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بررسي سيتوتاکسونومي جنس Catabrosa P. Beauv.

از خانواده  Poaceaeدر ايران
فاطمه رحمتی و حجتاله سعیدی *
گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده
 Catabrosaجنسیی علفیی و پايیا از ویانواده  Poaceaeو طايفیه  ،Poeaeبیا دو گونیه  C. aquatic (L.) P. Beauv.و
 C. capusii Franchگزارش شده از ايران است .در اين مقاله به مطالعه کروموزومی اين جنس در ايران پرداوته شده
است .عدد ديپلوئیدی شمارش شده در بین  13جمعیت متعلق به دو گونه اين جنس در ايران  4n=43است که با منابع
پیشین و عدد پايه کروموزومی  x=5مطابقت دارد و نشان از تتراپلوئید بودن اين جنس در ايیران اسیت .شیاو

هیای

کاريوتیپ مختلف بررسی شده در اين مطالعه در بین جمعیتهای مختلف مطالعه شده اوتالفیی نشیان نمییدهنید .بیا
توجه به يکنواوتی ريختشناسی در اين مطالعه و الحاق گونه  C. capusiiدر گونه  ،C. aquaticaاين جنس بیا يیک
گونه  C. aquaticaو دو زيرگونه  C. aquatica subsp. aquaticو  C. aquatica subsp. capusiiدر ايیران پیشینهاد
میشود.
واژههای کليدی :ايران ،وانواده گندمیان ،کاريوتیپ ،کروموزوم

مقدمه
جنس  Catabrosa P. Beauv.دارای چهار گونیه در

 Tutinو همکییاران ( )1323و  )1324( Copeيییک گونییه
با نام  C. aquaticaرا بیه رسیمیت شیناوتهانیدTzvelev .

نییواحی معتدلییه جهییان اسییت .در ايییران تنهییا دو گونییه

( )1392تنهیییا گونیییه  C. aquaticaبیییا سیییه زيرگونی ی

 C. aquatica (L.) P. Beauv.و C. capusii Franche.

 capusii ،aquaticaو  pseudairoidesرا معرفییی کییرد.

گیییزارش شیییده اسیییت )،)1393( Davis .(Bor, 1970

عدد پايه کروموزومی در ايین جینس  x=5اسیت کیه بیا

 1392( Borو  Rozhevits ،)1333و )1325( Shishkin

عدد پايیه مرسیوم در طايفیه  Poeaeيعنیی  x=3متفیاو

و  Zhenlanو  )4339( Phillipsبرای اين جنس دو گونیه

اسییت ) .(Zhenlan and Phillips, 2006بییرای گونییه

 C. aquaticaو  C. capusiiرا معرفی کردهاند در حیالی

 4n=2x=43 ،C. aquaticaو  4n=9x=93گزارش شیده

کییییییییه  Guinochet ،)1353( Parsaو ،)1355( Faurel

اسیییت و تیییاکنون بیییرای گونیییه  C. capusiiعیییدد
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کرومییییوزومی سییییوماتیکی گییییزارش نشییییده اسییییت
).(Goldblatt and Johnson, 1979
هیییدز از ايییین مطالعیییه ،مشیییخ

برای انجیام مطالعیا

سییتولوای از روش Agayev

( )4339اسیتفاده شیید کرومیوزومهییا از مريسیتم انتهییايی
نمیییودن عیییدد

ريشههای حاصل از بذرهای کاشته شده در پتیریديیش

کرومیییوزومی و تعییییین و بررسیییی تنیییو کاريوتییییپ

شییمارش شیید .پیییشتیمییار بییه میید  2تییا  9سییاعت در

جمعیتهای مختلف اين جنس در ايران است.

محلییول فلفییا برومونفتییالین صییور گرفییت .تثبیییت در

مواد و روشها

محلییول لیوتسییکی (کرومیییک اسییید يییک درصیید و

تهيه پهنه ميتوزی

فییرمفلدئییید  13درصیید بییه نسییبت مسییاوی) انجییام شیید

بییییه منبییییور بررسییییی سیتوتاکسییییونومی جیییینس

) .(Sharma and Sharma, 1980رنیی

فمیییزی بییا

 Catabrosaمجموعا  11جمعیت متعلق به هیر دو گونیه

هماتوکسیییلین صییور گرفییت و شییمارش پهنییههییای

از مناطق مختلف پراکنش ايین جینس در ايیران مطالعیه

کروموزومی در زيیر میکروسیکو

Olympus BX40

شد (جدول .)1

انجام شد.
جدول  -1نمونه جمعیتهای بررسی شده از نبر سیتولوای جنس  Catabrosaاز مناطق مختلف ايران
نام گونه و شماره جمعیت

ارتفا از سطح دريا (متر) محل جمعفوری

C. aquatica

1911

کردستان -کامیاران25 ،کیلومتر به سنندج

C. 4

1349

کردستان -کیلومتر  95جاده قروه به همدان

C. 5

4133

فذربايجان غربی -ارتفاعا سبالن ،فبگرم قینرجه

C. 11
C. 8

لرستان 23 -کیلومتری الیگودرز
4135

C. 18

فارس -اقلید ،دشت فسپاس

C. aquatica subsp. capusii
C. 21

وراسان شمالی -بجنورد

تحليل دادهها

طول بازوهای بلند و کوتاه ،مییانگین طیول کرومیوزوم،

بییرای تهیییه کاريوتیییپ و انییدازهگیییری بازوهییای

فرمول کاريوتیپی و ( %TFدرصید شیکل کلیی) و %S

کرومییوزوم بییه ترتیییر از نییرمافزارهییای  Photoshopو

(درصد نسیبی طیول بیازوی کوتیاه) بیه عنیوان شیاو

 Image Toolاسیییتفاده شییید .بیییر روی پهنیییههیییای

تقارن به نحوه زير محاسبه ) (Stebbines, 1971و سپس

هیییای :طیییول بیییازوی بلنییید

دسییتهبنییدی کرومییوزومهییا بییر اسییاس طییر  Levanو

کرومیییوزومی شیییاو

) ،(L, long armطیول بیازوی کوتیاه )،(S, short arm
نسییبت طییول بییازوی بلنیید بییه طییول بییازوی کوتییاه
) (L/S, long arm/short armو طییول کرومییوزوم
هاپلوئیید کیل (TL, Total haploid chromosome

) Lengthو نیز بیه منبیور مقايسیه جمعییتهیا ،مییانگین

همکاران ( )1395انجام شد.
×100

مجموع طول كل بازوي كوتاه

×100

مجموع طول كل كروموزوم

=TF%

طول كوتاه ترين كروموزوم
طول بزرگترين ترين كروموزوم

=S%
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مشاهدات
نتايج حاصل از شمارش کرومیوزومی  13جمعییت از

بحث و نتيجهگيری
نتايج حاصل از شمارش کرومیوزومی  13جمعییت از

دوگون مفروض از جنس  Catabrosaجمیعفوری شیده

دو گونه مفروض جنس  Catabrosaجمعفوری شیده از

از نواحی مختلیف ايیران (جیدول  )4نشیان مییدهید کیه

نواحی مختلیف ايیران نشیان مییدهید کیه جمعییتهیای

جمعیتهای بررسی شده از هر دو گونیه  C. aquaticaو

بررسیییی شیییده هیییر دو گونیییه دارای سیییطح تتراپلوئیییید

 C. aquatica subsp. capusiiدارای سیطح تتراپلوئیید

 4n=2x=43و عییدد پايییه کرومییوزومی  x=5اسییت .عییدم

 4n=2x=43و عدد پايیه کرومیوزومی  x=5اسیت (شیکل

حضور کروموزومهای تلوسانتريک و سابتلوسیانتريک

.)1

نشان میدهد که تغییرا سیاوتاری کرومیوزومهیا ماننید
حداکثر میانگین طول کروموزومها ( )9/22و حداکثر

حذز و وارونگی در اين جنس به ندر اتفیاق مییافتید

میییانگین طییول بییازوی بلنیید ( )9/93در جمعیییت ،C. 18

(اووان .)1923 ،اين جنس دارای کاريوتیپی نسبتا متقیارن

کییوچکترين طییول کرومییوزوم ،حییداقل میییانگین طییول

اسییییت و کرومییییوزومهییییا از نییییو متاسییییانتريک و

کروموزومها ( )2/99در جمعیت  C. 5و حداقل مییانگین

سییابمتاسییانتريک هسییتند .در جمعیییت  C. 11گونییه

طول بازوی بلند ( )4/95در جمعییت  C. 11مشیاهده شید

 ،C. aquaticaکروزومهای  5و  9داری میاهواره هسیتند

(جدول  .)9مقايسه کاريوتیپ جمعیتهای يک جینس از

(شکل  ،)C-4از فنجايی که وجود میاهوارههیا وابسیته بیه

طريق مقايسه تقارن فنها انجام مییگییرد .بیر ايین اسیاس،

فعالیت مناطق هستکساز است و تفاو هیای موجیود در

کاريوتیییپ نمونییههییای مطالعییه شییده جیینس Catabrosa

تعداد و موقعیت فنها بیانگر تفاو های موجیود در محیل

برای هر جمعیت تقريبا متقارن است .جمعیت  C. 4بیا TF

و انییدازه ايیین منییاطق اسییت ) ،(Stebbins, 1971عییدم

برابر با  29/35درصد و فرمیول کیاريوتیپی  19m+2smو

مشییاهده مییاهواره در بروییی از جمعیییتهییای ايیین گونییه

بدون حضور ماهواره ،متقارنترين کاريوتیپ ،و جمعییت

ممکن است به اين دلیل باشد .همچنین امکیان دارد عیدم

 C. 8برابییر بییا  TFبرابییر بییا  23/13درصیید و فرمییول

مشاهده ايین میاهوارههیا بیه دلییل محیدوديتهیای روش

کاريوتیپی  14m+6smنامتقارنترين کاريوتیپ را در بین

بهکار رفته برای بررسی کروموزومی و يیا بیه دلییل زمیان

جمعیتهای اين جنس دارد .کروموزومها اغلیر از نیو

مطالعه کروموزومها يعنی در مرحله متافازی تقسیم میتیوز

متاسنتريک و در جمعییت  C. 11کرومیوزومهیای  5و 9

باشد يعنی کروموزومها به قدری فشرده باشند کیه امکیان

داری ماهواره هستند و مقادير  ،%S ،%TFمیانگین طیول

مشاهده ماهواره میسر نباشد .مقادير  ،%S ،%TFمییانگین

بازوی بلند و کوتاه و میانگین طول کلی در جمعیتهیای

طییول بییازوی بلنیید و کوتییاه و میییانگین طییول کلییی و

مطالعه شده به هم نزديک است و از ايین لحیات تنیو در

ريختشناسی عمومی کروموزومی در جمعیتهای مورد

وور توجهی ندارد .در تعداد کرومیوزومهیای دو گونیه،

مطالعه به يکديگر نزديک است و از ايین لحیات تنیو در

میانگین طول بازوها %TF ،و  %Sدو گونه اوتالفی ديده

وور توجهی نه تنها در بین جمعیتهای يک گونه ،بلکیه

نمیییشییود و دو گونییه مییورد نبییر از نبییر سیییتولوژی و

تفاوتی در جمعیتهای دو گونه نیز مشاهده نمیشود.

ريختشناسی کروموزومها مشابه هستند.

بییر پايییه مطالعییا انجییام شییده در ايیین تحقیییق و
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مطالعیییا ريخیییتشناسیییی قبلیییی (منتشیییر نشیییده) و

و گونیییه  C. aquaticaبیییه صیییور

همچنیییین ،نبیییر  )1392( Tzvelevگونیییه C. capusii

 subsp. aquaticaپذيرفته میشود.

بییه صییور

C. aquatica

زيرگون ی C. aquatica subsp. capusii

شکل  -1پهنه میتوزی و کاريوتیپ گونه مفروض  C. capusiiبا عدد تتراپلوئید ( 4n=2x=43مقیاس  43میکرومتر)

شکل -4پهنه میتوزی و کاريوتیپ  C. aquaticaبا عدد تتراپلوئید ( 4n=2x=43با مقیاس  43میکرومتر) جمعیتهای مطالعه شده در ايران.
 D=C. 8 ،C=C. 11 ،B=C. 5 ،A=C. 4و ( .E=C. 18در تصوير  Cکروموزومهای ماهوارهدار درون کادر قرار گرفته است).
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 جمعفوری شده از ايرانCatabrosa  تحلیل کاريوتیپ جمعیت های جنس-9 جدول
تعداد ماهواره

4n=2x

TL میانگین

L میانگین

S میانگین

%TF

%S

فرمول کاريوتیپی

C. 4

-

43

2/32

4/93

4/32

29/35

53/12

19m+2sm

C. 5

-

43

2/99

4/32

1/34

21/43

92/24

12m+9sm

C. 11

2

43

5/99

4/95

4/95

22/12

29/33

19m+2sm

C. 8

-

43

9/1

9/95

4/25

23/13

53/35

12m+9sm

C. 18

-

43

9/22

9/93

4/32

24/99

53/9

4M+12m+2sm

-

43

5/25

9/12

4/43

21/91

53/13

4M+14m+9sm

شماره جمعیت و نام گونه
C. aquatica

C. capusii
C. 21
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A cytotaxonomic study of Catabrosa P. Beauv. (Poaceae) in Iran
Hojjatollah Saeidi * and Fatemeh Rahmati
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract
Beauvois (1812) described the genus Catabrosa as a group of perennial and rhizomatous
grasses in the tribe Poeae Barnhart. (Poaceae). It is believed that two species namely:
C. aquatica (L.) P. Beauv and C. capusii Franche. occurr in Iran. In this study, the
chromosomes of the genus Catabrosa were investigated. Based on the diploid numbers
counted among 10 accessions belonging to two putative species, only 2n=20 were observed
among the materials studied. This is in accordance with the literature and based on x=5,
confirms the tetraploid nature of the genus in Iran. Several karyotypic parameters defined in
this study showed no variability among the accessions examined. Regarding morphological
uniformity among the materials studied and the general tendency of the incorporation of
C. capusii in C. aquatica this genus was recognized with one species and two subspecies:
aquatica and capusii occring in this country.
Key words: Iran, Poaceae, Karyotype, Catabrosa, Chromosome
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