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  چكيده

  
يکي از محصوالت مهم و استراتژيک بوده كه با توجه به  ).Allium cepa L( ي خوراکپياز

اهميت اين محصول در ايران انجام يک بررسي جامع در تعيين خصوصيات سيتوژنتيكي 

لذا، ده توده پياز بومي مورد کشت در سطح کشور . ناپذير است ربوطه امري اجتنابهاي م توده

سفيد کاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، سفيد قم، قولي قصه زنجان، محلي ياسوج، : شامل

تگزاس : آباد نيشابور، ابرکوه يزد، رامهرمز، در مقايسه با دو رقم خارجي شامل هرسين، اسحاق

تعداد کروموزوم، : هاي سيتولوژيکي آنها شامل ييت اسپانيش انتخاب و ويژگيارلي گرانو و سو

ين کروموزوم، تر کوچکين به تر بزرگترين کروموزوم، نسبت طول  ترين و کوچک طول بزرگ

ميانگين نسبت بازوي بلند به کوتاه، ميانگين نسبت بازوي کوتاه به بلند، ميانگين طول 

نتايج نشان داد که، عدد .  در هر رقم مورد بررسي قرار گرفت و تقارن کاريوتيپيها کروموزوم

 بوده و 2n=2x=16 و تعداد کروموزوم X=8 ي مورد بررسيها  تودهکروموزومي در همه پايه

مورد مطالعه از نوع متاسانتريک، ساب متاسانتريک و ساب  ي ژنوم دوازده تودهها کروموزوم

 نيز با استفاده از پارامترهاي طول نسبي ها ودهتتجزيه، کاريوتيپي . ندباش ميتلوسانتريک 

 و اختالف دامنه طول نسبي )(%TF، شکل کلي کاريوتيپ )%S(ين کروموزوم تر کوتاه

 حاکي از تقارن نسبي هر دوازده توده ها تيپشکل کلي کاريو.  تعيين شد)(DRLکروموزوم 

 طول نسبي کروموزوم  و اختالف دامنه)(%Sين کروموزوم تر کوتاهبررسي طول نسبي . است

)DRL(،سفيد  و رامهرمز يها توده کروموزم نيتر کوتاهي نسب طول فاکتور به توجه  با نشان داد

 به قرمز آذرشهر ي هرسين وها توده و ندباش مي پيوتيکار نيتر متقارنناي دارا بيترت به كاشان

ي نسب طول امنهد اختالف لحاظ به ن،يهمچن .هستند پيوتيکار نيتر متقارني دارا بيترت

 يها توده و پيوتيکار نيتر نامتقارني دارا سفيد كاشان و هرسين يها توده زين کروموزم

ي مورد ها تودهالبته، ساير . ندباش مي پيوتيکار نيتر متقارني دارا تگزاس ارلي گرانو و رامهرمز

شده ، با توجه به مطالعات انجام همچنين. آزمون در حد واسط اين دو طيف واقع شدند

آباد  ي درچه اصفهان، سفيد كاشان، قولي قصه، محلي ياسوج، رامهرمز و اسحاقها توده

كوچك بودند كه مشابه رقم خارجي تگزاس ارلي گرانو بود و  نيشابور داراي ماهواره

تر بودند   و مشخصتر  بزرگي ابركوه، سفيد قم، هرسين و قرمز آذرشهر داراي ماهوارهها توده

 بر ها تودههمچنين، دياگرام مربوط به پراكنش . جي يلو سوييت اسپانيش بودكه مشابه رقم خار

ي مورد بررسي را در سه گروه متمايز قرار داد كه اين امر ها جمعيت ،A2و  A1 مؤلفهاساس دو 

  .  بوداي خوشه مويد نتايج حاصل از تجزيه

  

  .ايران پياز، سيتوژنتيك، كاريوتيپ، ميتوز، توده، بومي، : كليديهايواژه
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  مقدمه
 گياه دو ساله از خانواده) Allium cepa(پياز خوراکي 

Alliaceae باشد  يم(Hussain et al., 2001; Аgafonov, 

 ١٤٠ي است كه در پياز، از جمله محصوالت مهم. (2006
كشور جهان و اكثراً در مناطق معتدل، گرمسيري و نيمه 

 ;Chauhan et al., 1990)د شو ميگرمسيري كشت 

Jordan, 1983). محصوالت   ازيبرخ نسبت به اين گياه
راندمان بيشتري در  ، غذايي باغي و سبزيجات‐زراعي

 در واحد سطح زمين دارد و به پروتئينتوليد انرژي و 
 با تركيب بهتري از اسيدهاي ويتامينيعنوان يك منبع 

مطرح نظير دارويي  و تركيبات و خواص بيضروري  آمينه
 ,Rubatzky & Yamaguchi, 1997; Brewster) باشد مي

1994; English, 1990).  
ي خويشاوند پياز شامل سير، موسير، تره ها گونه

: فرنگي، پيازچه و غيره در سه گروه سيتولوژيكي شامل
 (2n=24)، تريپلوييد (2n=16)، ديپلوييد (2n=8)هاپلوييد

 قرار X=8كروموزومي  با عدد پايه) 2n=32(و تتراپلوييد 
  ). Renc et al., 2001; Hanelt, 1990(دارند 

 بر Levan (1938)ميتوزي توسط  مطالعات اوليه
پياز با استفاده از  هاي مريستمي ريشه روي سلول

سپس، در همين راستا روي . سين صورت پذيرفت كلشي
 Vicia faba, Tradescantia paludosa, Pisumيها گونه

sativum, Hordeum vulgare, Crepis capillaris نيز 
 Dryanosvka, 1987; Amer)مورد استفاده قرار گرفت 

et al., 1999; Dimitrov, 1994) . از آن جايي كه ژنوم
بروز عامل حاوي اطالعات ژنتيكي بوده و در نهايت افراد، 

لذ،ا اين تغيير در ساختار و . دباش ميصفات فنوتيپي 
فاوتي را بروز ها، صفات فنوتيپي مت كروموزم اندازه
اختالف در ). Mousa Pourgorji et al., 2007 (دهد مي

ي موجود در ها اختالف دهنده، نشانها کروموزوم اندازه
يني آنها است و اختالف در ئانواع محصوالت ژني يا پروت

ي موجود در آرايش ها اختالف، معرف ها کروموزومتعداد 
 Stockert et)د باش ميمضاعف شدن ژن و يا هر دو ژن يا 

al., 1970) .يها اختالف، عامل بسياري از همچنين 
مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در محصوالت، عملكرد ژن 

 & Masoumi)يابد  است كه با اثرهاي محيطي تغيير مي

Khosravi, 1989).  
 كه در ها کروموزوماز جمله خصوصيات سيتولوژيكي 

مورد متافاز ميتوز  هاي كاريوتيپي در مرحله بررسي
مطلق   به تفاوت در اندازهتوان ميد، گير ميبررسي قرار 
كروموزومي  ، موقعيت سانترومرها، عدد پايهها کروموزوم

در همين راستا .  اشاره نمودها ماهوارهو تعداد و موقعيت 
Dehdari et al. (2007)به منظور بررسي خصوصيات ، 

  توده١٩ي آنها، بند گروهکروموزومي پيازهاي بومي و 
 مورد ،همراه با توده يلو سوييت اسپانيشرا محلي 
اي  ، تنوع قابل مالحظهنتايج نشان داد.  قرار دادندمطالعه

اما، . ي مورد مطالعه از نظر نوارهاي سي بودها تودهبين 
ي سانترومري ها شاخصاز نظر نسبت طول بازوها و 

 ها  تودهدر همه. ي وجود نداشتدار معنيتفاوت 
 متاسنتريک، کروموزوم ٧ و ٥  ،١ مارهي شها کروموزوم
  ساب متاسنتريک و کروموزوم شماره٨ و ٤، ٣، ٢ شماره

 & Okumusدر حالي كه .  ساب تلوسنتريک بودند٦

Lutful (2000) بررسي كاريوتيپي ، در پژوهشي به منظور
ي بين طول دار معنيي پياز نشان دادند، اختالف ها توده

 ۱۴ تا ۵بازوهاي بلند از  وجود دارد و طول ها کروموزوم
در حالي كه، بازوهاي كوتاه . ندرميكرون اختالف دا

  .   ميكرون داشتند۱۰ تا ۲اختالفي بين 
  نيز جهت مقايسهها تيپتقارن و عدم تقارن كاريو

ي ها تيپكاريو. رود  به كار ميها گونه و ها جمعيت
ي آنها ها کروموزومند كه باش مييي ها تيپمتقارن، كاريو

ندازه و داراي سانترومرهاي مياني يا تقريبا مياني هم ا
يي هستند ها تيپي نامتقارن، كاريوها تيپبوده ولي، كاريو

ي آنها به صورت ساب متاسنتريك و يا ها کروموزومكه 
گاهي نيز . ندباش ميبيشتر به صورت آكروسنتريك 

 ي نا متقارن دو دسته كروموزوم با اندازهها تيپكاريو
ي دو شكلي ها تيپ دارند كه به آنها كاريو متفاوتكامالً
). Mirzaie Nodoushan et al., 2003(گويند  مي

 ي مختلف نيزها توده در ١ها ماهواره، وجود همچنين
 & Arabراستا د كه، در اين باش ميبسيار حايز اهميت 

Kashi (1989)،اي به منظور بررسي صفات   در مطالعه
، تعداد پنج نمونه از سيتولوژيکي پيازهاي خوراکي ايران

از نظر  ي پيازهاي خوراکي ايران راها تودهمهمترين 
سيتولوژيکي مورد مطالعه قرار دادند و نتايج حاكي از 

و قرمز آذرشهر  ي دو نمونهها کروموزوم در ماهوارهوجود 

                                                                                  
1. Satellites 



 ۲۳۷  ... کي برخي ازهاي سيتوژنتيبررسي ويژگي :و همکارانزاده رفيع  

  .Konuk et al.طارم به صورت کامالً مشخص بود
ييت  نيز نتايج مشابهي را روي توده يلو سو(2007)

  .اسپانيش گزارش نمودند
در اين تحقيق با توجه به اهميت گياه پياز در کشور، 

تعيين چگونگي هم بستگي بين هدف ا  ب پياز توده۱۲
به زراعي و هاي  جهت برنامه دري مختلف ها توده
  .ندگير ميادي مورد بررسي قرار ژن به

  
  ها مواد و روش

ده ز ي پياها تودهجهت بررسي سيتوژنتيكي برخي از 
 سفيد :توده پياز بومي مورد کشت در سطح کشور شامل

کاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، سفيد قم، قولي 
 نيشابور، آباد اسحاققصه زنجان، محلي ياسوج، هرسين، 

: ابرکوه يزد، رامهرمز، در مقايسه با دو رقم خارجي شامل
 عدد ۳۰گرانو و سوييت اسپانيش از هر توده  تگزاس ارلي

ي ها کروموزوم براي مطالعه.  سالم انتخاب شدسوخ
هاي مريستمي نوك ريشه، از روش رنگ  متافازي سلول
 ,Agayev) آهن هماتوكسيلين استفاده شد ‐آميزي استو

1996) .  
 با محلول ويتاواكس دو در ها سوخپس از ضدعفوني 

هاي حاوي   بر روي ارلنها سوخهزار به مدت پنج دقيقه، 
 که ريشه همراه با يا ه شدند، به گونهآب شُرب قرار داد

 را ها ارلنالبته، اطراف .  از طوقه داخل آب بودنديقسمت
ي، زن جوانهپس از . پوشانده تا نور به داخل آن نفوذ نكند

ي با طول يك و نيم تا دو سانتي متر جدا شده و ها ريشه
به منظور پيش تيمار در محلول آلفا برومونفتالين به 

ها شسته  پس از آن ريشه.  قرار گرفتندمدت چهار ساعت
از محلول . شده و با استفاده از كاغذ صافي خشك شدند

نسبت يك به يك اسيد كروميك يك درصد و (لويتسكي 
كننده و  به عنوان تثبيت) فرم آلدييد ده درصد

 ها کروموزومكننده از كوتاه شدن بيش از حد  جلوگيري
 ساعت و ۱۸يت مدت زمان الزم براي تثب. استفاده شد

 به مدت ها ريشهسپس . گراد بود  درجه سانتي۴در دماي 
جهت .  ساعت با آب شٌرب شستشو و خشك شدند۳

هيدروليز از محلول يك نرمال هيدروكسيد سديم در 
گراد   درجه سانتي۶۰در دماي ) بن ماري(حمام بخار آب 

پس از هيدروليز، .  دقيقه استفاده شد۱۵و به مدت 
رب شستشو شده و  دقيقه با آب ش۳۰ُدت  به مها ريشه

  هماتوكسيلين در دماي ‐رنگ استوآهن سپس به وسيله
آميزي  گراد و به مدت سه ساعت رنگ درجه سانتي ۲۵

 با  المي به دست آمده رويهانمونهدر پايان . گرديد
  ميكروسكوپ نوري مجهز به دوربين سوني مدل 

SSC-DC50 APازهاي  مورد بررسي قرار گرفت و متاف
 شناسايي و از آنها عكس )۱۰۰نمايي  بزرگ(مناسب 

تعداد پنج عدد متافاز مناسب از هر رقم . تهيه گرديد
كاريوتيپ مورد استفاده قرار  ضبط شد كه جهت تهيه

اي  افزار رايانه نرم اين كار به وسيله). ۳شكل (گرفت 
 تعداد هاي  انجام و در هر كاريوتيپ ويژگي١فتوشاپ

ين کروموزوم، تر کوچکين و تر بزرگل کروموزوم، طو
ين کروموزوم، تر کوچکين به تر بزرگنسبت طول 

ميانگين نسبت بازوي بلند به کوتاه، ميانگين نسبت 
 و تقارن ها کروموزومبازوي کوتاه به بلند، ميانگين طول 

طول بازوي كروموزوم،  اندازه. کاريوتيپي محاسبه گرديد
 با استفاده از برنامهنسبت بازوها و شاخص سانترومري 

جهت بررسي .  محاسبه شدMicroMeasure اي رايانه
، )%TF( هاي درصد فرم كلي  از كميتها تيپتقارن كاريو

 دامنه و اختالف) %S(ترين كروموزوم   نسبي كوتاه طول
  .استفاده شد) DRL(طول نسبي كروموزوم 

از ) %TF (٢به منظور تعيين كميت درصد فرم كلي
  :تفاده شدفرمول زير اس

  ول كل بازوهاي كوتاهطمجموع 
۱۰۰×

  مجموع طول كل كروموزوم
TF% =   

  
  

با ) %S (٣ترين كروموزوم  طول نسبي كوتاههمچنين
  :استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد

  

  ترين كروموزومطول كوتاه
۱۰۰×

  مجموع طول كل كروموزوم
= S%  

  
قل حدا (DRL) ٤اختالف طول نسبي جهت محاسبه

 Mirzaie) نيز از فرمول زير استفاده شد و حداكثر

Nodoushan et al., 2003):  
  DRL = طول نسبي حداكثر ‐طول نسبي حداقل 

                                                                                  
1. Adobe Photoshop 
2. Total Form Percentage 
3. Relative Length of Shortest Chromosome 
4. Difference of Relative Length 
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ي پياز مورد ها تودهدر بررسي فرمول كاريوتيپي 
 بر اساس نسبت طول بازوهايشان ها کروموزومآزمون، 

)L/S ( به عنوان متاسنتريك) ۱۹/۱كمتر از M:( ساب ،
، ساب تلوسنتريك ):SM ۲/۱‐۹۹/۱(نتريك متاس

)۹۹/۳‐۰۰/۲ST: ( و تلوسنتريك) ۴بااليT: (بندي  طبقه
  ).Gill et al., 1991; Yan Li et al., 2006(شدند 

ي عدم تقارن درون و بين ها شاخصبه منظور تعيين 
  :كروموزومي نيز از روابط زير استفاده شد

X
dSA 2 =     

n
L
S

1A

n

1i i

i

1

∑
=−=  

شاخص عدم تقارن درون ( A1 رابطه يندر ا
 Siي همولوگ، ها کروموزوم تعداد جفت n ،)كروموزومي

طول متوسط بازوهاي كوچك در هر جفت كروموزوم 
 طول متوسط بازوهاي بزرگ در هر جفت Liهمولوگ و 

شاخص عدم ( A2 بوده و در رابطهكروموزوم همولوگ 
 و ها کروموزومميانگين طول  X )تقارن بين كروموزومي

dS توده  براي هر ها کروموزوم انحراف استاندارد طول
  .)Romero-Zarco, 1986(د باش مي

آماري اطالعات ميتوزي به  در پايان به منظور تجزيه
دست آمده از يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً 

 كه در آن فاكتور رقم در شش تصادفي استفاده شد
هاي  سطح و كروموزوم با دوازده سطح و تعداد سلول

با . قلمداد گرديد مورد استفاده در هر رقم به عنوان تكرار
از نظر ( ها توده  شدن اختالف بيندار معنيتوجه به 

 تجزيه و  انجامها کروموزوم و بين )ها مؤلفهاي از  پاره
 بنابراين، براي .ي تكميلي ضروري بودها تحليل
  وها کروموزوم و ها توده در ميان ها ميانگيني بند دسته
 م دندروگرام مربوطه ازي و ترسها داده ي آماريها تجزيه
  استفاده شد و مقايسهSPSS و SAS ي آماريافزارها نرم

صورت پذيرفت  دانکن اي  با آزمون چند دامنهها ميانگين
رد مطالعه هاي مو  از نظر كليه ويژگيها تودهو 
  ). SAS Institute , 1996(ي شدند بند دسته
  

  نتايج
 ، اختالفها دادهنتايج حاصل از تجزيه واريانس 

صفات  ي مختلف از نظر كليهها تودهي را بين دار معني
 )≥۰۱/۰P(تحت بررسي در سطح احتمال يك درصد 

ميان سطوح مختلف هر دو فاکتور ). ۱جدول(نشان داد 

ي وجود دارد که نشان دار معنياوت ده و کروموزوم تفتو
کروموزومي   مورد بررسي از نظر اندازههاي توده، دهد مي

ي هر ها کروموزوم، همچنين. ندباش ميبا يکديگر متفاوت 
توده از نظر اندازه با يکديگر تفاوت داشته که اين تفاوت 
در طول بازوي کوتاه، طول بازوي بلند و طول کل 

سبت ميان بازوهاي کوتاه و ، نهمچنين و ها کروموزوم
ي دار معنيي آن به طور ها کروموزومبلند در هر رقم و 

اثر متقابل ميان دو فاکتور توده و کروموزوم . وجود دارد
 دار معنيي شده نيز گير دازهانهاي  هلفؤم در مورد همه

اثر متقابل اين دو فاکتور به اين مفهوم است که . دباش مي
ي مختلف ثابت ها تودهي در کروموزوم تغييرات اندازه

 د در نتيجه اندازهگير مينبوده و به يک نسبت صورت ن
ي مختلف ها تودهي هم شماره در ها کروموزوماجزاي 

  . تغييراتي نا هماهنگ دارد
ي موجود ها  تودهمطالعات کاريوتيپي نشان داد کليه

پياز مورد کشت در اين تحقيق به لحاظ سطح  از گونه
 از  کروموزوم و2n=2x=16د و داراي پلوييدي، ديپلويي

 کيتلوسنتر ساب و کيمتاسنتر ساب ک،يمتاسنتر نوع
 در ها کروموزوماز آنجايي كه ميانگين طول . دنباش مي

 ميكرون ٢٨/١٩ و حداكثر ١٠/١١اين بررسي حداقل 
ي مورد آزمون ها تودهگيري نمود  نتيجهتوان مياست، 
 ).٢ جدول(ند باش ميي كوچكي نها کروموزومداراي 
 به آزمون مورد يها توده پيوتيکار تقارن سنجشي بررس
 ،که دهد مي نشان )%TF(ي کل شکل درصد مؤلفه لحاظ
 تگزاس ارلي گرانو با رقم به مربوط %TF زانيم نيکمتر
درچه با  توده به مربوط آن نيشتريب ودرصد  ١٦/٣٦
 ها توده کيکتف که دهد مي نشان و دباش مي درصد ٦/٤٢
  ).٣جدول ( دباش مين محسوس چندان فاکتور نيا نظر از

 ترين  هر چه طول نسبي كوتاه٣با توجه به جدول 
 بيشتر باشد، تفاوت بين اندازه) %S(كروموزوم 
 كمتر و در نتيجه تقارن كاريوتيپي بيشتر ها کروموزوم

 يفاکتورها به توجه با لذا، ).Gennur et al., 1988(است 
 رامهرمز يها توده )%S (موموزکرو نيتر کوتاهي نسب طول
 نيتر کوتاهي نسب طول با بيترت به سفيد كاشان و

ي دارادرصد  ۲/۲۳ و ۲۷/۱۴ با برابر موکروموز
  هرسين ويها توده و ندباش مي پيوتيکار نيتر متقارننا

 کروموزم نيتر کوتاهي نسب طول با بيترت به قرمز آذرشهر
 نيتر نمتقاري دارادرصد  ۸۵/۳۲ و ۲/۳۵ با برابر
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 دو نيا واسط حد در ها توده هيبق و هستند پيوتيکار
  . دارند قرار فيط

ي نسب طول دامنه اختالف با توجه به فاكتور
 با سفيد كاشان و هرسين يها توده ،)DRL( موکروموز
ي دارا ۸۳/۱۵ و ۳۹/۱۴ برابري نسب طول دامنه اختالف

 رقم تگزاس و رامهرمز توده و پيوتيکار نيتر متقارننا
 ۱۷/۲۳ و ۶۱/۳۵ي نسب طول دامنه اختالف با ارلي گرانو

 ).٣ جدول (ندباش مي پيوتيکار نيتر متقارني دارا
 گرييکد با اندازه نظر از توده هري ها کروموزوم ،همچنين
 طول کوتاه،ي بازو طول در تفاوت نيا که داشته تفاوت
، شاخص همچنين و ها کروموزوم کل طول و بلندي بازو

 توده هر در بلند و کوتاهي بازو انيم نسبت سانترومري،
 ۱ول اجد( )≥۰۱/۰P( استدار معني  آني ها کروموزوم و

 ميزان شاخص نامتقارن بودن درون كروموزومي .)۲و 
)A1( و  نداشتهي مورد مطالعه تفاوتيها توده، در ميان 

 از لحاظ اين شاخص در يك سطح قرار ها تودهتمام 
با توجه به . تكاملي بودندداشته و داراي كاريوتيپ م

 ، توده)A2(شاخص نامتقارن بودن بين كروموزومي 
 و متكامل تري تر متقارنكاريوتيپ نا )۳۷۳/۰(رامهرمز 

. ي مورد بررسي از خود نشان دادها تودهنسبت به ساير 
 A1 مؤلفه بر اساس ها توده، در دياگرام پراكنش همچنين

شاخص  (A2 و )شاخص عدم تقارن درون كروموزومي(
ي مورد مطالعه در ها توده، )عدم تقارن بين كروموزومي

سه گروه جداگانه قرار گرفتند كه اين امر نتايج حاصل از 
 مورد هاي توده در بين يتجزيه كالستر صفات کاريوتيپ

  ).۲  و۱شکل (نمايد ي متأييدآزمون را 
  
  

  يبررس مورد  و خارجيپياز بومي هاي توده دري کروموزم شدهي گير اندازه صفاتي برا انسيوار هيتجز مربعات نيانگيم ‐۱ جدول
  شاخص 
 سانترومري

  بازوي كوتاه 
 به بلند

  بازوي بلند 
 به كوتاه

  طول 
 کل

  بازوي 
 بلند

  بازوي 
 کوتاه

  درجه 
 آزادي

  منابع 
 تغيير

 ها توده ۱۱ ۹۱۴/۴۰** ۱۱۸/۹۱** ۶۰۱/۲۲۹** ۲۳۲/۰** ۰۳/۰** ۰۰۳۹/۰**
 کروموزوم ۷ ۸۷۶/۸۶** ۶۱/۱۳۹** ٢٩٥/٤٣٩**  ۲۶۶/۱** ۱۰۴/۰** ۰۱۳۰/۰**
 سطوح متفاوت ۷۷ ۰۳۱/۳** ۱۵۰/۳** ۸۹۶/۶** ۳۸۹/۰** ۰۴۴/۰** ۰۰۷۶/۰**

 خطا ۳۸۴ ۸۳۱/۰ ۴۰۴/۱ ۷۷۲/۲ ۰۹۱/۰ ۰۱۲/۰ ۰۰۲۲/۰
 کل ۴۷۹ - - - - - -
۶۵/۱۱ ۸۹/۱۵ ۶۴/۱۹ ۸۵/۱۰ ۰۵/۱۳ ۴۱/۱۴ - CV % 

   .درصد يک احتمال سطح رد دار معني **
  

  
  ها کروموزومي پيوتيکار صفات کل نيانگيم و  پايهتعدادي مبنا بر  و خارجيپياز بومي هاي تودهي بند دسته ‐۲ جدول

  شاخص
 سانترومري

  نسبت بازوي
 كوتاه به بلند

  نسبت بازوي 
 بلند به كوتاه

  کل طول
 )ميکرون(

  بلند بازوي
 )ميکرون(

  کوتاه بازوي
 )ميکرون(

  تعداد
 کروموزوم

 ها توده

۴۰۶/۰ ab ۷۰۴/۰ ab ۵۳۴/۱ abc ۴۵۳/۱۴ de ۵۵۵/۸ efg ۸۹۷/۵ d ۱۶ کاشان‐سفيد   
۴۱۱/۰ ab ۷۲۴/۰ a ۴۹۵/۱ abc ۱۲۲/۱۴ e ۲۵۷/۸ fg ۸۴۵/۵ d ۱۶ آذرشهر‐قرمز  
۴۱۷/۰ a ۷۴۷/۰ a ۴۶۷/۱ cb ۴۵۷/۱۵ d ۹۷۲/۸ ef ۴۸۵/۶ c ۱۶ اصفهان‐درچه  
۴۰۳/۰ ab ۷۰۸/۰ ab ۴۵۹/۱ c ۳۶۴/۱۵ d ۰۱۵/۹ e ۳۴۸/۶ cd ۱۶ قم‐سفيد  
۴۰۶/۰ ab ۷۰۳/۰ ab ۵۵۹/۱ abc ۴۳۹/۱۵ d ۱۴۴/۹ de ۲۹۵/۶ cd ۱۶ زنجان‐قولي قصه  
۴۱۱/۰ ab ۷۱۸/۰ ab ۵۰۸/۱ abc ۳۳۴/۱۴ e ۴۳۸/۸ efg ۸۹۷/۵ d ۱۶ ياسوج‐محلي  
۴۰۹/۰ ab ۷۱۱/۰ ab ۵۳۲/۱ abc ۴۶۹/۱۶ c ۷۴۷/۹ cd ۷۲۱/۶ bc ۱۶ هرسين‐محلي  
۳۹۹/۰ ab ۶۷۹/۰ ab ۵۶۲/۱ abc ۵۰۷/۱۰ g ۰۵۷/۶ h ۸۴۹/۳ f ۱۶ نيشابور‐آباد اسحاق  
۴۰۲/۰ ab ۷۳۳/۰ a ۴۴۶/۱ c ۲۹۷/۱۷ c ۹۶۴/۹ c ۲۳۲/۷ ab ۱۶ يزد‐ابر کوه  
۳۸۰/۰ b ۶۴۴/۰ b ۶۹۰/۱ a ۳۸۱/۱۹ a ۹۲۰/۱۱ a ۳۶۰/۷ a ۱۶ رامهرمز 
۳۹۱/۰ ab ۶۷۵/۰ ab ۶۶۴/۱ ab ۹۳۲/۱۲ f ۸۵۳/۷ g ۰۷۸/۵ e ۱۶ انو گر‐ ارلي‐تگزاس 
۴۰۲/۰ ab ۶۹۹/۰ ab ۵۷۲/۱ abc ۳۱۵/۱۸ b ۹۵۸/۱۰ b ۳۵۶/۷ a ۱۶ اسپانيش‐ سوييت‐يلو  

  .باشند مي درصد يک احتمال سطح دري آمار تفاوت فاقد هستند مشابه حروفي دارا کهيي ها ميانگين



 ۱۳۸۹، ۳، شماره ۴۱دوره ايران علوم باغبانی مجله             ۲۴۰

E           0         5        10        15        20        25 
  Label                 Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  Ghom-White             4   òø 
  Zanjan-Gholigheseh     5   òú 
  Azarshahr-Red          2   òú 
  Isfahan-Dorcheh        3   òôòø 
  Yasouj-Local           6   òú ó 
  Yazd-Abarkoh          11   òú ùòòòòòòòø 
  Yellow-sweet-Spanis    8   ò÷ ó       ó 
  Herssin-Local          9   òòò÷       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  Texase-Erly-Grano      7   òûòòòø     ó                                     ó 
  Nishabour-Ishaghaba   10   ò÷   ùòòòòò÷                                     ó 
  Kashan-White           1   òòòòò÷                                           ó 

  
   صفت كاريوتيپي۵ بر اساس مورد مطالعهو خارجي اي صفات سيتوژنتيك پياز بومي   دندروگرام تجزيه خوشه‐١ شکل

  )ها کروموزومي نسب طول دامنه اختالف و موکروموز نيتر کوتاهي نسب طول ،يکل لشک درصداي، گونهعدم تقارن بين و درون(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
 
 

  )شاخص عدم تقارن درون کروموزومي(

  A1 و  A2ها بر اساس دو مؤلفه   دياگرام پراكنش توده‐۲شكل 

  
 نيتر کوتاهي نسب طول ،يکل شکل درصدون كروموزومي، شاخص عدم تقارن بين و در: پيوتيکار تقارن سنجشي ها مؤلفه ‐۳ جدول

  ها کروموزومي نسب طول دامنه اختالف کروموزم،
اختالف دامنه طول  فرمول كاريوتيپي عدم تقارن عدم تقارن

 ها نسبي کروموزوم
  درصد 
 شکل کلي

  طول نسبي 
 اي گونه درون اي گونه بين ترين کروموزم کوتاه

 ها توده

2M+6SM ۸۳۰/۱۵ ۲۸۴/۲۴ ۲۰۱/۲۳ ۱۵۱/۰ ۹۰۸/۰ کاشان‐سفيد  
3M+5SM ۰۹۰/۱۷ ۳۵۰/۴۲ ۸۵۶/۳۲ ۱۳۸/۰ ۹۰۶/۰ آذرشهر‐ قرمز  

3M+4SM+1ST ۳۹۰/۱۸ ۶۰۲/۴۲ ۷۷۴/۳۰ ۱۶۲/۰ ۹۰۵/۰ اصفهان‐درچه  
2M+6SM ۲۵۰/۱۷ ۴۶۹/۴۱ ۹۱۸/۳۱ ۱۴۳/۰ ۹۱۰/۰ قم‐سفيد  
2M+6SM ۲۲۰/۱۷ ۸۵۵/۴۰ ۷۵۹/۳۱ ۱۴۷/۰ ۹۱۲/۰ ان زنج‐قولي قصه 

2M+4SM+2ST ۰۶۰/۱۹ ۳۳۴/۴۱ ۸۷۶/۲۸ ۱۶۴/۰ ۹۰۹/۰ ياسوج‐محلي  
1M+7SM ۳۹۰/۱۴ ۸۱۹/۴۱ ۲۰۰/۳۵ ۱۲۰/۰ ۹۰۹/۰ هرسين‐محلي  
7SM+1ST ۵۴۰/۲۲ ۹۳۷/۳۹ ۳۴۷/۲۷ ۱۸۸/۰ ۹۱۵/۰ نيشابور‐آباد اسحاق  

2M+5SM+1ST ۷۶۰/۱۹ ۲۸۴/۴۲ ۹۶۲/۲۸ ۱۷۰/۰ ۹۰۶/۰ يزد‐ابر کوه  
1M+5SM+2ST ۶۱۰/۳۵ ۲۳۵/۳۸ ۲۷۱/۱۴ ۳۷۳/۰ ۹۲۱/۰ رامهرمز  

5SM+3ST ۱۷۰/۲۳ ۱۶۳/۳۶ ۵۲۱/۲۵ ۱۹۶/۰ ۹۲۵/۰ گرانو‐  ارلي‐تگزاس  
1M+7SM ۱۱۰/۱۹ ۵۷۵/۳۹ ۵۳۷/۳۰ ۱۶۸/۰ ۹۱۷/۰ اسپانيش‐ سوييت‐يلو  

ST - : ،ساب تلوسنتريكSM : ،ساب متاسنتريكM : ،متاسنتريكA1 : شاخص عدم تقارن درون كروموزومي وA2  :تقارن بين كروموزوميشاخص عدم .  
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  بحث
ي ها بررسي از حاصل جينتا که گونه همان

 نشان مطالعه مورد پياز يها توده با رابطه دري کيتوژنتيس
 ،يدييپلو سطح لحاظ به کشت مورد پياز يها توده ،داد
 ۱۶ي دارا و X=8ي کروموزم هياپ عدد با دييپلودي

 Dehdari et گزارش با جينتا نيا که دباش مي کروموزوم

al. (2007) رقم يلو محلي همراه با  توده١٩، روي 
 .Renc et al گزارش، همچنينسوييت اسپانيش و 

 Allium cepa گونه  متعلق به روي چند رقم پياز(2001)
 Dimitrov (1994) ،Amer، همچنين. مطابقت دارد

(1999) ،Ali & Amer (1983) و et al. Chauhan 
چه   هر.بهي را گزارش نمودند مشا، نيز نتايج(1990)
تر باشد، تعداد   نزديك۵۰  به عدد%TFميزان 
ي ها کروموزومي متاسنتريك نسبت به ها کروموزوم

 در  وآكروسنتريك و تلوسنتريك بيشتر خواهد بود
 ,Huziwara)د باش ميبيشتر ز يننتيجه تقارن كاريوتيپي 

ي مورد مطالعه از ها  تودهاين بررسي، همهدر . (1962
تقارن كاريوتيپي نسبي برخوردار بوده و تفكيك آنها از 

با توجه به اين كه . دباش مينظر اين عامل محسوس ن
بيشتر ) %S(ترين كروموزوم هرچه طول نسبي كوتاه
 كمتر و در نتيجه ها کروموزوم باشد، تفاوت بين اندازه

، )Gennur et al., 1988a(كاريوتيپي بيشتر است تقارن 
 بيترت به سفيد كاشان و رامهرمز يها دهتونتيجه، در 
 ي هرسين وها تودهبوده و  پيوتيکار نيتر متقارنناي دارا

 پيوتيکار نيتر متقارني دارا بيترت به قرمز آذرشهر
طول نسبي  ، هرچه اختالف دامنههمچنين. هستند

بيشتر باشد كاريوتيپ از تقارن ) DRL (ها کروموزوم
 و ي هرسينها توده بنابراين. كمتري برخوردار است

 يها توده و پيوتيکار نيتر متقارنناي دارا سفيد كاشان
 پيوتيکار نيتر متقارني دارا گرانوتگزاس ارلي و رامهرمز

 در حد واسط اين دو طيف قرار ها توده و ساير ندباش مي
 به منظور بررسي Dehdari et al. (2007). ندگير مي

ي آنها بند هگروخصوصيات کروموزومي پيازهاي بومي و 
 توده محلي همراه با رقم يلو سوييت اسپانيش مورد ١٩

نتايج نشان دادند که، تنوع قابل . مطالعه قرار دادند
ي مورد مطالعه از نظر نوارهاي ها تودهاي بين  مالحظه
ي ها شاخصاما از نظر نسبت طول بازوها و . سي بود

 در همه. ي وجود نداشتدار معنيسانترومري تفاوت 

 متاسنتريک، ٧ و ٥  ،١ ي شمارهها کروموزوم ها توده
 ساب متاسنتريک و ۸ و ۴، ۳، ۲ کروموزوم شماره
   . ساب تلوسنتريک بودند۶ کروموزوم شماره

 پيوتيکار تقارن سنجشاز نتايج به دست آمده 
ي کل شکل درصد مؤلفه لحاظ به آزمون مورد يها توده

(TF%) زانيم نيکمتر که دهد مي نشان TF% طمربو 
 رقم به مربوط آن نيشتريب و گرانوتگزاس ارلي رقم به

 نيا نظر از يها توده کيتفک که يبه طور دباش ميدرچه 
 يک از ها توده هيکل و نبوده محسوس چندان فاکتور
 .هستند برخوردار فوق فاکتور به توجه باي نسب تقارن

به عنوان ( A1 و %TFروند تغييرات دو شاخص 
ي ها تودهدر ) درون كروموزوميي عدم تقارن ها شاخص

معكوس بين دو شاخص  مورد بررسي بيانگر وجود رابطه
 A2 و DRL، روند تغييرات دو شاخص همچنين. فوق بود

در ) ي عدم تقارن بين كروموزوميها شاخصبه عنوان (
ي مورد بررسي نشان داد كه بين دو شاخص فوق ها توده
دي وجود مستقيم و مثبتي بر اساس سطوح پلويي رابطه
  .دارد

Okumus & Lutfil (2000) در پژوهشي به منظور 
ي پياز نشان دادند كه ها تيپبررسي كاريوتيپي ژنو

 وجود دارد و ها کروموزومي بين طول دار معنياختالف 
 در حالي كه متفاوت بودند ۱۴ تا ۵طول بازوهاي بلند از 

 ميكرون را ۱۰ تا ۲بازوهاي كوتاه داراي اختالف بين 
 نيز Aslanturk & Askin Celik (2005).  دادندنشان

ي ها توده، همچنين. نتايج مشابهي را گزارش نمودند
درچه اصفهان، سفيد كاشان، قولي قصه، محلي ياسوج، 

كوچك ماهواره  نيشابور داراي آباد اسحاقرامهرمز و 
بودند كه مشابه رقم خارجي تگزاس ارلي گرانو بود و 

م، هرسين، قرمز آذرشهر داراي ي ابركوه، سفيد قها توده
تر بودند كه مشابه رقم   و مشخصتر بزرگ ماهواره

در همين . )۳شکل ( خارجي يلو سوييت اسپانيش بود
 بررسي صفات ا بArab & Kashi  (1989)راستا،

، پنج نمونه از مهمترين مورفولوژيک و سيتولوژيکي
 ه که شمارندي پيازهاي خوراکي ايران نشان دادها توده
در دو ماهواره د اما وجود باش مي 2n=16آنها روموزومي ک

 مشخص و در سه نمونه آذرشهر و طارم به صورت کامالً
. ندنمونه ديگر به صورت بسيار کوچک مشاهده گرديد

 هري ها کروموزوم ، ايشان گزارش نمودند کههمچنين
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 تفاوت نيا که داشته تفاوت گرييکد با اندازه نظر از رقم
 کل طول و بلندي بازو طول کوتاه، يبازو طول در

ي بازو انيم نسبت  شاخص سانترومري،و ها زموکروم
 طور به آني ها کروموزوم و رقم هر در بلند و کوتاه
 فاکتور دو انيم متقابل اثر. ه استبود مشهودي دار معني
ي گير اندازهي ها مؤلفه همه مورد در موکروموز و رقم
نشان  که ديده بود،گر دار معني زين  توسط ايشانشده
 مختلف يها توده دري کروموزم اندازه راتييتغدهد  مي

 جهينت در. دگير مين صورت نسبت يک به و نبوده ثابت
 يها توده در شماره همي ها کروموزومي اجزا اندازه
 در اين راستا. دارد ناهماهنگي راتييتغ مختلف

Panneerselvam & Palani Kumar (2007) و Konuk 

et al. (2007)نتايج مشابهي را گزارش نمودند، نيز .   
 دندروگرام در ، با برش نشان دادکالستر  تجزيهجينتا
 به تفکيک در ي مورد بررسهاي توده، ۴ ياقليدس فاصله
هاي توده  اول  گروه  در  .گرفتند  قرار  گروه متمايز سه

  
  

 
  
  

  
  

  ي بومي پياز مورد مطالعهها توده تيپويکار، آيديوگرام و يتوزيم متافاز تصاوير ‐۳شكل 
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  ۳ادامه شکل 
  
  

  قصه زنجان، قرمز آذرشهر، درچهيقول سفيد قم،
 ياسوج، ابرکوه يزد، يلو سوييت اسپانيش ياصفهان، محل

 تگزاس : هرسين قرار گرفته و گروه دوم شامليمحلو 
 نيشابور و سفيد کاشان و در پايان آباد اسحاق گرانو، يارل

 گروه سوم را ي به تنهايورامهرمز به صورت جداگانه  توده
  . تشکيل داد

 بر ها تودهاين نتايج با دياگرام حاصل از پراکنش 
 ياهو نيز گروه) ۲شکل (  A2 و  A1 مؤلفهاساس دو 

   .دادنشان  ي دانکن هم خوانيآمار
 نيز به همين گونه عمل نموده و نتايج هاساير گزارش

 يها مؤلفه بر اساس ها توده و پراکنش اي خوشه تجزيه
 يها تجزيه حاصل از ي آماريهامذکور و نيز گروه

 که ، دارديمربوطه در ساير گياهان مورد آزمون هم خوان
 Hesamzadeh Hejaziرش  به گزاتوان ميدر اين راستا 

& Ziaei Nasab (2007) و Safari et al. (2007)   
  .اشاره نمود
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