه تتراپلوئید
( Bauchan & Hossain, 2001b; Falistocco, et al.,
 )1995بهدستآمده است .اگرچه یونجه اهلی و زراعی
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جمعیت جهان بین سالهای  2000تا  2050با افزایش 50
درصدی به حدود  9میلیارد نفر خواهد رسید در نتیجۀ این
افزایش ،نیاز غذایی نیز افزایش یافته و محققان کشاورزی را
بر آن داشته تا منابع تولید غذا را بهبود ببخشند
( .)Kingston-Smith, Marshall et al., 2012فرآوردههای
دامی از مهمترین منابع تأمین نیاز غذایی انسان بوده و یکی
از شاخصهای پیشرفت یک کشور تلقی میشود .بهمنظور
افزایش این منابع غذایی نیازمند بهبود منابع تولید علوفه و
کیفیت باالی آنها است .درعینحال در بسیاری از
گونههای گیاهی به جهت محدود شدن و یا از بین رفتن
تنوع ژنتیکی مطلوب ،در توسعه و اصالح رقم (واریته)ها و
رقمهای ویژهای که صفات با ارزشی را حمل میکنند
سختتر شده است بنابراین در این فعالیتها ،تنوع ژنتیکی
مورد نیاز را میبایست از رقمهای محلی و گونههای وحشی
نزدیک به آنها استفاده کرد و ژنهای مورد نظر را با
بهکارگیری روشهای پیشرفته شناسایی و به رقمهای
کشتشده منتقل کرد (.)Güleç, 2010
یکی از مهمترین گیاهان علوفهای چندساله در همۀ
جهان یونجه ( )Medicago sativa L.است که به جهت
داشتن همزیستی خوب و شناختهشده با باکتریهای
ریزوبیوم ،از منابع بسیار مهم و مؤثر تثبیت نیتروژن زیستی
(بیولوژیکی) و منبع مهم پروتئین برای دام است ( Yu et
.)al., 2013
یونجه "ملکۀ گیاهان علوفهای" ( ;Russelle, 2001
 )Veronesi, et al, & Huyghe, 2010در سراسر جهان
بیش از  80میلیون هکتار سطح کشت دارد ( Frame, et
 .)al., 1998; Michaud, et al., 1988; Russelle, 2001این
گیاه از یک مجموعه آرایه یا ردهبندی (تاکسونومیکی) به
نام  ،Medicago sativa–falcataکه هر دو آرایۀ (تاکسون)
دیپلوئید ( )2n=2x=16و تتراپلوئید ( )2n=4x=32را شامل
میشود منشأ گرفته است ( ;Şakiroǧlu, et al., 2010
 .)Veronesi et al., 2010در این مجموعه برای طبقهبندی
و شناسایی آرایهها به روش عمومی از پلوئیدی ،رنگ گل،
شکل نیام ،شکل دانۀ گردهها استفاده شده است .در این
مجموعه ،آرایههای دیپلوئید عبارتاند از؛ M.sativa subsp.
 falcataبا گلهای زردرنگ و نیامها یا غالفهای داسی

اتوتتراپلوئید است ( ،)Bauchan & Hossain, 1997بیشتر
گونههای جنس یونجه  Medicagoدیپلوئید ( )2n=2x=16و
عدد پایۀ کروموزومی  x=8دارند و اما شش گونه ( M.
constricta, M. lesinsii, M. polymorpha, M. praecox,

 ) M. rigidula, and M. rigiduloidesاستثناء بوده و عدد
پایۀ کروموزومی  x=7دارند ( ;Agarwal & Gupta, 1983
;Bauchan, 2009; Bingham & McCoy, 1988
Brummer, et al., 1999; Hanson, Barnes, Hill, et al.,
 .)1988با بررسی مرحلۀ پاکیتن چگونگی به وجود آمدن

گونههای  14کروموزومی را مشخص کرد و نشان داده
باشد ،این کروموزومها از جابهجایی (ترانسلوکاسیون) دو
کروموزوم با حذف سانترومر یکی از آنها نشأت گرفتهاند
( .)Lesins & Gillies, 1972وجود کروموزومهای خیلی
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است .گزارشی از وجود کروموزومهای  Bدر جنس
 Medicagoارائه شده است ( Hossain & Bauchan,
)1999؛ در طول بررسیهای ژنتیک یاختهای روتین روی
نمونه (اکسشن)های گونۀ دیپلوئید M.sativa ssp. falcata

 ،Arcangeliسه گیاهچۀ منفرد از دو نمونۀ مختلف،
کروموزومهای  Bرا در یاختههای خود نشان دادند.
کروموزومهای  Bبهطورمعمول کوچکتر از کروموزومهای

نرمال  Aو بهطور عمده هتروکروماتینی هستند.
بهطورمعمول ،کروموزومهای  Bمیزان زندهمانی و
پدیدگان (فنوتیپ) یک اندام (ارگانیسم) را تحت تأثیر قرار

SI
D

نمیدهند و با کروموزومهای  Aجفت نمیشوند ،با کند و
حذف کردن ،پلی میتوز ،یا توزیع ترجیحی رفتار میتوز را
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Rieger et al., 1991به جهت
اینکه  .Medicago sativa sppدگرکشن (الوگام) هستند،
باور بر این است که چندشکلی (پلی مورفیسم)ها ممکن
هست درون ژنگان باشد و میتوان با استفاده از روشهای

of

مجموعۀ  ،Medicago sativaتاکنون در بازوهای بلند
کروموزومهای آنها ایزوکروموزوم و تلوزوم مشاهده نشده
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ایزوکروموزومها در بازوهای کوتاه کروموزومهای شماره  2و
 6یونجه نیز مشاهده شده است ( Bauchan & Hossain,
 .)1999a, 1999bایزوکروموزومها ،کروموزومهای
مونوسانتریک با بازوهای همولوگی هستند که تصویر آینه
ای یکدیگرند ،می باشند (.)Rieger, et al., 1991
ایزوکروموزومها ظرفیت (پتانسیل) تعیین میزان اثر دُز
ژنها را دارند .در بررسیهای انجامشده روی گونههای

استفاده از دادههای ریختشناختی و ایزوزایم (
 )al., 1988; Quiros & Morgan, 1981و توالیهای DNA
میتوکندری و کلروپالست (،)Havananda, et al., 2010
مسیر تکامل مجموعۀ  M.sativa–falcataبنا بر !Error
Hanson et

 Reference source not found.معین شده است .مجموعۀ

hi

 .)Bauchan, 1984تغییرپذیری کروموزومی ،مانند

مولکولی و نواربندی (بندینگ) آنها را آشکار کرد .با

 M.sativa–falcateشامل دستههایی از زیرگونههای با دو
سطح پلوئیدی است ( )Veronesi et al., 2010که در شکل
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بزرگتر از نظر اندازه در کاریوتیپ هر یک از این گونهها
قابل توجه است ( .)Lesins & Lesins, 1979با بهکارگیری
روش فلوسایتومتری برای تعیین سطح پلوئیدی روی
مجموعۀ  M.sativa ssp. falcataدر ایاالتمتحده ،مشخص
شد که هر دو سطح پلوئیدی دیپلوئید و تتراپلوئید در
مجموعه موجود است (.)Brummer et al., 1999
 Medicago sativa ssp. caeruleaاز اجداد دیپلوئید
( )2n=2x=16یونجه  M.sativa subsp.sativaارائه شده
است ( .)Lesins & Lesins, 1979مجموعۀ یونجۀ
 Medicago sativaموجود در کشور ترکیه ،سه کالس قابل
تشخیص ریختشناختی ( )1گلهای بنفش و نیام حلقهای؛
( )2گلهای زرد و نیام غیر حلقهای؛ ( )3حد واسط و
متشکل از هر دو دارد .در این مجموعه بررسیهای
کروموزومی روی  329گیاه که نمایانگر  87جمعیت وحشی
و  35کولتیوار یونجه بود انجام گرفت .همۀ کولتیوارهای
گردآوریشده در کالس ریختشناختی ( )1قرار گرفتند و
تتراپلوئید ( )2n=4x=32بودند؛ درحالیکه گیاهان وحشی
هر سه کالس ریختشناختی را داشتند و هر دو سطح را
(دیپلوئید ( )2n=2x=16و تتراپلوئید ( ) )2n=4x=32را
نشان دادند .نمونههای دورگ واقع در حد واسط کالسهای
( )1و ( )2نیز هر دو سطح پلوئیدی نشان دادند .در بیشتر
جمعیتها سطح پلوئیدی گیاهان یکسان بودند ،اما در
برخی از آنها مخلوطی از هر دو سطح پلوئیدی دیپلوئید
( )2n=2x=16و تتراپلوئید ( )2n=4x=32مشاهده شده
است .در چندین منطقه جمعیتهای دیپلوئید و تتراپلوئید
در کنار هم رشد مییافتند .برخالف دیپلوئیدها که در
مناطق شمالی ترکیه سازگار شدند تتراپلوئیدها پراکنش
بیشتری را در همۀ این کشور نشان دادند ( & Small
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 1نشان داده شده است .همۀ اعضاء این مجموعه کاریوتیپ
یکسانی را به اشتراک گذاشتند ( .)Gillies, 2009هر دو
سطح پلوئیدی دیپلوئید ( )2n=2x=16و تتراپلوئید
( )2n=4x=32در این مجموعه یافت میشود .یونجه یک
گونۀ اتوتتراپلوئید ( )2n=4x=32و دگرگشن است ،رقمهای
کشتشده ناهمگن هستند (

McKersie & Bowley,

 .)1993گلهای گیاه یونجه بسیار کوچک بوده و امکان
دورگگیری سخت و با صرف زمان بیشتری است ،یونجه
بهشدت خود ناسازگار بوده و به جهت چندساله بودن
ارزیابی عملکرد در آن ،به مدت طوالنی نیاز دارد ،لذا دورة
اصالحی آن طوالنیتر از گیاهان یکساله است .از سویی
یونجه خیلی به خویشآمیزی (اینبریدینگ) حساس است
( ،)Katepa-Mupondwa, et al., 2002بهطورمعمول پس از
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نخستین نسل خودباروری حدود 40درصد از عملکرد علوفه
و بذر کاسته میشود ،این ویژگی یک عامل بازدارنده در
تولید رقمهای دورگ است و وراثتپذیری عملکرد علوفه در
یونجه کم بوده و محیط روی نژادگان (ژنوتیپ) تأثیری زیاد
دارد ( .)Poehlman, 1987به علت پلی پلوئید بودن ،تولید
بذر هم به حد وفور صورت نمیگیرد لذا ،به دالیل یادشده
برای اصالح و بهبود گیاه یونجه از روش رقمهای ساختگی
یا مصنوعی (سنتیتیک) استفاده میشود و برای این منظور
یعنی تولید رقم مصنوعی میبایست در انتخاب همسانه
(کلون)ها توجه ویژهای شده و از همه مهمتر برای اینکه از
خویشآمیزی کاهش عملکرد علوفه در امان باشیم از
ترکیب نژادگانهای نزدیک و خویشاوند جلوگیری شود.
بدین منظور ضروری هست که همسانههای مورد استفاده از
نظر ویژگیهای کروموزومی بررسیشده و همسانههایی که
از نظر کاریوتیپ روابط دورتری دارند در تولید رقم
مصنوعی وارد شوند (.)Tuğay, 1997

مواد گیاهی

of

مواد و روشها
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برای بررسی کروموزومهای بدنی و تجزیۀ کاریوتیپ
جمعیتهای یونجه ( )Medicago sativa L.از مریستم نوک

hi

بررسی کروموزومهای بدنی
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از پوششهای گیاهی طبیعی یونجه (
 )L.واقع در مناطق دریاچهای استانهای ترکیه (،Burdur
 Afyon ،Ispartaو  )Konyaکه در جدول  .1مختصات
جغرافیایی آورده شده است؛ با انتخاب تک بوته شمار ده
جمعیت که هر جمعیت شامل چندین نمونه یا فرد بود از
این مناطق گردآوریشده و خزانۀ جمعیتی به دست آمد.
افراد شمارهگذاری شده و بر پایۀ صفات مورد نظر اصالحی،
انتخاب و برای بررسیهای ژنتیک یاختهای از یاختههای
بدنی استفاده شده است .از افراد انتخابشده جمعیتها
همسانه تهیه و در شرایط گلخانه ریشهدار شدند افزون بر
اینکه همسانههای ریشهدار شده در تجزیۀ کاریوتیپ
استفاده و در فضای آزاد برای مشاهدة کارهای اصالحی نیز
کشت شدند .در این تحقیق یک کولتیوار یونجۀ مراغه (
 )Medicago sativa L. CV Maragheاز ایران نیز استفاده
شده است و برای بررسی کروموزومها از بذرها استفاده شد.
Medicago sativa

ریشهای ناشی از ریشهدار شدن همسانههای افراد
جمعیتها به شرح زیر استفاده شده است.
برای ریشهدار کردن ،از شاخههای جوان قلمه گردید و
در محل سایه درون گلخانۀ پالستیکی که به سامانۀ مه
پاش مجهز بود ،درون مخلوطی از پرلیت و تورب ()2:1
کشت داده شد تا ریشهدار شود .پس از اینکه همسانههای
یونجه ریشهدار شد گیاهچههای بهدستآمده وارد
گلدانهای سیاه ( )10×10 cm3منتقل شدند ( & Zarifi
 .)Güloğlu, 2016از هر جمعیت  2تا  3همسانه که خیلی
خوب رشد کرده بودند انتخاب و برای ادامۀ ریشه دهی و
بررسیهای کروموزومی با روش ظریفی و گول اوغلو بدون
هیچ تغییری استفاده شد ( .)Zarifi & Güloğlu, 2016با
توجه به اینکه مرحلۀ میتوز در تقسیم یاختهای بسیار کوتاه
هست ،مشاهدة یاختهها در مرحلۀ متافاز با نسبت باال
مشکل است .استفاده از مواد و محلولهای افزاینده
نفوذپذیری یاختهها به همراه محلولهای پیش تیمار مانند؛
دی متیل سولفوکساید ( )DMSOباعث نفوذ سریع پیش
تیمار به درونیاخته شده و مشاهدة کروموزومها در مرحلۀ
متافاز را با در صد فراوانی باال امکانپذیر میکند ( Agayev,
 .)et al., 2010; Mujeeb-Kazi et al., 1987در این تحقیق،
میزان  50قطره از دی متیل سولفوکساید ( )DMSOبه
درون  400میلیلیتر محلول پیش تیمار اضافه کرده و
ریشهها تیمار شدند ،نتایج برجستهای بهدستآمده است.
بررسیهای میکروسکوپی با میکروسکوپ الیمپیوس BX53
ساخت کشور ژاپن انجام و صفحههای خوب متافازی
کروموزومها با دوربین دیجیتالی عکسبرداری شد.
اندازهگیری فراسنجههای کاریوتیپ

اندازهگیری فراسنجه (پارامتر)های کروموزومها در5-10
صفحۀ متافازی بر پایۀ بزرگنمایی با استفاده از نرمافزار
 )Reeves, 2001( MicroMeasure 3.3انجام شد .نامگذاری
و کالسبندی کروموزومها با توجه به محل سانترومر از
روش( )Levan et al. 1964استفاده شده است .ویژگیهای
عددی کاریوتیپ جمعیتها؛ بازوی بلند ( ،)Lبازوی کوتاه
( ،)Sنسبت بازوها ( ،)Arm ratioمیانگین طول کروموزومها،
طول نسبی کروموزومها ،شاخص سانترومری و خطای
استاندارد با استفاده از نرمافزارهای آماری Excell 13
و
(Microsoft
)Excell
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،" بهعنوان کاریوتیپ استانداردAfrican" کاریوتیپ یونجه
در این تحقیق برای ایجاد کاریوتیپ جمعیتهای یونجه و
.رسم ایدئوگرام و کاریوگرام آنها استفاده شد

(http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/sps
. محاسبه شدSPSS v16 s)

 کروموزوم2n=4x=32 ( باMedicago sativa L.) یونجه
) کروموزوم4(  جفت2  هر کروموزوم همتا،اتوتتراپلوئید
)Bauchan & Hossain, 2001b( بوده و بنا بر پیشنهادی

.)Medicago sativa L.(  مختصات جغرافیایی محلهای گردآوری جمعیتهای یونجه.1 جدول
Table.1.The collected locations and geographical coordinate’s data of (Medicago sativa L.) populations.
290

1

301

Location

Coordinate

Altitude (m)

Turkey/ Burdur/ Yeşilova-3

37º 57' 36 K, 29º 86' 75 D

1152 m

2

Turkey / Burdur/ Bucak-2

37º 45' 58 K, 30º 51' 05 D

789 m

304

3

Turkey / Isparta/ Eğirdir-2

37º 91' 73 K, 30º 78' 81 D

926 m

310

4

Turkey / Isparta/ Ş. Karaağaç-2

38º 06' 39 K, 31º 40' 51 D

1183 m

316

5

Turkey / Isparta/ Yalvaç-3

38º 21' 89 K, 31º 27' 95 D

1182 m

326

6

Turkey / Isparta/ Senirkent-2

38º 14' 15 K, 30º 61' 29 D

944 m

337

7

Turkey / Afyon/ Çay-2

38º 41' 70 K, 30º 77' 20 D

1019 m

339

8

Turkey / Afyon/ Sultandağı-1

38º 59' 69 K, 31º 00' 18 D

995 m

343

9

Turkey / Afyon/ Bolvadin-3

38º 69' 00 K, 30º 96' 45 D

982 m

346

10

Turkey / Konya/ Beyşehir-1
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No. Fixation

37º 37' 11 K, 31º 34' 30 D

1154 m

Ar
c

hi

ve

نتایج و بحث
 اما،( که با همسانه ازیاد یافتهاندMedicago sativa L.) بررسیهای کروموزومی همۀ جمعیتهای گردآوریشدة طبیعی یونجه
؛ ده نمونه از مناطق بومشناختی (اکولوژیکی) کشور ترکیه و یک نمونۀ بذری نیز از2 نمایندة یک جمعیت هستند بنا بر جدول
Agayev 2002; Agayev et al. 2010; Zarifi et (  در این تحقیق با استفاده از روش اسکواش بهبود یافته،) 1 کشور ایران (شکل
شکل
و
3
،2
(جدول
شدند
بررسی
)al.
2005;
Zarifi
&
Güloğlu
2016
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2
شکل  .)3شمارش کروموزومی همۀ جمعیتها  2n=4x=32بودند و اتوتتراپلوئید بودن این جمعیتها شناسایی شده و با دیگر
گزارشهای انجام گرفته همخوانی دارد ( ;Bauchan & Hossain 1998b; 2001a; 2001b; 1998a; Bauchan et al. 2002; 2003
 .)Masoud et al. 1991ویژگیهای کاریوتیپ جمعیتهای مورد بررسی؛ ترکیب کاریوتیپ (جدول  ،)2صفحه گسترة متافازی

ve

hi
Ar
c

(شکل 2
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(
آنها
کاریوتیپ
فراسنجههای
اندازهگیری
و
)3
شکل
جدول  )3خالصه شده است .رنگآمیزی کروموزومهای جمعیتهای یونجه با استفاده از هماتوکسیلن در روش اسکواش پیشرفته
نتایج قابل قبولی را در تشخیص ریختشناختی کروموزومهای آنها نشان داده است ( ;Agayev et al. 2010; Zarifi et al. 2005
 .)Zarifi & Güloğlu 2016شمار کروموزومها و تتراپلوئیدی بودن جمعیتها تفاوتی را نشان نداده ،اما در کاریوتیپ کروموزمهای
بدنی جمعیتها اختالفهای اساسی مشاهده شده است (جدول  .)2یونجه ) (Medicago sativa L.با  2n=4x=32کروموزوم
اتوتتراپلوئید ،هر کروموزوم همتا  2جفت ( 4کروموزوم) بوده و بنا بر پیشنهادی ( )Bauchan & Hossain, 2001bکاریوتیپ یونجه
" "Africanبهعنوان کاریوتیپ استاندارد ،در این تحقیق برای ایجاد کاریوتیپ جمعیتهای یونجه و رسم ایدئوگرام و کاریوگرام
آنها استفاده شد .در این تحقیق کاریوتیپ و کاریوگرام نمونۀ یونجۀ ( )CV. Maraghehمورد بررسی از کشور ایران بل این روش
تهیه شده (شکل  )1و برای مقایسۀ کاریوتیپ دیگر جمعیتها استفاده شد .در کاریوتیپ همۀ جمعیتها دو جفت کروموزوم

SI
D

ماهواره (ساتالیت)دار ( )NORیا ماهواره مشاهده شد (کروموزوم شماره  .)8نوع کروموزومهای ماهواره دار در این جمعیتها در
دو جمعیت ( Ş. Karaağaç-2و  )Çay-2متاسانتریک بوده و در دیگر جمعیتها ساب متاسانتریک یا خیلی نزدیک به ساب
متاسانتریک بودند .افزون بر این ،در کاریوتیپ این جمعیتها  8جفت کروموزوم بزرگ متاسانتریک و یا ساب متاسانتریک (
کروموزومهای  ،)1-4و  6جفت کروموزوم کوچک متاسانتریک (کروموزومهای  )5-7مشاهده شده است (جدول  2و
جدول  .)3در ژنگان یونجه کروموزوم شماره  8به روش ( )Bauchan & Hossain, 2001bو کاریوگرام نمونۀ کولتیوار ایرانی (

CV.

 )Maraghehدر شکل  ،1صاحب  NORیا ماهواره بوده و روی بازوی کوتاه کروموزومها قرار گرفته است و با گزارشهای نتایج

of

بررسیهای ( )Schlarbaum, et al., 1988یکسان بوده ،اما از سوی  (1991(Masoud et al.گزارش شده است که در ژنگان
یونجه ،این ماهوارهها روی بازوی بزرگ کروموزومها قرار دارند؛ کروموزومهای ماهوارهدار در تجزیۀ کاریوتیپ از معیارهای
شناسایی و یا نشانگر هستند .نتایج این تحقیق با نتایج برخی از بررسیهای انجامشده همخوانی نداشته ( Bauchan & Campbell
 )1994; Bauchan & Hossain 2001a; 2001bو در این تحقیق جزئیات کامل کاریوتیپ گیاه یونجه) (Medicago sativa L.با
استفاده از روش اسکواش پیشرفته در یاختههای بدنی ارائه شده است (شکل ،2

ve

hi
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،3

شکل

جدول 3و.)3
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شکل  .1کاریوگرام نمونۀ یونجه ( )CV. Maraghehاز ایران بنا بر روش کاریوتیپ استاندارد ( Bauchan & Hossain,
)2001b
Fig.2. Karyogram of alfalfa population of Iran (CV. Maragheh) according to the method of
)standard karyotype (G. R. Bauchan & Hossain, 2001b

of

در ژنگان این گیاهان وجود دو جفت کروموزوم ماهوارهدار (تتراد کروموزوم) بهعنوان نشانگر ،و ازآنجاییکه این کروموزومها
از نظر ریختشناختی همانند و جفت هم بودند ،اتوتتراپلوئید بودن جمعیتها استنباط شده است .در تحقیق دیگری که روی
یاختههای بدنی کشت بافت پروتوبالست یونجه انجام گرفته بود ،در کاریوتیپ آنها وجود  4کروموزوم ماهوارهدار همانند این
تحقیق گزارش شده و افزون بر این در بعضی از گروههای کروموزومها فرورفتگی ثالثیه را نیز نشان دادند ( Schlarbaum et al.,
.)1988
گسترة متافازی ،کاریوگرام و ایدئوگرام هاپلوئیدی کروموزومهای بدنی جمعیتها در (شکل  )2برای مقایسۀ ریختشناختی
2
جدول
در
کاریوتیبها
فراسنجههای
دادههای
و
داده
نمایش
آنها
کروموزومهای
جدول 3بهطور کامل ارائه شده است .شاخصهای نبود تقارن ( A1و  )A2کاریوتیپ جمعیتها با استفاده از روش رومرو زارکو
( )Romero Zarco, 1986مشخص شده است ()Error! Reference source not found.کالسبندی کاریوتیپها ( )SCبر پایۀ
و
2
(جدول
در
نامتقارنی
درجۀ
گرفتن
نظر
در
با
)Stebbins,
(1971
شکل  1در جایگاه آخر کاریوتیپ آورده شده است و بدون
جدول  )3ارائه شده است .بر پایۀ این اطالعات توصیف
توجه به بزرگی و کوچکی این کروموزوم نشانگر (مارکر)،
ویژگیهای تکتک کروموزومها در زیر آورده شده است.
دیگر کروموزومها از بزرگ به کوچک در کاریوتیپ قرار
کروموزوم شماره  8در جمعیتهای مورد بررسی ماهواره
گرفته و شرح آنها آمده است.
داشته و بهکلی مشخص بوده و بنا بر روش )2001
 )Bauchan & Hossainو با کاریوگرام جمعیت ایرانی در

ve
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جدول  .2شمارش کروموزومی و فرمول کاریوتیپ جمعیتهای یونجه ( )Medicago sativa Lگردآوریشده
Table. 2. Chromosome number and karyotype formula of alfalfa (Medicago sativa L.) populations
SC

Karyotype Formula

Chromosome No.

x

Locations

No.

2B

20 m+ 4sm + 4~sm+ 4smsat

2n= 4x= 32

8

Turkey/ Burdur/ Yeşilova-3

1

2B

Turkey / Burdur/ Bucak-2

2

2n= 4x= 32

8

Turkey / Isparta/ Eğirdir-2

3

1B

28m + 4msat

2n= 4x= 32

8

Turkey / Isparta/ Ş. Karaağaç-2

4

2B

28m+ 4smsat

2n= 4x= 32

8

Turkey / Isparta/ Yalvaç-3

5

2A
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sat

24m+ 4~sm + 4~sm + 2B
sat

28m+ 4~sm

2n= 4x= 32
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28m+ 4~smsat

1B
2B

sat

sat

1A
2A
2A

24m+ 4sm+ 4m
sat

2B

2n= 4x= 32
2n= 4x= 32
2n= 4x= 32

28m+ 4sm

28m+ 4~sm

24m+ 4~sm+ 4smsat
sat

24m+ 4sm+ 4sm

8

Turkey / Isparta/ Senirkent-2

8
8
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6

Turkey / Afyon/ Çay-2

7

Turkey / Afyon/ Sultandağı-1

8

2n= 4x= 32

8

Turkey / Afyon/ Bolvadin-3

9

2n= 4x= 32

8

Turkey / Konya/ Beyşehir-1

10

2n= 4x= 32

8

Iran/ CV. Maragheh

11

کروموزوم :1بزرگترین کروموزوم در کاریوتیپ

کروموزوم :3در همۀ جمعیتها تیپ این کروموزوم

جمعیتها بوده و اندازة طول این کروموزوم
میکرومتر در جمعیت ایران  CV. Maraghehو 2.56± 0.03
میکرومتر در جمعیت  Eğirdir-2متغیر بوده و تفاوت
معنیداری در بین جمعیتها نشان داد .تیپ این کروموزوم
در همۀ جمعیتها متاسانتریک بوده و اما در جمعیتهای
 Yeşilova-3بهطورکلی ساب متاسانتریک ( Levan et al.
 )1964بوده و در جمعیت  Bucak-2تا حدودی ساب
متاسانتریک و نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر این جمعیت
 1.65± 0.06است .تغییر زیادی در همتاها و نیمهمتا
(همیولوگ)ها در این کروموزوم بین جمعیتها مشاهده

متاسانتریک بوده و اندازة طول کروموزوم باز هم در
جمعیت  4.63± 0.05( CV. Maraghehمیکرومتر)
بیشترین و در جمعیت  )2.39± 0.04( Eğirdir-2کمترین را
است .نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر جمعیتها 1.18± 0.05
تا  1.28± 0.03متغیر بود .تغییرپذیری در همتاها و
نیمهمتاها بهندرت رخ داده است.

5.02± 0.10
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شده است که پیشتر گزارش نشده است.

تفاوت کمی را نسبت به کروموزوم شماره  1نشان داده
است و تیپ این کروموزوم در جمعیتها متاسانتریک بوده
ولی در دو جمعیت  CV. Maraghehو  Çay-2ساب
متاسانتریک است .اندازة طول کروموزوم 4.80± 0.06
میکرومتر در جمعیت ایران  CV. Maraghehو 2.47± 0.04
میکرومتر در جمعیت  Eğirdir-2متغیر بوده است .عدد
نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر جمعیتها  1.23± 0.04تا
 1.73± 0.02متغیر بود .در همتاها و نیمهمتاها تغییر دیده
شده است.

 )0.05ساب متاسانتریک مشاهده شده است .جمعیتی که
بزرگترین اندازة طول کروموزوم را داشت جمعیت CV.
 4.58± 0.05( Maraghehمیکرومتر) و کوچکترین اندازة
طول کروموزوم در جمعیت  )2.31± 0.04( Eğirdir-2بود.
در این کروموزوم نیز تغییر در همتاها و نیمهمتاهای برخی
از جمعیتها بهطور آشکار قابل مشاهده بود.

ve

کروموزوم :2این کروموزوم در جمعیتها از نظر اندازه

جمعیت  )1.62± 0.05( Yeşilova-3و 1.65± ( Beyşehir-1

hi

تحقیق در قسمتهای دیگر به آن اشاره شده است.

برای این کروموزوم  1.17± 0.04تا 1.65± 0.05متغیر بود.
تیپ کروموزوم در جمعیتها متاسانتریک بوده اما در دو

کروموزوم 5و :6این کروموزومها در همۀ جمعیتها هم

Ar
c

بهکار بردن "تا حدودی ساب متاسانتریک" برای تیپ
کروموزومها در این تحقیق ،به جهت این است که از نظر
میانگین اعداد متافازهای مورد استفاده برای تجزیۀ
کاریوتیپ تفاوت کمتری با لوان داشته و بیشتر متافازهای
مورد تجزیۀ تیپ کروموزوم را ساب متاسانتریک نشان داده
است و شاید هم از تفاوت و تغییرهای بهدستآمده در
همتاها و نیمهمتاها شده باشد و همچنین پدیدههای
دیگری مانند ناهمگنی قابل توجه در جمعیتها که در این
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کروموزوم  :4نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر جمعیتها

از نظر اندازه خیلی همانند به هم بودند و هم از نظر تیپ
که همۀ متاسانتریک بودند .نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر
جمعیتها به یک خیلی نزدیک بودند و اما در جمعیت
 Sultandağı-1این عدد  1.59± 0.09بهدستآمده که کمی
بیشتر است و نشان میدهد در بازوهای این جمعیت
تغییری صورت گرفته است ،همین رخداد در دیگر
جمعیتها در دیگر کروموزومها نیز مشاهده شده است.
بزرگترین اندازة طول کروموزومها مربوط به جمعیت ایران
 CV. Maraghehو کوچکترین اندازة طول کروموزوم در
جمعیت  Eğirdir-2مشاهده شده است.
کروموزوم :7کوچکترین کروموزوم از نظر اندازه در
جمعیتها است که تفاوت فاحشی را نسبت به دیگر
کروموزومها دارد و خیلی کوچک هستند و از نظر
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ریختشناختی و تیپ که همگی متاسانتریک هستند
بهآسانی قابل تشخیص هستند .این کروموزومها نیز
میتوانند بهعنوان نشانگر کروموزومی باشند .همۀ همتاها
برخالف دیگر کروموزومها همانند هم بوده و تفکیک آنها
از روی ظاهر سخت بوده و تغییرپذیری در آنها بهندرت رخ
داده و در همۀ جمعیتها و بومجور (اکوتیپ)ها ثابت
هستند .جمعیتی که بزرگترین اندازة طول کروموزوم را
داشت باز هم جمعیت 4.02± 0.08( CV. Maragheh
میکرومتر) و کوچکترین اندازة طول کروموزوم در جمعیت
 )1.97± 0.03( Eğirdir-2بود .نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر

جمعیتها به یک خیلی نزدیک هستند.
کروموزوم :8این کروموزوم مهمترین و متمایزکنندهترین
کروموزوم در بین جمعیتها است .کروموزوم ماهوارهدار یا
ماهوارهدار در جمعیتها بوده و همۀ چهار کروموزوم
ماهواره (تتراد کروموزوم) کامل قابل تشخیص و اندازهگیری
بوده است .این کروموزوم تغییر زیادی را در جمعیتها
نشان داده است .اندازههای متفاوت ماهواره و تغییرپذیری
تیپ کروموزم قابل توجه بوده و از سویی تغییر در همتاها و
نیمهمتاها قابل مشاهده بود.

SI
D
of
ve

hi

شکل  .2یاخته های سوماتیک جمعیتهای یونجه ) (Medicago sativa L.که با کلون افزونش شدند و  2n=4x=32کروموزوم را نشان
میدهند .کروموزومهای ماهوارهدار با فلش ها نشان داده شده است .فلش نازک در جمعیت  Sultandağı-1ماهواره یا ماهواره بزرگ را نشان
میدهد.

همۀ ماهوارهها روی بازوی کوتاه کروموزومها قرار گرفته
و اندازة آن گاهی هماندازه ،بیشتر یا نزدیک دو برابر اندازة
بازوی کوتاه است .تیپ کروموزوم بیشتر ساب متاسانتریک
و یا نزدیک به ساب متاسانتریک به جهت تغییر در همتاها
و نیمهمتاها و تنها در دو جمعیت  Çay-2و Ş. Karaağaç-
 2متاسانتریک هست .نسبت بازوها ( )AR=L/Sدر
جمعیتها  ) Ş. Karaağaç-2( 1.44± 0.03تا 2.06± 0.14
( ) Sultandağı-1متغیر بود و این تغییرها بهنسبت زیاد
است.
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Fig. 3. Somatic chromosomes of cloned (Medicago sativa L.) populations, 2n=4x=32. Arrows indicate satellite
chromosomes

اندازة طول کروموزم با احتساب اندازة ماهواره بیشتر از
دیگر کروموزومها بوده و همانند دیگر کروموزومها جمعیت
 CV. Maraghehبیشترین و جمعیت  Eğirdir-2کمترین
اندازة طول را داشتند .بزرگترین ماهواره در
جمعیتهای  CV. Maraghehو  Sultandağı-1به ترتیب
 1.35و  1.4میکرومتر مشاهده شده است .چنین به نظر
میرسد که اثر تغییر موجود در دیگر کروموزومها در این
کروموزوم ماهوارهدار بیشتر ظاهرشده و تنوع اندازة ماهواره
و تیپ این کروموزوم مؤید این است.
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شکل  .3یاخته های سوماتیک جمعیتهای یونجه ) (Medicago sativa L.که با همسانه افزونش شدند و  2n=4x=32کروموزوم را نشان میدهند.
کروموزومهای ماهوارهدار با فلش ها نشان داده شده است.
Fig. 4. Somatic chromosomes of cloned (Medicago sativa L.) populations, 2n=4x=32. Arrows indicate satellite
chromosomes.
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با توجه به گزارشهای پیشین ،بررسیهای ژنتیک یاختهای روی یونجه ) (M.sativa ssp.sativa (L.) L & Lو گونههای
نزدیک و خویشاوند آن به دلیل چهار عامل از دیگر محصوالت زراعی عقب مانده است؛  .1کروموزمهای بسیار کوچک ،طول آنها
در یاختههای نوک ریشه  3-2میکرومتر .2 ،از نظر ریختشناختی کروموزومها بسیار همانند به هم هستند .3 ،شمار کروموزمهای
یونجه ) (Medicago sativa L.زراعی زیاد ( ،)2n=4x=32و  .4یونجۀ اتوتتراپلوئید طبیعی که چهار ژنگان تا حدودی یکسان و
ژنتیک پیچیده .به خاطر همین ساختار ژنتیکی اتوتتراپلوئید یونجه محققان گونههای دیپلوئید را برای تحقیق کروموزومها ترجیح
دادهاند و بررسیهای خودشان را روی آنها انجام دادند .زیرگونۀ دیپلوئید ( Medicago sativa ssp. caerulea (Less, ex
 )Ledeb.). Schmalh.مربوط به یونجۀ تتراپلوئید زراعی به جهت اینکه کروموزومهای بدنی و کاریوتیپ این زیرگونه یک جفت
کروموزوم ماهوارهدار ( )NORیا ماهواره در کروموزوم شماره  ،8و  4جفت کروموزوم ساب متاسانتریک در کروموزومهای شماره
 ،1-4سه جفت کروموزوم کوچک متاسانتریک در کروموزومهای  5-7دارد ( & Bauchan & Hossain, 2001a; Bauchan
(شکل
بررسی
مورد
جمعیتهای
کاریوتیپ
با
مقایسه
در
و
)Campbell,
1994
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ve

(جدولهای
جمعیتهای مختلف یونجه ) (Medicago sativa L.از
مناطق متفاوت بومشناختی ترکیه (جدول  )1به پدیدة
وجود کروموزومهای  Bدر یک جمعیت برخورد کردیم.
کروموزومهای  Bبهطور عمده از کروموزومهای  Aکوچکتر
بوده و هتروکروماتینی هستند .در حالت معمول وجود این
کروموزومها زندگی و پدیدگان موجود را تحت تأثیر قرار
نمیدهند ،با کروموزومهای  Aجفتوجور نمیشوند ،شمار
آنها در گونهها و جمعیتها متفاوت بوده و رفتار میوزی
(نبود همتا) و میتوزی (جدا نشدن کروماتید در آنافاز) را با
تأخیر ،حذف ،پلی میتوزی و توزیع ترجیحی تحت تأثیر
قرار میدهند (.)Camacho, et al., 2000

Ar
c

و
)5
شکل
جدول  3در این تحقیق و وجود همانندی زیاد
کاریوتیپی و کروموزومی ،از اجداد یونجه (Medicago
) sativa L.در نظر گرفته میشود .یونجه اهلی و زراعی
) ،(Medicago sativa L.در نتیجۀ نبود کاهشی گامتهای
( )2xزیرگونههای این گیاه و همراه با پلی پلوئیدی شدن
بهدستآمده است و دیگر تحقیقات و گزارشها نیز این را
اثبات کرده است ( McCoy & Bingham, 1988; Pfeiffer
 .)& Bingham, 1983با دورگ گیری سطوح مختلف
پلوئیدی امکان انتقال ذخایر توارثی (ژرم پالسم) یونجه
اثبات شده است ( & Bingham, 1968; Bingham
 .)Saunders, 1974در این بررسی ژنتیک یاختهایی روی

جدول

2

جدول  .3جزئیات کاریوتیپ جمعیتهای یونجه ( )Medicago sativa Lبررسیشده؛ فرمول کاریوتیپ ( ،) KFمیانگین طول کروموزوم (میانگین
( ،))TLاندازة ماهواره ( ،)SATطول کل کروموزوم مجموعۀ هاپلوئیدی ( ،)TCدامنۀ اندازة کروموزومها ( A1 ،)Intervalشاخص نامتقارن درون
کروموزومی ( )intrachromosomal asymmetryو  A2شاخص نامتقارن میان کروموزومی (Romero ( ) interchromosomal asymmetry
 ،)Zarco, 1986شاخص سانترومری ( ،)CIکالسبندی کاریوتیپها بر پایۀ درجۀ نامتقارنی ( ،)Stebbins, 1971( )SCدرصد شکل کلی کاریوتیپ
( ،)Huziwara, 1962( )TF%ضریب تغییرات ( ،)CV%شاخص درجۀ نامتقارنی کاریوتیپ (Watanabe, Yahara, Denda, & ( )AI
 ،)Kosuge, 1999شاخص پراکندگی کاریوتیپ ( )Lavania & Srivastava, 1992, 1999( )DIو اختالف دامنۀ طول نسبی کروموزومها (.)DRL
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Table. 3. Karyotype details of studied alfalfa populations (Medicago sativa L.); Karyotype formula (KF), The
mean length of chromosomes (TL), size of satellite (SAT), Total length of haploid set chromosomes (TC), Range
of chromosomes size (Interval), A1; intrachromosomal asymmetry and A2; interchromosomal asymmetry
(Romero Zarco, 1986), Centromer index (CI), Symmetry class (SC) (Stebbins 1971), The total form percent
(TF%) (Huziwara 1962), Coefficient of variation (CV %), The karyotype asymmetry index (AI) (Watanabe et al.
1999), The dispersion index (DI) ((Lavania & Srivastava 1992; Lavania & Srivastava 1999) and difference of
range of relative length (DRL).
KF

Mean
(TL)

Interval

TC

CI

SA
T

CV
%

AI

A1

A2

DR
L

TF%

DI

S
C

Yeşilova-3

20 m+ 4sm +
4~sm+ 4smsat

2.56±
0.04

1.69- 3.69

20.47±
0.084

41.45

0.82

14.91

0.142

0.251

0.096

3.15

41.01

6.185

2B

Bucak-2

24m+ 4~sm +
4~smsat + 2B

3.14±
0.06

2.12- 4.57

25.11±
0.140

41.83

1.03

17.54

0.128

0.231

0.126

4.63

41.43

7.337

2B

Eğirdir-2

28m+ 4~smsat

2.36±
0.03

1.83- 3.19

18.88±
0.095

42.04

0.82

12.04

0.123

0.226

0.112

4.54

41.44

4.994

2A

Ş.
Karaağaç-2
Yalvaç-3

28m + 4msat

2.97±
0.06

1.94- 4.35

23.79±
0.104

41.72

1.03

18.31

0.127

0.237

0.097

3.63

41.21

7.982

1B

28m+ 4smsat

3.28±
0.07

1.73- 5.20

26.21±
0.150

41.30

1.02

20.78

0.142

0.255

0.127

5.23

40.56

8.488

2B

Senirkent-2

28m+ 4~smsat

3.13±
0.07

2.05- 5.04

28.38±
0.163

42.09

1.02

21.83

0.122

0.224

0.107

3.67

41.72

8.768

1B

Çay-2

24m+ 4sm+
4msat

3.74±
0.08

2.44- 5.93

29.90±
0.151

41.58

1.18

21.63

0.135

0.245

0.115

4.30

41.03

8.957

2B

Sultandağı1
Bolvadin-3

28m+ 4smsat

3.99±
0.12

2.50- 5.82

31.95±
0.149

41.22

1.40

23.64

0.138

0.252

0.105

3.82

40.41

8.515

2B

28m+ 4~smsat

2.99±
0.05

2.18- 4.24

24.00±
0.145

42.63

1.19

13.55

0.109

0.208

0.134

5.13

41.58

5.842

1A

Beyşehir-1

24m+ 4~sm+
4smsat

2.98±
0.04

2.24- 4.35

23.83±
0.121

41.51

1.13

13.89

0.134

0.242

0.115

4.71

40.85

5.756

2A

Iran/ CV.
Maragheh

24m+ 4sm+
4smsat

4.58±
0.07

3.88- 5.37

36.65±
0.131

40.71

1.35

8.349

0.152

0.270

0.080

2.24

40.33

3.473

2A
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 با فلش نازک در رویB  کروموزومهای،)2n=4x=32+2B(  ترکیهBucak-2  درگسترة متافازی جمعیتB  جضور دو کروموزوم.4 شکل
.شکل و کروموزومهای ساتالیتدار با فلش پر رنگ نشان داده شده است
Fig. 6. The presence of two B chromosomes in metaphase plate of Bucak-2 population from Turkey
(2n=4x=32+2B), B chromosomes and satellited chromosomes were shown in picture by narrow arrows and bold
arrows respectively.
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شکل  .5ایدئوگرام هاپلوئیدی جمعیتهای یونجه ) 2n=4x=32 (Medicago sativa L.مورد بررسی :m ،متاسانتریک و  :smساب متاسانتریک،
ایدئوگرام تفاوت اندازه در کروموزومهای جمعیتها را نشان میدهد.
Fig. 5. Haploid ideogram of studied alfalfa population (Medicago sativa L.) 2n=4x=32, Ideograms reflect size
differences among the populations
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این کروموزومها تنها در جمعیتی که از منطقۀ
 Bucak-2ترکیه گردآوریشده بود مشاهده و شمار آنها دو
عدد بود (شکل  .)4در دیگر جمعیتها کروموزوم B
مشاهده نشده اما در ریختشناختی کروموزومها تفاوت

زیادی آشکار شده است .وجود پدیدهای کروموزوم  Bدر
جنس یونجه  Medicagoپیشتر توسط ( & Hossain
 )Bauchan, 1999گزارش شده است.

شکل  .6نمودار پراگندگی شاخصهای نبود تقارن  A1و  )Romero Zarco, 1986( A2جمعیتهای یونجه ). (Medicago sativa L.
Fig. 7. Scatter diagram for studied alfalfa populations (Medicago sativa L.) based on A1 and A2 asymmetry
parameters (Romero Zarco 198).
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شناسایی تکتک کروموزومهای جمعیتهای یونجه ) (Medicago sativa L.با استفاده از روش اسکواش بهبود یافته توسط
( )Agayev 2002; Agayev et al. 2010; Zarifi et al. 2005; Zarifi & Güloğlu 2016و آشکار کردن تغییر و تنوع در ساختار
کروموزومی این جمعیتها امکانپذیر شده و پدیدههای متفاوتی که در تکامل کاریوتیپ نقش دارند ،شناسایی میشود .از
پدیدههای مهم افزون بر کروموزومهای  Bوجود کروموزومهای ناجور یا دگرشکل (هترومورف) در کروموزومهای همتا بود که از
نظر تیپ این کروموزومها متفاوت بودند و تیپهای متاسانتریک و ساب متاسانتریک در تترادهای همتا مشاهده شده است .این
رخداد بسیار نادر بوده و پیشتر گزارش نشده است .در همتای کروموزمهای شماره  3، 2، 1و 4و گاهی در کروموزومهای
ماهوارهدار این پدیده بهطور آشکار مشاهده شده است .تغییرپذیری تیپ کروموزومها در جمعیتهای مورد بررسی متأثر از
فرایندهای تکامل کروموزومی؛ جابهجایی ،وارونگی ،حذف و تکراری مؤید این نتیجه است .این تفاوتهای موجود در سطح
کروموزوم جمعیتها مانند کروموزوم  ،Bکروموزوم دگرشکل ،کروموزومهای با تیپهای مختلف بهویژه تیپ ساب متاسانتریک در
همتاهای  3، 2 ،1و 4و تفاوت اندازة ماهواره در کروموزومهای جمعیتها دلیل دگرگشنی و ناهمگن بودن این جمعیتها را نیز
بیان میکند و این پدیده پیشتر توسط  (1993( McKersie & Bowleyگزارش شده است.
تقارن و نبود تقارن کاریوتیپ و تفاوت آن در جمعیتهای یونجه ) (Medicago sativa L.از روش ()Romero Zarco, 1986
(  )Error! Reference source not found.بهصورت دیاگرام نشان داده است .میزان  A1در این بررسی از  0.21تا  0.27متغیر بود.
کمترین میزان  A1مربوط به جمعیت  ، Bolvadin-3متقارنترین کاریوتیپ و جمعیتهای  Yalvaç-3 ،Sultandağı-1و CV.
 Maraghehبا داشتن بیشترین میزان نامتقارنترین کاریوتیپ را صاحب هستند ( .)Error! Reference source not found.با
توجه به دادههای  ،A1در جمعیتهای  Yalvaç-3 ،Sultandağı-1و  ،CV. Maraghehتفاوت درون کروموزومی
( )intrachromosomalباال بوده (تفاوت در بازوهای کروموزوم) و برعکس این رخداد در جمعیت  Bolvadin-3رخ داده است .در
بررسی فراسنجۀ  ،A2میزان آن در جمعیتهای مورد بررسی از  0.080تا  0.134متغیر بود .بیشترین میزان  A2در جمعیتهای
 Bucak-2 ،Yalvaç-3 ، Bolvadin-3و  Çay-2مشاهده شده است .بنابراین تفاوت طول در کروموزومهای مختلف این جمعیتها
بیشتر بوده است .اما برعکس در جمعیتهای  Ş. Karaağaç-2 ،CV. Maraghehو  Yeşilova-3میزان  A2کمتر بوده و تفاوت
کمتری در بین طول کروموزومهایشان مشاهده شده است.
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در این تحقیق بهمنظور تولید رقمهای مصنوعی از منابع ژنتیکی یونجههای ( )Medicago sativa L.سازگار شده در شرایط
آب و هوایی مناطق آناتولی میانی کشور ترکیه ،ویژگیهای کاریوتیپ ده جمعیت همسانهای مهم انتخابشده از  22منطقه و یک
جمعیت از ایران بررسیشده است .تعیین همانندیها و تفاوتهای کروموزومی جمعیتها و انتخاب ویژگیهای برجسته و
موردپسند در مراحل بعدی برنامهریزی فرایندهای دورگ گیری ،پلی کراس و منبع مصنوعی استفاده میشود .بررسیهای ژنتیک
یاختهای روی یونجه و گونههای نزدیک و خویشاوند آن به جهت مشکالت عدیدهای سخت بوده است ( Bauchan & Hossain,
 ،)1997این تحقیق در توسعۀ علم و تهیۀ روشهای بررسی ژنتیک یاختهایی روتین و مؤثر در ارزیابی منابع ژنتیکی بانک ژنها و
منابع طبیعی بهویژه ذخایر توارثی یونجه ) (Medicago sativa L.کمک مؤثری است .جمعیتهای یونجه (Medicago sativa
)L.مورد بررسی  2n=4x=32کروموزوم داشته و اتوتتراپلوئید بودند و تفاوتی در شمار نشان ندادند .مهمترین کروموزوم نشانگر در
گونهها و جمعیتها ،وجود کروموزوم ماهوارهدار( )NORیا مناطق سازماندهندة هستکی است که محل قرار گرفتن این قسمت از
کروموزوم در بازوهای کروموزوم نیز از ویژگیهای تمایز کننده است .در جمعیتهای یونجۀ بررسیشده دو جفت ماهواره روی
بازوی کوتاه کروموزوم شماره  8مشاهده شده است و از نظر اندازة بین جمعیتها اختالف نشان داده است .تیپ کروموزومهای
صاحب ماهواره ( )NORبه غیر از دو جمعیت  Ş. Karaağaç-2و  Çay-2که متاسانتریک ( )mبودند در دیگر جمعیتها ساب
متاسانتریک ( )smمشاهده شدند.
تغییر و تنوع در ساختار کروموزومی این جمعیتها از جمله کروموزومهای دگرشکل در کروموزومهای همتا بود که از نظر
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تیپ این کروموزومها متفاوت بودند و تیپهای متاسانتریک و ساب متاسانتریک در تترادهای همتا مشاهده شده است .این رخداد
بسیار نادر بوده و پیشتر گزارش نشده است .در همتا کروموزمهای شماره  3، 2، 1و 4و گاهی در کروموزومهای ماهوارهدار این
پدیده بهطور آشکار مشاهده شده است .تغییر تیپ کروموزومها در جمعیتهای مورد بررسی متأثر از فرایندهای تکامل
کروموزومی؛ جابهجایی  ،وارونگی ،حذف و تکراری و یا از بین رفتن میزان هتروکروماتین  DNAمؤید این نتیجه است و در این
در
که
متاسانتریک
ساب
به
متاسانتریک
از
بازوها
نسبت
میزان
گرایش
تحقیق
اندازة ماهواره در کروموزومهای جمعیتها دلیل دگرگشنی
جدول  ،3جدول  2و
و ناهمگن بودن این جمعیتها را نیز بیان میکند و این
پدیده پیشتر توسط ()McKersie & Bowley, 1993
شکل  5نشان داده شده است و در برخی از
گزارش شده است .تنوع کروموزومی بهویژه در همتاهای ،1
جمعیتها مشاهده شده این پدیده را نشان میدهد .از
 3، 2و 4نمایانگر تنوع ژنتیکی در جمعیتها نیز به شمار
سویی از تغییر تیپهای کروموزوم چنین استنباط میشود
میآید بنابراین تهیۀ نقشۀ ژنتیکی این جمعیتها و استفاده
که با توجه به اینکه مناطق آناتولی میانی کشور ترکیه از
از آن اطالعات در اصالح نباتات امکانپذیر است.
خاستگاههای یونجه است و انواع گونههای دیپلوئید و
جمعیتهای یونجه ) (Medicago sativa L.مورد
رقمهای تتراپلوئید مدتهای طوالنی در این محل با تغییر
بررسی در کاریوتیپ خودشان دارای دو تیپ کروموزوم
در ژنگان خودشان سازگار شدهاند و هنگامی بین گونههای
متاسانتریک ( )mو ساب متاسانتریک ( )mبودند و فراوانی
دیپلوئید و تتراپلوئید دورگگیری طبیعی رخ میدهد ما
متاسانتریکها بیشتر بود و بنابراین جمعیتها با این ویژگی
تغییرپذیریها را در ساختار کروموزومی نتاج مشاهده
به سه گروه کالسبندی شده است؛  .1جمعیتهایی که در
میکنیم.
کاریوتیپ آنها بیست عدد کروموزوم متاسانتریک ()m
در مناطق آناتولی میانی کشور ترکیه بهویژه در مناطق
وجود دارد (تنها جمعیت  .2 ،)Yeşilova-3جمعیتهایی که
دریاچهای این کشور که این تحقیق در آنجا اجرا شده است
در کاریوتیپ آنها  24کروموزوم متاسانتریک ( )mوجود
به جهت وجود تنوع اجتماعات زنبورها ،دگرگشنی در
دارد ( Beyşehir-1 ،Çay-2 ،Bucak-2و .)CV. Maragheh
جمعیتها و گونههای یونجه در این مناطق تشویق و آسان
 .3جمعیتهایی که در کاریوتیپ آنها  28کروموزوم
شده است .با بهرهگیری از ریختشناختی کروموزومهای
متاسانتریک ( )mوجود دارد (،Ş. Karaağaç-2 ،Eğirdir-2
این جمعیتها ،میتوان منشأ یونجههای تتراپلوئید را از
 Sultandağı-1 ،Senirkent-2 ،Yalvaç-3و )Bolvadin-3
گونههای دیپلوئید و یا زیرگونههای آنها استنباط کرد.
(جدول  .)2درنهایت در این تحقیق ،شناسنامۀ کروموزومی
کروموزومهای ماهوارهدار در جمعیتهای یونجه مورد
اختصاصی برای یازده جمعیت از ذخایر توارثی یونجه
بررسی در شماره  ،8از نظر اندازة طول تنوع بین آنها
) (Medicago sativa L.ایجادشده و این تحقیق نخستین
نشان داده است و این تنوع با تغییر تیپ کروموزومها در
کار ژنتیک یاختهایی روی یونجههای بومی کشور ترکیه
همتاهای  3، 2 ،1و 4متناسب بود و هرگاه اندازة طول
است.
ماهواره بزرگتر و یا هماندازة طول بازوی کوتاه در شماره 8
بود تیپ این کروموزومها به سمت ساب متاسانتریک
سپاسگزاری
متمایل میشد .در یازده جمعیت یونجه (Medicago
این تحقیق قسمتی از پروژة تحقیقاتی ( TUBİTAKشورای
)sativa L.مورد بررسی تنها در جمعیت Bucak-2
پژوهشهای علمی و تکنولوژیکی ترکیه) به شمارة
کروموزوم  ،Bمشاهده شد که شمار این کروموزومها دو عدد
 110257و رسالۀ دکترای دانشگاه آنکارا ،ترکیه به شمارة
بود .این تفاوتهای موجود در جمعیتها مانند کروموزوم
 10018777است که بدینوسیله از مسئوالن مربوطه
 ،Bدگرشکل و کروموزومهای با تیپهای مختلف بهویژه
قدردانی میشود.
تیپ ساب متاسانتریک در همتاهای  3، 2 ،1و 4و تفاوت
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