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 ور ترکیهشکهتعلق به  Vicia dasycarapaهطبلعه سیتوشنتیکی جوعیتهبیی از 

3و احود رزببى حقیقی2، ورهرام رشیدی 1سعیدعصرالنبز   

 .ایراى ٬تبریس واحد ٬اسالهی آزاد دانشگبه ٬نببتبت اصالح ارشد کبرشنبسی دانشجوی-1

 تبریس واحد اسالهی ازاد دانشگبه استبدیبر-2

 سسه تحقیقبت جنگلهب و هراتع کشورهو ٬هربی پصوهشی -3

 13141121321 عصر سعید النبز: هکبتبه هسئول

                          e.saeidasr@yahoo.com                                          

 :چکیده

 اس جٌظ  Dasycarpaوغ آٍری ؽذُ اس کؾَر سزکیِ هشؼلق ثِ گًَِ جوؼیز ج 3ثِ هٌظَر ؽٌبخز سٌَع کبریَسیذی هیبى 

Vicia ُسیزPapiliniaceae ایي هطبلؼبر ًؾبى داد کِ ػذد کزٍهَسٍهی دبیِ . ثز رٍی آًْب فَرر گزفز هطبلؼبر عیشَصًشیکی

ؽذُ هَرد اًذاسُ گیزی  جوؼیشْبی ثزرعی .ثبؽذ هیx2;n2;14دیذلَئیذ ثب ،ثَدُ ٍ اس لحبظ عطح دلَئیذی =7xثزرعی ؽذُ  گًَِ

ٍیضگیْبی کبریَسیذی اس قجیل طَل ثبسٍی ثلٌذ ٍ طَل ثبسٍی کَسبُ کزٍهَسٍهی قزار گزفشِ ٍ ثز اعبط اطالػبر ثذعز آهذُ طَل 

هحبعجِ گزدیذ ٍ ثز رٍی دادُ ّبی حبفل اس ففبر کبریَسیذی سجشیِ  Arm ration ٍکل کزٍهَسٍم ّب، ؽبخـ عبًشزٍهزی 

ًشبیج حبفل اس سجشیِ ًؾبى داد کِ ثیي جوؼیشْب اخشالف . سکزار اًجبم گزفز 5سقبدفی در  اًلزح دبیِ کبهٍاریبًظ در قبلت ط

ایي اهز هَیذ ٍجَد سٌَع ٍجَد دارد کِ  ٪1هؼٌی داری اس لحبظ ففبر طَل کل کزٍهَسٍم ٍ طَل ثبسٍی ثلٌذ در عطح احشوبل 

سقبرى کبریَسیذی ثزاعبط . ذی جوؼیشْب اس آسهَى داًکي اعشفبدُ ؽذثٌ ثزای گزٍُ .کزٍهَسٍهی در صرم دالعن هَرد ثزرعی ثَد

قزار گزفشٌذ ٍ ایي اهز هَیذ کبریَسیخ ًبهشقبرى ٍ سکبهل  A4ش عٌجیذُ ؽذ ٍ ّز عِ جوؼیز در کالط اعشیجٌجذٍل دٍ طزفِ 

َسٍم ؽٌبعبیی ؽذ ٍ در یز دار در ثبسٍی کَسبُ کزٍهدر گًَِ ثزرعی ؽذُ یک جفز کزٍهَسٍم عبسال. دیؾزفشِ جوؼیشْب ثَد

 .گزدیذًْبیز فزهَل کبریَسیذی ثزای جوؼیشْب ارائِ 

 سجشیِ ٍاریبًظ –هیشَس  -کزٍهَسٍم –هبؽک کزک دار  –کبریَلَصیکی  :واشه هبی کلیدی 
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 :هقدهه و بررسی هنببع

هٌبثغ آة ٍ رٍیِ ثِ ًبثَدی  ثزداری غیز افَلی ٍ ثی ّبی هزسؼی ٍ اداهِ ثْزُ اس آًجبیی کِ سخزیت اکَعیشن

ای را دیؼ اس دیؼ ًوبیبى  اًجبهذ ایي ػَاهل ضزٍرر سَجِ ثِ کؾز گیبّبى ػلَفِ خبک ایي عزسهیي هی

سَاى ثؼٌَاى اٍلیي گبم در راُ کبّؼ فؾبر ثز هزسغ ٍ ؽزٍع  کٌذ سیزا سبهیي ػلَفِ اس هٌبثغ دیگز هی هی

)  Vetchهبؽک ثب ًبم اًگلیغی (.1389ؽزیفی ٍ حکن ػلی دَر،)الحی ٍ احیبی هزاسغ ثبؽذ ّبی اف ثزًبهِ

َاع هخشلف آى کؾز ٍ کبر االیبم سب ثِ حبل اً ای هزسؼی ثَدُ کِ اس قذین یکی اس گیبّبى ػلَفِ( 1386هظفزیبى،

بکزٍاى ٍ د) سقغین ؽذُ اعز  Vicia  ٍVicillaؽبهل  سیز جٌظ 2ایي جٌظ ثِ  .(1379زیوی ، ک)هی ؽَد 

ٍعؼز ٍ سٌَع اقلیوی کؾَر ایزاى  ػَاهلگًَِ در ایزاى دارد ٍ  160ثیؼ اس  ایي جٌظ(.1379ّوکبراى،

ٍ  حغبم سادُ حجبسی )ای اس جولِ هبؽک ّب فزاّن ًوَدُ اعز گیبّبى ػلَفِ  ؽزایط هطلَثی ثزای اعشقزار

اخشقبؿ دادُ هزکش سحقیقبر ثیي  خَدهبؽک ثِ  جٌظثِ خبطز سَاًبئیْب ی صًشیکی کِ  .(1385رعَلی، 

 ICARDA. )جٌجِ ّبی هخشلف هبؽک ؽزٍع کزدُ اعز را درای -دضٍّؼ ّبی گغشزدُ الوللی ایکبردا 

ػلَهی  ءػلن صًشیک ٍ عیشَصًشیک دبیِ ٍ اعبط افالح ًجبسبر را سؾکیل هی دٌّذ ٍ جش(.1996, 1995,

) ثْزُ هی گیزًذ  ٍ سَلیذ گیبّبى جذیذّغشٌذ کِ در افالح ًجبسبر جْز سغییز در عبخشبر صًشیکی گیبّبى 

ِ ثٌذی گیبّبى در عیغشن جذیذ اطالػبر حبفل اس هطبلؼبر کزٍهَسٍهی در ؽٌبعبیی ٍ طجق(.1387علی ، سَ

ثبثز ثَدى سؼذاد کزٍهَسٍهْب  ،سیزا سٌَع سیبد در کزٍهَسٍهْب. جذیذ اعز سبکغًََهیػٌَاى ثخؾی اس  ِثٍ 

شفبٍر ؽبخـ ّبی هفیذ ثزای در گًَِ ّبی هدر افزاد یک گًَِ ٍ سٌَع سؼذاد، اًذاسُ عبخشوبى کزٍهَسٍهْب 

ثِ طَر کلی عیشَسبکغًََهی ػالٍُ ثز هؾخـ کزدى ( .  John , c , 1989)ًََهیکی ّغشٌذ غاّذاف سبک

هی سَاًذ اطالػبر ثب ارسػ در هَرد خشاًِ صًی هَجَد در جوؼیشْب ی هشؼلق ثِ  ،ارسجبط ٍ قزاثز ثیي گًَِ ّب

ّن ًوَدى اطالػبر کوی رٍی سبریخچِ سکبهلی گیبُ ، سؼییي خقَفبً گیبّبى ٍحؾی ٍ ثَهی ثِ دلیل فزا ،آًْب
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حغبم سادُ )ثبؽذاس اّویز فزاٍاًی ثزخَردار ... قزاثز ّبی ثیي گًَِ ای ، سؼییي هؾخقبر کبریَلَصیکی ٍ 

سؼذاد   Viciaٌظجیج حبفل اس ثزرعیْبی کبریَلَصیکی در ًشب.(1389،  ًغتٍ ضیبئی حجبسی 

ٌیي ٍجَد ّوچٍ(. Gaffarzadeh, et al 2008)ارػ ؽذُ اعز گش x;5-6-7کزٍهَسٍهْبی دبیِ 

ؽٌبعبیی ؽذُ اعز ثِ طَریکِ هبَّارُ ّن در ثبسٍی کَسبُ کزٍهَسٍم ٍ ّن در ثبسٍی  کزٍهَسٍم هبَّارُ دار

 .(Meric , Danhe 1999 &  Maxted , et al 1991)ثلٌذ کزٍهَسٍم سؾخیـ دادُ ؽذُ اعز 

 هبدر گزدُعلَل  Cytomixisاًجبم ؽذُ اسقبل عیشَدالعوی  vicia fabaّبیی کِ در  ّوچٌیي در ثزرعی

عیشَصًشیکی گًَِ ّبیی در هطبلؼبر .( Soliman, et al , 2004)در اکثز هزاحل سقغین هؾبّذُ ؽذُ اعز 

ثزای کلیِ ففبر  ٪1ٍ ًشبیج سجشیِ ٍاریبًظ در عطح احشوبل ؽذُ هبؽک جوؼیشْب دیذلَئیذ گشارػ  اس جٌظ

هؼٌی دار ثَدُ کِ هَیذ ٍجَد سٌَع کزٍهَسٍهی در گًَِ ّبی هَرد ثزرعی   L/S - S - L -TL هَرد هطبلؼِ

ػلیزغن هطبلؼبر فزاٍاى عیشَصًشیکی در . ( 1385غبم سادُ حجبسی ٍ رعَلی ، ح) هی ثبؽذ  Vicia جٌظاس 

ِ ثٌبثزایي اس کؾَرّبی دیگز هشبعفبًِ در ایزاى ثزرعی چٌذاًی ثز رٍی عیشَصًشیک جٌظ هبؽک فَرر ًگزفش

اس  V.dasycarpaاعز دًجبل ؽَد ثزرعی عیشَصًشیکی جوؼیشْبی ًظز جولِ اّذافی کِ در ایي سحقیق در 

فزم کبریَسیخ ثِ هٌظَر سؼییي سؼذاد کزٍهَسٍم ٍ هطبلؼِ ؽکل ٍ اًذاسُ ٍ هَرفَلَصی کزٍهَسٍهْب ٍ  ًظز

ک کؾَر اس گًَِ هذکَر هی ثبؽذ سب ثب ایي ثزرعی ٍجَد یب ػذم ٍجَد سٌَع صًشیکی ثیي جوؼیشْبی هشؼلق ثِ ی

کبر ثشَاى گبهی هَثز در ؽٌبعبیی ّزچِ ثیؾشز ایي گًَِ ٍ اعشفبدُ اس آًْب در ثزًبهِ ّبی افالحی ثزداؽشِ 

 .ثبؽین
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  :هواد و روشهب

جوؼیز هشؼلق ثِ کؾَر سزکیِ اس کلکغیَى هبؽک کزکذار ثب ًبم ػلوی  3ثِ هٌظَر ثزرعی کبریَلَصیکی 

Vicia dasycarpa آٍردُ  1هؾخقبر جوؼیشْب در جذٍل )ثبؽ گیبّؾٌبعی سجزیش اًجبم ؽذ ردضٍّؾی د

. شن ًَک ریؾِ ّب اعشفبدُ گزدیذغزیهثِ ایي هٌظَر جْز هطبلؼِ هزحلِ هشبفبس سقغین هیشَس اس (. ؽذُ اعز 

عذین  َکلزیزدقیقِ در ّیذ 10دزٍسکل هزاحل اًجبم آسهبیؼ ثِ سزسیت ؽبهل هزاحل ضذ ػفًَی ثِ هذر 

رٍس ٍ ٍ ًَر طجیؼی  c24° طجیؼی حبکن ثز آسهبیؾگبُ در دهبی یؼ در ؽزایط ، کؾز ثذٍر در دشزی د 20٪

درفذ ثِ  05/0در کلؾی عیي ، دیؼ سیوبر ًوًَِ ّب  cm5/1-1 ؽت، ًوًَِ گیزی اس ریؾِ ّبی ثِ اًذاسُ 

ثِ اعیذ اعشیک  اسبًَلحجن  1ِ ث 3جز ز ًغدقیقِ ، فیکغبعیَى ًوًَِ ّب در هحلَل فبره 30ز ٍ عبػ 2هذر 

دقیقِ ، رًگ  30یک ًزهبل ثِ هذر  HCL، ّیذرٍلیش ثبفز در  c 4°عبػز در دهبی 24بل ثِ هذر گالیغ

ٍ سْیِ اعالیذ ثِ  c4°عبػز در دهبی  6-7درفذ ثِ هذر 2یي ًوًَِ ّب در هحلَل رًگی اعشَاٍرعئ آهیشی

درفذ ٍ ًْبیشبً ثزرعی اعالیذّبی آهبدُ  45عیذ اعشیک رٍػ اعکَاػ در یک قطزُ هحلَل عَعذبًغیَى ا

سَعط عیغشن هبًیشَریٌگ ٍ  Adobe primerکزٍهَسٍهْبی هشبفبسی ثب ًزم افشار ثْشزیي . ؽذُ هی ثبؽذ

هشبفبسی ففحِ  5ثِ کوک رٍغي ایوزعیَى در  100ٍ لٌش   33/4233ثب ثشرگ ًوبیی  BX50هیکزٍعکَة 

ثِ کوک ًزم افشار یَسیخ جوؼیشْب کبر. ثجز ٍ ضجط گزدیذ(  3-2-1ؽکل ) ( سکزار  5در ) ثزای ّز جوؼیز 

ذظ طَل ثبسٍی کَسبُ ، ثلٌذ ، طَل کل کزٍهَسٍم ، ؽبخـ عبًشزٍهزی ٍ ع .(5ؽکل)فشَؽبح سْیِ ؽذ

Arm ration   ثِ کوک ًزم افشارMicro meatier  ِاًذاسُ گیزی ؽذ ٍ ثز اعبط دادُ ّبی حبفل سجشی

در قبلت طزح دبیِ کبهالً سقبدفی ثِ کوک ًزم افشار  ٪1ر در عطح احشوبل َهذک ٍاریبًظ ثزای ففبر

Mstatc سقبرى  ( 4-5جذٍل ) ؼیشْب اس آسهَى داًکي اعشفبدُ ؽذثزای گزٍّجٌذی جو .( 3جذٍل ) اًجبم ؽذ
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در ًْبیز سیخ کزٍهَسٍهْب ثِ رٍػ . عٌجیذُ ؽذ Stebbins   ٍ%TFّب ثز اعبط جذٍل  کبریَسیخ

Levan (5ؽکل)ؽذم ّبی ّبدلَئیذی سزعین ٍ ایذیَگزام کزٍهَسٍ( 2جذٍل)فزهَل کبریَسیذی ارائِ  ،ییيسؼ. 

 :نتبیج و بحث 

ًشبیج حبفل اس ثزرعی ٍ ؽوبرػ کزٍهَسٍهْبی هشبفبسی ًؾبى داد کِ ایي گًَِ اس لحبظ عطح دلَئیذی 

در جوؼیشْبی هطبلؼِ ؽذُ یک  .هی ثبؽذ =7xٍ ػذد کزٍهَسٍهی دبیِ  x2;n2;14دیذلَئیذ ثَدُ ٍ دارای 

یز در ثبسٍی کَسبُ کزٍهَسٍم قزار یز دار ؽٌبعبیی ؽذ کِ در ّز عِ جوؼیز عبسالعبسالجفز کزٍهَسٍم 

ٍ ًشبیج ًؾبى داد کِ اس لحبظ فزهَل   سؾخیـ دادُ ؽذ SM7جوؼیز  3ّز  فزهَل کبریَسیذی ثزای. ؽز دا

ٌش جاعشی دٍ طزفِ س لحبظ سقبرى کبریَسیذی ثز اعبط جذٍلا. ذاردًکبریَسیذی ثیي جوؼیشْب ًیش اخشالف ٍجَد 

 کبریَسیخ ٍ سکبهل دیؾزفشِ ی سقبرى ٍجَد ػذم گزفشٌذ ٍ ایي هَیذقزار  A4 جوؼیز در کالط  3ّز 

ایي  ًیش (TF%)کبریَسیخ  ؽکل کلیًشبیج حبفل اس درفذ ّوچٌیي . هی ثبؽذ ی هذکَر گًَِ جوؼیشْبی

 .(2جذٍل)اهز راسبئیذ ًوَد 

 Arm rationففز  5سکزار ٍ  5جوؼیز در  3سقبدفی ثزای  ًکبهال بیج سجشیِ ٍاریبًظ ثز قبلت طزح دبیًِش

, L/S , S , L , TL  کِ در ثیي جوؼیشْب اس لحبظ ففبر ًؾبى دادTL  ٍL  اخشالف هؼٌی داری در عطح

بر هَرد ًظز ٍجَد دارد ٍ ایي داللز ثز سٌَع صًشیکی کبفی ثِ هٌظَر گشیٌؼ ثزای فف ٪1احشوبل 

 ٪5ٍ  ٪1در عطح احشوبل  5ٍ  4هیبًگیي ثزای ایي ففبر در جذٍل ًشبیج حبفل اس هقبیغِ  .(3جذٍل)اعز

ثِ  TL  ٍLثب اخشقبؿ دادى ثیؾشزیي هیبًگیي  2450آٍردُ ؽذُ اعز ٍ ًشبیج حبکی اس آى اعز کِ جوؼیز 

 .ٌی داری را ًؾبى هی دّذدر هقبیغِ ثب عبیز جوؼیشْب اخشالف هؼ ٪5ٍ  ٪1در عطح احشوبل  خَد

 

 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

6 

 

 هؾخقبر جوؼیشْبی هبؽک کزکذار هطبلؼِ ؽذُ.1جذٍل

 زادگبه اصلی
هحل جوع 

 آوری

 هرکسشوبره کلکسیوى جوعیت در

 هغتحقیقبت دین هرا
 ردیف جنس گونه تیره

 papiliniaceae dasycarpa vicia 1 2434 سزکیِ عَریِ

 papiliniaceae dasycarpa vicia 2 2441 سزکیِ عَریِ

 papiliniaceae dasycarpa vicia 3 2450 سزکیِ عَریِ

 

    

                                

 کزٍهَسٍهْبی هشبفبسی           . 3کزٍهَسٍهْبی هشبفبسی       ؽکل.1ؽکل

Vicia dasycarpa 2441جوؼیز  Vicia dasycarpa 2450جوؼیز  
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 کزٍهَسٍهْبی هشبفبسی.2ؽکل

 Vicia dasycarpa 2434 جوؼیز 
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سزسیت اس ثبال ثِ       سزسیت اس ثبال ثِ دبییيثِ      جوؼیشْبایذیَگزام .5ؽکل       جوؼیشْب ثِکبریَسیخ . 4ؽکل

جوؼیز                                                                                                    دبییيثِ 

 2434ٍ2441-2450جوؼیز ؽوبرُ    2434ٍ2441-2450رُؽوب

 

 

 فزهَل کبریَسیذی ٍ سقبرى کبریَسیخ.2جذٍل

 

%S       SC        %TF         فرهول

 کبریوتیپی

2n          گونه    جوعیت 

49/2 A4 48/29 SM7 14 2434 V.dasycarpa 
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 %1احشوبل ِ ٍاریبًظ ففبر کبریَسیذی درعطح سجشیهیبًگیي هزثؼبر حبفل اس. 3جذٍل

MS 
 هنببع     تغییر درجه آزادی

CI L/S S L TL 

 ثیي جوؼیشْب 2 706/0** 46/0** 017/0 33/0 001/0

 اؽشجبُ آسهبیؾی 12 121/0 076/0 006/0 13/0 001/0

42/9 42/14 94/9 48/14 33/12  -%CV 

 هیبًگیي-  825/2 903/1 789/0 5/2 286/0

 %1هؼٌی دار در عطح احشوبل **

=CIؽبخـ عبًشزٍهزی  TL ;طَل کل کزٍهَسٍمL/S  ;ًغجز طَل ثبسٍی ثلٌذ ثِ کَسبُ کزٍهَسٍم 

 

  %1هقبیغِ هیبًگیي ففبر ثِ رٍػ داًکي در عطح احشوبل.4جذٍل

L TL جوعیت 

812/1ab 734/2ab 2434 

655/1b 504/2b 2441 

241/2a 239/3a 2450 

 

  %5هقبیغِ هیبًگیي ففبر ثِ رٍػ داًکي در عطح احشوبل.5جذٍل

L TL جوعیت 

812/1b 734/2b 2434 

655/1b 504/2b 2441 

08/2 A4 15/29 SM7 14 2441 V.dasycarpa 

65/2 A4 11/26 SM7 14 2450 V.dasycarpa 
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241/2a 239/3a 2450 
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to Turkey 

 1-E.saeidasr.  Msc plant breeding student of Islamic Azad University, Faculty of Agriculture , 

Tabriz, Iran .           e.saeidasr@yahoo.com         

 2- V.Rashidi. Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tabriz 

Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran . 

 3-A.Razban Haghighi . Member of Scientific Board ,Research Institute of Forests & 

Rangelands . 

Abstract 

Cytogenetic researches had been done on the Dasycarpa specie, Vicia genus, family 

Papiliniaceae for finding the karyotypical variations in 3 collected groups in Turkey. 

The research showed that the chromosome number of the investigated type is x=7 and 

its ploidical level is the diploid with 2n=2x=14. 

The investigated groups had been tested on the basis of karyotypical characteristics like 

chromosome long and short arm length and centromer index   arm ration scale had been 

measured based on the information acquired on the total length of chromosomes and 

variance analysis had been done during 5 repetition on the data acquired by karyotypical 

 characteristics in the CRD design. Analysis results showed that there is a significance 

difference among groups in case of total chromosome arm length in 1% probability 

level which is showing the existence of chromosome variance in investigated  germ 

plasm. Danken test was executed on grouping species.  

karyotype symmetry had been measured on the basis of binary stebbinz  table and all of 

the 3 groups had been settled in class A4. Results showed that the species had non- 

symmetric karyotype and advanced evolution. In the investigated specie, 1 pairs of 

satellite,in the short arm of chromosome ,had been found and finally the karyotype 

formula was presented to the groups. 
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