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که ما را  باشدهاي تاکسونومی مدرن میمطالعات سیتوژنتیکی یکی از روش

پلوئید، هاي دیپلوئید، پلیها، شناسایی گونهجهت تهیه کاریوتیپ گونه

هاي هیبریداسیون، شناسایی خصوصیات کروموزومی چون اندازه و پدیده

ندي و پیوستگی بین شکل کروموزومی، تنوع ژنتیکی، یافتن قرابت خویشاو

 هتود 8ر این مطالعه درساند. ها یاري میها و خانوادهها، جنسگونه

کرج، تفت، تفرش، خمین، تالش،  همختلف کاسنی که عبارت بودند از تود

هاي سیتوژنتیکی مورد ارزیابی سمیرم، مالثانی و بافت، با استفاده از ویژگی

مشاهده گردید که تمامی هاي کروموزومی پس از بررسی قرار گرفتند.

و سطح پلوئیدي  x=9کروموزومی  هي مذکور داراي عدد پایها توده

هاي کروموزومی بسیار متنوع )، ولی از لحاظ اندازه2n=2x=18دیپلوئید (

 14/7میکرومتر تا  02/1براي بازوي کوتاه و  56/5میکرومتر تا  97/0(از 

هاي موجود هیچ گونه ومباشند و در تمامی کروموزبراي بازوي بلند) می

کالستر  هبه روش تجزی ها تودهبندي ماهواره اي مشاهده نگردید. در دسته

ي تفرش و خمین در ها تودهي بافت و تالش در یک خوشه، ها تودهنیز 

ي تفت، سمیرم و مالثانی در یک خوشه قرار ها تودهاي دیگر و خوشه

رسی دیده شد لذا در گرفتند. چون تفاوت و تنوع به لحاظ صفات مورد بر

ها یا  هاي مربوط به کالس رود الینهاي اصالحی انتظار میبرنامه

هاي مختلف هتروزیس بیشتري در تالقی نشان دهند. همچنین بر  خوشه

ي تفرش و خمین در کالس ها تودهاستبینز  هاساس جدول دوطرف

  قرار گرفتند.2B در کالس  ها توده هو بقی 1Aکاریوتیپی 

  

  گیاه دارویی. سطح پلوئیدي، کاریوتیپ، آستراسه، هتیر :کلیدي هايهواژ

  

  
  

  

  

  

Cytogenetical studies and karyotypes can be used for 

many purposes such as, to study chromosomal 

characteristics, identifying diploid and polyploidy 

species and hybridization process, to study of genetic 

diversity and finding taxonomic relationships, and to 

gather information about past evolutionary events. In 

this study, 8 ecotypes of Cichorium intybus L. Included 

Karaj, Taft, Khomein, Talesh, Semirom, Mollasani and 

Baft investigated based on cytogenetic characteristics. 

Results showed that all the studied ecotypes are diploid 

(2n=2x=18). But the length of the chromosomes is very 

diverse (from 0.97 to 5.56 µm for the short arm and 

from 1.02 to 7.14 µm for the long arm).  There was no 

satellite in all chromosomes. In classifying based on 

cluster analysis method, Baft and Talesh ecotypes were 

in a same cluster and Tafresh and khomein ecotypes 

were in another cluster. Also Taft, Semirom and 

Mollasani ecotypes were in the third cluster. Because of 

the differences and diversity of traits, is expected that 

different clusters show more heterosis in crosses and it 

can be used in breeding programs. According to 

stebbins table, Tafresh and khomain ecotypes were in 

1A class and other ecotypes were in 2B class.  
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  مقدمه

ساله با نام علمی کاسنی گیاهی علفی و چند

Cichorium intybus L. ترین گیاهان یکی از مهم

باشد که خواص دارویی می Asteraceae هخانواد

 ايه بیماريرفع  توان بهجمله میمتعددي دارد و از آن

تیره ). Fatma Jafri, 2011کبدي اشاره کرد (

Asteraceae  بزرگترین تیره گیاهان آوندي است که

هاي متعددي است و بدلیل ها و گونهداراي جنس

هاي دارویی و صنعتی داشتن تعداد بسیار زیاد گونه

هاي مهم، توسط پژوهشگران بسیاري مورد بررسی

است  کاریولوژیکی و سیتوژنتیکی قرار گرفته

)Bernardes et al., 2013) ،(Deryckere, 

 اندازه و شکلکلی اختالف در  به طور ).2013

 تقسیم طی (تغییرات کروموزوم) در ها کروموزوم

 بین در ژنتیکی موانع و ژنتیکی تنوع وجود میتوز،

 مطالعات با آمده پدید جریان ژنی طی که هاگونه

 Masoodianشود ( می داده نشان کاریولوژیکی

Khuzani et al., 2011(.  

مطالعات کاریولوژیکی و سیتوژنتیکی زیادي بر 

 ,.Farsi et al( روي این خانواده انجام شده است

2001، Kuhi et al., 2010 ،Masoodian 

Khuzani et al., 2011 ،Yoosefzadeh, 2010( .

با وجود شمارش کروموزومی کاسنی تاکنون در 

گیري نی بر اندازهسراسر دنیا تنها دو گزارش مب

مشخصات کروموزومی برروي این گونه ارائه گردیده 

و همکاران  Bernardesاست. در این دو گزارش، 

شکلی کروموزومی درون و ) به بررسی چند2013(

شده  هاي کاسنی کشتکروموزومی در گونهبین

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سطح پلوئیدي در 

اسنی دیپلوئید بوده و داراي هاي مختلف جنس کگونه

2n=18 شناسی باشند. اندازه و ریختکروموزوم می

ها در ترکیب با نشانگرهاي سیتوژنتیکی کروموزوم

ها در تر جفت کروموزومامکان تشخیص هرچه راحت

هاي مورد بررسی را داد. هاي گونهتمامی کروموزوم

میکرومتر براي  84/2ضمائم کروموزومی میانگینی از 

تا   67/1بین  ه(گستر C. endiviaر کروموزوم در ه

 C. intybusمیکرومتر در  20/3و  میکرومتر) 01/4

میکرومتر) نشان داد.  29/4تا  30/2بین  ه(گستر

 C. endiviaکل ضمائم دیپلوئید براي همیانگین انداز

 58/57برابر با  C. intybusمیکرومتر و براي  13/51

) Deryckere )2013میکرومتر بود. همچنین 

بر روي کاسنی صنعتی در پژوهشی در قالب تز دکترا 

متقارن زنی کالبدي غیرآوري پیوندفن هجهت توسع

انجام داد و در قسمت تحلیل کاریوتیپ نشان داد که 

 C. intybus var. sativum هکاریوتیپ گون

‘VL52’  4و  کروموزوم متاسانتریک 5داراي 

ترین و  باشد و کوتاهسانتریک میمتاکروموزوم ساب

متوسط براي این گونه به  به طورترین کروموزوم بلند

باشد. وي میکرومتر می 3/22و  8/12ترتیب 

هاي مورد هاي کروموزومی را در گونههمچنین اندازه

کروموزوم  همطالعه محاسبه کرد. بر این اساس انداز

میکرومتر  22تا  10هاي مورد مطالعه از در ژنوتیپ

هاي کروموزومی بدست آمده بود. این اندازه متفاوت

 Asteraceae ههاي خانواددر مقایسه با دیگر گونه

با توجه به خواص دارویی فراوان این  بزرگتر بودند.

اي گیاه این تعداد پژوهش آن هم منحصر به منطقه

. بنابراین تحقیق پیش رو که باشدخاص بسیار کم می

ي ها تودهژنتیکی هاي سیتو در آن به بررسی ویژگی

تواند تا حدي خأل پردازد می مختلف اقلیمی ایران می

کمبود اطالعات سیتوژنتیکی و مشخصات 

کروموزومی در مورد این گونه را پر کند و اطالعات 

حاصل از آن در اختیار افرادي که جهت مباحث 

تکمیلی نیازمند اطالعات سیتوژنتیکی و کروموزومی 

  باشند قرار گیرد. می

 

  هااد و روشمو

 هدر این مطالعه هشت توده مختلف از گون

Cichorium intybus  که تمامی آنها از بانک ژن

ها و مراتع کشور تهیه گردید، جنگلتحقیقات  همؤسس

نور خراسان در دانشگاه پیام 1393و  1392در سال 
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رضوي مرکز مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. 

هاي دریافتی از بذر به اطالعات اقلیمی و کد مربوط

   .درج شده است 1آن مؤسسه در جدول 

  

  هاکد بذرهاي مورد مطالعه و اطالعات اقلیمی آن - 1جدول
 ردیف کد )grوزن هزار دانه ( طول و عرض جغرافیایی ارتفاع شهرستان استان

 1 2398 2.1 - - کرج البرز

 2495 تفت یزد
54°  00´  39” 
31°  35´  65” 

1.11 22118 2 

 ”04  ´03  °50 - تفرش يمرکز
34°  40´  12” 

1.35 22257 3 

 1943 خمین مرکزي
49°  53´  35” 
33°  53´  05” 

1 22377 4 

 148 تالش گیالن
48°  53´  57” 
37°  42´  55” 

0.97 27003 5 

 2200 سمیرم اصفهان
51°  41´  18” 
31°  01´  82” 

1.01 28303 6 

 21 مالثانی خوزستان
48°  53´  05” 
31°  36´  80” 

1.45 31337 7 

 2230 بافت کرمان
56°  27´  48” 
28°  56´  03” 

1.5 36546 8 

  

مریستم انتهاي  کاریوتایپ از  هبه منظور تهی

به طور ). Aksu et al., 2013ریشه استفاده گردید (

معمول نیازي به ضد عفونی کردن بذرها براي 

توان میزایی نبوده و غالباً بدون هیچ مشکلی  ریشه

متر را از طریق سانتی 2تا  1هایی به طول  ریشه

دیش زنی در پتريکاشت بذر بر روي کاغذ جوانه

). فقط بذرهاي Afshari et al., 2013بدست آورد (

هاي دیش آلودگیقدیمی که پس از کاشت در پتري

قارچی خواهند داشت، الزم است ابتدا ضدعفونی 

 10بذر در محلول  10شوند. براي این منظور تعداد 

درصد حجمی هیپوکلریت سدیم (وایتکس) + چند 

دقیقه در دماي اتاق قرار  15به مدت  201قطره توین

ها، در داخل انکوباتور با گرفتند. پس از ضدعفونی بذر

روز قرار داده  4- 3سانتیگراد به مدت  هدرج 27دماي 

متر سانتی 2تا  1ها به شدند. وقتی طول ریشه

 Hessamzadehها را بریده و طبق روش رسیدند، آن

Hejazi )2009 جهت مطالعات کروموزومی آماده (

  گردیدند.

                                                                  
1. Tween20 

ها تیمار، آنها جهت پیشپس از برش دادن ریشه

 7-5در محلول نیم درصد آلفابرومونفتالین به مدت 

سانتیگراد  هدرج 4ساعت در داخل یخچال در دماي 

فیکساتیو  هقرار داده شدند و سپس جهت اعمال مرحل

(کرومیوم  A[شامل دو محلول  2از محلول لویتسکی

%)] در 40یا  36(فرمالدئید  B%) و 1 3اکسید تري

تا  16سانتیگراد به مدت  هدرج 4یخچال در دماي 

 بهساعت قرار داده شدند. از محلول لویتسکی  24

 بیش از شدن کوتاه از جلوگیري و کنندهتثبیت عنوان

 ,.Zeinali et alشود (می ها استفادهحد کروموزوم

یک  NaOHسپس جهت انجام هیدرولیز از  ).2008

گراد  سانتی هدرج 60نرمال در داخل حمام آب با دماي 

دقیقه استفاده شد. جهت انجام  10تا  7به مدت 

استواورسئین به ها در داخل محلول آمیزي ریشه رنگ

ساعت در داخل یخچال قرار داده  42تا  16مدت 

 Hessamzadeh Hejazi and Ziaeeشدند (

Nasab, 2009گردید و ها تهیه ). سپس الم از نمونه

 افزارهاي کروموزومی با نرمگیريپس از اندازه

                                                                  
2. Lewitski 
3. Chromium Three Oxide 
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NucType  اطالعات کروموزومی جهت تجزیه و

انتقال داده  MiniTab 16.1تحلیل آماري به محیط 

  شدند.

هاي متافازي مناسب، از هر سلول هپس از مشاهد

ها سلول با حداکثر وضوح انتخاب و از آن 3توده 

برداري به عمل آمد. پس از شمارش تعداد عکس

هاي شاخص ههاي هر توده به محاسبکروموزوم

پرداخته شد و نوع کاریوتیپ بر  ذیل سیتوژنتیکی

) با استفاده از Stebbins )1971بندي اساس دسته

هاي محاسبه و کروموزومNucType افزار نرم

، Levan et al., 1964گ مشخص گردید (همولو

Stebbins, 1971 با  ها توده). سپس کاریوتیپ

ترسیم،  Adobe Photoshopافزار استفاده از نرم

تب نسخه اي با استفاده از نرم افزار مینیتجزیه خوشه

ها نیز و آیدیوگرام آن به روش وارد انجام شد 1/16

 افزار اکسل رسم گردیدبا استفاده از نرم

)Yoosefzadeh, 2010.(  

هاي سیتوژنتیکی محاسبه در این پژوهش شاخص

 ،شاخص عدم تقارن کاریوتیپی شده عبارت بودند از

شاخص  ،شاخص تقارن کاریوتیپی ،درصد شکل کلی

شاخص عدم تقارن بین  ،کروموزومی هتشابه انداز

 ،شاخص عدم تقارن درون کروموزومی ،کروموزومی

 و شاخص پراکندگی ،یعدم تقارن کاریوتیپ هدرج

عنوان نمونه فرمول که به شاخص عدم تقارن

  ها در ادامه آورده شده است:محاسباتی تعدادي از آن

  

100 ×  
  مجموع طول کل بازوهاي کوتاه

 =TF% 
  هامجموع طول کل کروموزوم

 

100 ×  
  هادر طول کل کروموزوم SDمیانگین 

 =A2 
 Xمیانگین 

 

        

100 × )     - 1(   =A1 
  nها) (تعداد کروموزوم

 

کروموزومی هاي همچنین در این پژوهش شاخص

از قبیل درصد بازوي کوتاه، درصد بازوي بلند، طول 

هاي بازوي کوتاه، طول بازوي بلند، طول کل و نسبت

گیري شدند که در اینجا نیز فرمول مربوطه اندازه

  :نمونه آورده شده است به طورها محاسباتی آن

  

100 ×  
  مجموع طول بازوهاي کوتاه

 = درصد بازوي کوتاه
  طول کل کروموزوم

  

100 ×  
  طول بازوي کوتاه

 =SA% 
  طول کل کروموزوم

      
  

100 ×  
  طول بازوي بلند

 =LA% 
  طول کل کروموزوم

  

  نتایج و بحث

ي مورد بررسی در ها تودهاطالعات کاریولوژیکی 

ي مورد ها توده، اطالعات کروموزومی تمامی 2ل جدو

ها در و کاریوتایپ و آیدیوگرام آن 3بررسی در جدول 

بر اساس  نشان داده شده است. 8تا  1 هايشکل

، از لحاظ سطح 3و  2 هاياطالعات موجود در جدول

 2n ها تودهپلوئیدي و تعداد کروموزوم تمامی 

اشند که با نتایج بکروموزوم می 18(دیپلوئید) و داراي 

) و Deryckere )2013بدست آمده توسط 

Bernardes et al. )2013از نظر  .) مطابقت داشت

کار شده کوچکترین  هتود 8در بین  اندازه کروموزوم

میکرومتر و  9714286/0کرج با  هاندازه مربوط به تود

بافت (کرمان) با  هبزرگترین آن مربوط به تود

و با توجه به اینکه طول میکرومتر بود  144914/7

کل دارد و  همبستگی زیادي با طول بازوي بلند اوالً

طول بازوي کوتاه نیز همبستگی شدیدي با طول  ثانیاً

 هبازوي بلند دارد بنابراین از نظر طول کل نیز تود

بافت (کرمان)  هکرج کمترین طول کل و تود

دهند که  بیشترین طول کل را به خود اختصاص می

 Deryckereبا نتایج بدست آمده توسط  این شاخص

) مطابقت 2013( .Bernardes et al) و نیز 2013(

  نداشت.
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  .Cichorium intybus Lي مختلف ها تودهاطالعات کاریولوژیکی  -2 جدول
 n Lest/Sest K% TF% Syi% Rec% A1 A2 A DI AI S.C K.F توده

2398 9 2.2260 55.84 44.16 79.08 64.30 0.19 0.21 0.11 8.99 9.25 2B 16m+2sm 
22118 9 2.2261 57.58 42.42 73.66 67.59 0.25 0.25 0.14 10.93 10.90 2B 16m+2sm 
22257 9 1.8495 56.35 43.65 77.48 78.45 0.21 0.17 0.12 7.57 7.27 1A 2M+16m 
22377 9 1.7984 55.54 44.46 80.07 76.94 0.20 0.18 0.11 7.12 7.88 1A 18m 
27003 9 2.3114 60.60 39.40 65.01 64.24 0.33 0.26 0.21 9.85 10.24 2B 10m+8sm 
28303 9 2.3200 59.70 40.30 67.50 71.38 0.32 0.21 0.20 8.65 8.41 2B 12m+6sm 
31337 9 2.4059 57.71 42.29 73.27 72.06 0.26 0.22 0.15 9.04 9.36 2B 16m+2sm 
36546 9 2.6725 61.20 38.80 63.39 64.81 0.37 0.29 0.24 12.42 11.30 2B 10m+6sm+2st 

n  عدد کروموزومی پایه =L/S  طول بازوي بلند بر کوتاه =K  شاخص عدم تقارن کاریوتیپی =TF  درصد شکل کلی =Syi  شاخص تقارن کاریوتیپی =Rec ه= شاخص تشابه انداز 

= شاخص عدم  AI= شاخص پراکندگی  DIعدم تقارن کاریوتیپی  ه= درج A= شاخص عدم تقارن درون کروموزومی  A2ی = شاخص عدم تقارن بین کروموزومA1کروموزومی 

  = فرمول کاریوتیپی K.F= کالس تقارن استبینز  S.Cتقارن 

  

  .Cichorium intybus Lي مختلف ها تودهاطالعات کروموزومی  -3 جدول
 L+S% L/S درصد بازوي بلند درصد بازوي کوتاه ول بازوي بلندط طول بازوي کوتاه طول کل سطح پلوئیدي توده

2398 2n 2.85 1.26 1.59 2.45 3.10 5.56 1.29 
22118 2n 4.86 2.06 2.80 2.36 3.20 5.56 1.38 
22257 2n 4.55 1.99 2.56 2.42 3.13 5.56 1.30 
22377 2n 4.98 2.21 2.76 2.47 3.09 5.56 1.28 
27003 2n 4.91 1.93 2.97 2.19 3.37 5.56 1.59 
28303 2n 4.89 1.97 2.92 2.24 3.32 5.56 1.58 
31337 2n 4.49 1.90 2.59 2.35 3.21 5.55 1.38 
36546 2n 7.72 3.00 4.73 2.16 3.40 5.56 1.78 

L+S%  درصد بازوي بلند و کوتاه =L/S  نسبت طول بازوي بلند بر کوتاه =n کروموزومی ه= عدد پای.  

  

  
  .Cichorium intybus Lکاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده کرج  -1شکل

  

  
  .Cichorium intybus L کاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده تفت (یزد) -2شکل
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  .Cichorium intybus Lکاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده تفرش (مرکزي)  - 3 شکل

  

  
  .Cichorium intybus L(ب) توده خمین (مرکزي) کاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام  - 4 شکل

  

  
  .Cichorium intybus Lکاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده تالش (گیالن)  - 5 شکل

  

  
  .Cichorium intybus Lکاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده سمیرم (اصفهان)  - 6 شکل
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  .Cichorium intybus Lنی (خوزستان) کاریوتیپ (الف) و آیدیوگرام (ب) توده مالثا - 7 شکل

  

 
  .Cichorium intybus Lتوده بافت (کرمان)  و آیدیوگرام (ب) کاریوتیپ (الف) - 8 شکل

  

از لحاظ تکامل کاریوتیپی، بر اساس کالس تقارن 

Stebbins 1ي تفرش و خمین در کالس ها تودهA 

قرار گرفتند. با توجه به  2Bدر کالس  ها توده هو بقی

قرار  1Aي تفرش و خمین در کالس ها توده اینکه

توان نتیجه گرفت که این امر بیانگر اند میگرفته

تقارن کاریوتیپی و وضعیت تکاملی ابتدایی در این 

عنوان به TF%و  A1است. اما دو پارامتر  ها توده

هاي عدم تقارن بین کروموزومی و درصد شاخص

خص عنوان شابه Aو  A2شکل کلی و پارامترهاي 

عدم تقارن  هعدم تقارن درون کروموزومی و درج

ي مختلف مورد بررسی ها تودهکاریوتیپی تا حدودي 

را از لحاظ تقارن و تکامل کاریوتیپ متمایز ساختند. 

بر این اساس از لحاظ عدم تقارن بین کروموزومی 

) و A1 )19/0کرج با داشتن کمترین میزان  هتود

ترین و در ارن) از متقTF )16/44%دومین میزان 

ترین کاریوتیپ برخوردار بوده در عین حال ابتدایی

بافت (کرمان) با دارا بودن باالترین  هکه تودحالی

) 80/38( TF%ترین مقدار ) و پائینA1 )37/0مقدار 

و از لحاظ  ترین کاریوتیپ برخوردار است از نامتقارن

. از لحاظ تکاملی نیز در باالترین سطح قرار دارد

 هعدم تقارن درون کروموزومی نیز در تودشاخص 

) کاریوتیپ A2 )29/0بافت با بیشترین میزان 

  تکامل یافته است. هنامتقارن و تود

ي کرج، تفت ها تودهاز لحاظ تیپ کروموزومی 

کروموزوم  16(یزد) و مالثانی (خوزستان) داراي 

 ه، تود2متاسنتریککروموزوم ساب 2و  1متاسنتریک

 16کروموزوم متا و  2اي تفرش (مرکزي) دار

خمین (مرکزي) داراي  هکروموزوم متاسنتریک، تود

تالش (گیالن) داراي  هکروموزوم متاسنتریک، تود 18

کروموزوم متاسنتریک،  8کروموزوم متاسنتریک و  10

کروموزوم  12سمیرم (اصفهان) داراي  هتود

 همتاسنتریک و تودکروموزوم ساب 6متاسنتریک و 

 6کروموزوم متاسنتریک و  10اراي بافت (کرمان) د

                                                                  
1. Metacenteric 
2. Sub-metacenteric 
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 ١سانتریکتلوساب 2کروموزوم ساب متاسنتریک و 

تالش از لحاظ تیپ  هتود ها تودهبود که در بین این 

) مطابقت Deryckere )2013کروموزومی با نتایج 

  متفاوت بودند. ها توده هداشت ولی بقی

  تجزیه کالستر

لعه بر هاي مورد مطا بندي تودهدر این مطالعه گروه

کاریوتیپی، با استفاده از تجزیه اساس کلیه صفات 

کالستر انجام شد. در تجزیه کالستر به روش 

صفت کاریوتیپی،  16بر اساس  2پیوستگی منفرد

  گروه متمایز قرار گرفتند. 3ي مختلف در ها توده

  

  
 16کالستر بر اساس  هدندروگرام حاصل از تجزی - 9 شکل

 3و  2 هايصفت کاریوتیپی جدول

  

کرج  هتود Wardاي به روش خوشه هطبق تجزی

ي تفت و مالثانی در یک ها تودهدر یک خوشه، 

ي تفرش و ها تودهخوشه، توده سمیرم در یک خوشه، 

ي تالش و بافت نیز در ها تودهخمین در یک خوشه و 

 ,Darvish Kajoori) اي جداگانه قرار گرفتندخوشه

اي و لیل خوشه. با توجه به نتایج تجزیه و تح(2009

                                                                  
1. Sub-telocenteric 
2. Single Linkage 

توان به این ي موجود میها خوشهدر نظر گرفتن 

ي تفت و مالثانی در ها تودهنتیجه رسید که چون 

منشأ یکسانی  اند احتماالًیک خوشه قرار گرفته

 هاند اما دالیل دیگري نیز جهت توجیه خوشداشته

توان گفت اقلیم موجود وجود دارد؛ اول اینکه می

 هتفت با اقلیم تود هودآوري بذرهاي تمحل جمع

مالثانی یکسان بوده است، دلیل احتمالی دوم 

آوري تواند این باشد که فردي از تفت با جمع می

بذرهاي استان خوزستان (مالثانی) و انتقال آن به 

تفت، آن را در سطح وسیعی کشت کرده است و بدین 

ژنی استان خوزستان را  هطریق منبع عظیمی از خزان

کرده است که با توجه به سختی انجام  به تفت منتقل

بر بودن این فرایند دلیل اولی چنین کاري و زمان

نماید. بنابراین با توجه به این احتماالت تر میمحتمل

هاي مختلف ي دیگر نیز که از استانها خوشهدر مورد 

توان اند میبوده ولی در یک خوشه قرار گرفته

الذکر دلیل فوق را به یکی از دو ها تودهقرارگیري 

در یک خوشه نیز  ها تودهگیري نسبت داد. ولی قرار

ها نیز جاي تأمل دارد با توجه به مقدار شباهت آن

ي تفرش و ها تودهشامل  هاي که شباهت خوشبگونه

باشند از دیگر خمین به دلیل اینکه از یک استان می

ي ها خوشهبیشتر بوده ولی درصد شباهت در  ها خوشه

شامل  هکه خوشيبه طورگردد ر میدیگر کمت

هاي تالش و سمیرم از لحاظ میزان شباهت در  توده

نیز این  ها خوشهگیرد و در سایر بعدي قرار می هرتب

یابد و با پیشرفت شباهت به تدریج کاهش می

از هم جدا گردیده و هم درصد  ها خوشههم  ها خوشه

طوریکه در ه گردد بشباهتشان رفته رفته کمتر می

شوند پس بندي میخوشه دسته 5ها به  اول توده هوهل

هاي مشابه دیگر، از در نظر گرفتن یک سري شاخص

ي تفت، سمیرم و مالثانی در یک خوشه قرار ها توده

به عنوان  ها تودهگرفتن این نظرگیرند ولی با درمی

که انتظار ها همچنانشباهت آن هیک خوشه، درج

یک  ها خوشهراین تعداد یابد. بناب رود کاهش میمی

رسد. همچنین خوشه می 4عدد کاهش یافته و به 
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گرفتن یک سري نظر پس از طی این مرحله و با در

توان کرج را نیز می ههاي شباهتی دیگر تودشاخص

جزء این خوشه در نظر گرفت و بدین طریق از تعداد 

یک عدد کاست. بدین طریق پس از  ها خوشه

ها و بر اساس شباهت آن ها خوشهبندي  تقسیم

گردد مشاهده می ها خوشهدستیابی به تعداد مطلوب 

ي ها تودهي تالش و بافت در یک خوشه، ها تودهکه 

ي کرج، تفت، ها تودهتفرش و خمین در یک خوشه و 

  گیرند.اي دیگر قرار میسمیرم و مالثانی در خوشه

ها هستند و اطالعات قابل ها حامل ژنکروموزومو

کنند. ربوط به فنوتیپ گیاه را حمل میتوارث م

دانشمندان سیستماتیک گیاهی عقیده دارند که 

هاي هاي کروموزومی همراه با پژوهشبررسی

ژنتیکی و مورفولوژیکی جهت تشخیص و ارزیابی 

تواند بسیار مفید قابل اطمینان روابط خویشاوندي می

). شمارش تعداد Farsi et al., 2001باشد (

ها و تعیین گیري ابعاد آنو اندازه هاکروموزوم

تواند به ها میهاي احتمالی بین کروموزوماختالف

عنوان ابزاري در تعیین احتمال موفقیت در انجام 

اي به کار گرفته شود هاي بین گونهتالقی

)Ghanavati et al., 2011 دانش درمورد تعداد .(

کروموزوم (سطح پلوئیدي) و نیز تغییرات درون و 

ها از کروموزومی جهت درك پویاي تکاملی گونه- نبی

ها در بعد انتخاب طبیعی، تالقی و کاربرد آن

 Ebrahim etباشد (هاي اصالحی ضروري می برنامه

al., 2012 ي مختلف ها توده). در این پژوهش

Cichorium intybus L. از لحاظ خصوصیات ،

ر کروموزومی و کاریوتیپی مورد مطالعه قرار گرفتند. ب

و  9اساس نتایج حاصل شده، عدد پایه کروموزومی 

دیپلوئید بودند. همچنین در تمامی  ها تودهتمامی 

  مشاهده نگردید.  ١ي مورد بررسی ماهواركها توده

ي ها تودهبر اساس اطالعات بدست آمده تمامی 

کروموزومی و سطح  همورد مطالعه از لحاظ عدد پای

 Bernardes etپلوئیدي با نتایج بدست آمده توسط 

al. )2013 و (Deryckere )2013 ( یکسان و برابر

هاي کروموزومی باشند ولی اندازهمی 2n=2x=18با 

بدست آمده با نتایج بدست آمده توسط پژوهشگران 

هاي الذکر متفاوت بود. با توجه به تنوع اندازهفوق

ي مورد مطالعه و نیز تفاوت ها تودهکروموزومی در 

ي دیگري که بر روي ها تودهه با چشمگیر در مقایس

گردد که مطالعات ها کار شده است پیشنهاد میآن

ي دیگر این گونه انجام پذیرد. ها تودهبیشتري برروي 

توان استنتاج همچنین با توجه به همین موضوع می

هاي مختلفی ها در اندازهکرد که چون کروموزوم

د در هاي موجوتوان برروي ژنباشند بنابراین می می

  ها نیز کار کرد.ها و بیان ژن آنآن

  

  سپاسگزاري

از جناب آقاي دکتر صیاد ایرانی هریس بابت 

هاي حمایتی در انجام این پروژه کمال مساعدت

آید. همچنین از عمل می تشکر و قدردانی به

دریغ خانم دکتر الهام عزیزي، سرکار هاي بی کمک

ام نور خانم مهندس مریم بهروزیان در دانشگاه پی

کاوندي  مرکز مشهد و همچنین خانم مهندس آزاده

ها و مراتع کشور تشکر و تحقیقات جنگل هدر مؤسس

 گردد.قدردانی می

                                                                  
1. Sattelite 
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