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دهیچک
ـ   کییگونه علف22يران دارایدر اPlantaginaceaeاز خانواده)Plantago(ارهنگبجنس گونـه  باشـد. یساله و چنـد سـاله م

.Plantago major Lیبررسـ مـذکور ت مختلف از گونهیجمعهفتک یتوژنتیسباشد. یها مج در ماندابیراپسند ورطوبتاهانیاز گ
و کشـت داده شـگاه یآزمادردیـش پتـري در را بـذرها شـدند.  يآورجمعران یغرب اشمالیماندابيهاشگاهیروازهابذر نمونه.شد

12n=2یت مورد بررسیتعداد کروموزوم در پنج جمع.شديزیآمرنگنیلیهماتوکسبا استفاده ازشه یرنوكستم یمر. ندشددارریشه
ک ویدو نوع کروموزوم متاسانترهاي مورد مطالعه تیجمعپ یوتیکاربود.=6xن گونه یه در ایبودند. عدد پا24n=2ت یو در دو جمع

ـ کـرون متغ یم87/2تا 25/1ها ازاندازه کروموزومشتند.ک دایمتاسانترساب ـ ار بـود.  ی ـ جمعوگرام هـر یدی ـ ت تهی ـ یه و وی يهـا یژگ
،نزبیاسـت يبندبر اساس دسته.شدیبررسشاخص نسبت بازوها وبزرگکوچک ويشامل تعداد کروموزوم، طول بازوهایکروموزوم

بود.متقارن،A2در کالستیک جمعیوA1ت در کالسیجمعشش ن گونه با قرار گرفتن یاپیوتیکار

.مانداببارهنگ،کروموزوم،پ،یوتیکار:يدیکليهاواژه

مقدمه
از خــــانواده)(Plantagoارهنــــگبجــــنس

Plantaginaceaeکسـاله و  ییگونه علف22يدارارانیدر ا
ـ با نام بارهنگ شـناخته  همه آنها که باشد یمچند ساله  -یم

.Pيهاگونه.شوند evacina ،P. Boissieri،P. stocksiiو
P. sharifiiآن عالوه بـر  يهاگر گونهیران و دیايانحصار

ـ مالی، هيمرکزيایران در افغانستان، پاکستان، آسیا ا، تبـت،  ی
، ياترانهین، مناطق مدیر، تونس، مصر، عربستان، فلسطیالجزا

ـ شبه جز ـ ره بالکـان، جز ی ـ نیره اژه و آنـاتول ی ـ زی نـد  یرویم

Mozaffarian, ی عدد کرومـوزوم ين جنس دارایا.)(2008
)n2(8،10،12،20جـــدول باشـــدمـــی24و)گونـــه).1

P. major Lبـا  ییهـا بـرگ يدارا، کهیعلفاست یاهیگ
ـ   ـ ا. ن اسـت یپهنک بزرگ واقع در سـطح زم يداراگونـه  ن ی

ـ مانندییایمیبات شیترک ـ پیلدها،یسـاکار یپل مشـتقات  ،هادی
ـ فالونوئد، یاسکیکافئ ـ دها، ترپنوئی د،یاسـ کیدها، آسـکورب ی
باشـد  مـی دیاسـ کیگاالکتورونو اسیدکید، فرولیاسکیبنزو

)Ghorbanli et al., بـراي یطـور سـنت  ن گونه بهی). ا2011
شـود  یت استفاده میو هپاتیسرماخوردگيهايماریدرمان ب

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2016.109419
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)Chiang et al., ـ ). تنوع در جمع2002 ـ ايهـا تی ن گونـه ی
,El-Bakatoushi(باشـد یمیکروموزومیینوآرامربوط به 

& Richards, تقـارن  ه ویعدد پا،يگریدقیدر تحق. )2005
P. majorت از گونه یجمع12یکروموزوم L ـ یمورد بررس

,Ebadi-Almas(گرفتــه اسـت قـرار   et al., ن یــا.)2012
ـ وتیو کاریعدد کروموزومیمنظور بررسبهقیتحق پ هفـت  ی
Plantago majorت از گونهیجمع L.يهاشگاهیواقع در رو

انجام شد.یو شرقیغربجانیآذربایمانداب

Plantago )(جنس بارهنگیمنابع اعداد کروموزوم-1جدول

نام گونهمنبع(2n)یعدد کروموزوم
8Mohsenzadeh et al., 2008Plantago albicans Boiss

""Plantago albicans Boiss

10"Plantago coronopus L

20Mohsenzadeh et al., 2008Plantago coronopus L

12Wiltshire & Jackson, 2003Plantago daltonii Decne.

10Sharifnia & Albouyeh, 2002Plantago evacina Boiss

12"Mohsenzadeh et al., 2008Plantago gentianoides Sibth&Sm

""Plantago indica L

"Dhar, 2006Plantago lagopus L

""Plantago lanceolata L

"""Mohsenzadeh et al., 2008Plantago psyllium L

12Aryavand, 1980; Peruzzi 2003;

El-Bakatoushi & Richards, 2005;Mohsenzadeh et

al., 2008

Plantago major L.

24Dhar, 2006Plantago rhodosperma Decne

""Plantago rugelii Decne

هامواد و روش
ت یجمعهفت یومیو نمونه هرباربذرها ن پژوهش یدر ا
Plantago major.گونـه  ازمختلف L،   از بـا سـه تکـرار

ـ غرب امالش) wetland(یمناطق ماندابيهاشگاهیرو ران ی
اهان یشدند. گيآورجمعیو شرقیغربجانیقع در آذرباوا

اهانیگبذرهاي شدند. ییران شناسایايوم مرکزیدر هربار
مـدت  بـه درصد70با الکل یپس از ضدعفونمورد مطالعه 

10مـدت  بـه درصـد 5/2م یت سـد یپوکلریقه و هیک دقی
ـ ديقه در ظروف پتـر یدق 2جـدول شـدند. دادهش کشـت  ی

ـ ترتبهرايآورمشخصات مناطق جمع ب ارتفـاع از سـطح   ی

بـه بـذرها  چهشهیرطولدن یزمان رس. دهدینشان مایدر
بـذرهاي  ن منظور یه ا. بانجام شدت یتثبمتریسانت5/0- 1

مـار  یتشیمدت سه ساعت پبهنیبرومونفتالبا آلفادارجوانه
داخـل محلـول   مقطر شستشـو و با آببذرها شدند. سپس 

ـ ) تثب1:3ک با نسـبت  یداستیب الکل و اسی(ترکرمرفا وت ی
خچال تا یدر درصد 70داخل الکل با آب مقطر شستشو و

شـدند.  ينگهـدار یکروسـکوپ یو مطالعه منمونهه یزمان ته
ـ تهبراي  ـ ، هیکروسـکوپ یمنمونـه ه ی هـا در  شـه یز ریدرولی

قـه در حمـام   یدق5تا 3مدت بهک نرمالیکیدریدکلریاس
يبـرا .شـد گـراد انجـام   یدرجه سانت60يدماگرم در آب
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در م ساعت یمدت نبهنیلیها از هماتوکسشهیريزیآمرنگ
اسـتفاده شـد. پـس از    يمارگراد بنیدرجه سانت60يدما
ــته ــا روش اســکواش، ســلولی ــاه الم ب ــازيه ــا يمتاف ب
شــدند.يبــردارمشــاهده و عکــسينــورکروســکوپیم

افـزار  توسـط نـرم  يفـاز ن سه سلول متایانگیميریگاندازه
Micromeasureو یکرومـوزوم يهایژگیو.انجام گردید

شــامل فرمــول یپیوتیســنجش تقــارن کــاريهــاپــارامتر

ــار ,Levan)یپیوتیک et al., ــدتر(1964 ن ینســبت بلن
طـول  یدامنـه نسـب  ن کرومـوزوم، یتـر کروموزوم به کوتـاه 

ـ وتیکاریدرصد فرم کلها،کروموزوم درونیپ، نامتقـارن ی
و شـاخص تقـارن   ین کروموزومیبی، نامتقارنیکروموزوم

,Stebbins)(نزیاستب مورد مطالعه يهاتیجمعيبرا1971
افـزار  بـا نـرم  هـا تیانس جمعیه واریتجزودیگردمحاسبه

Minitabانجام شد)(Shariat, 2013.

Plantago majorگونه یمورد بررسيهاتیمشخصات جمع-2جدول L.

یومیکد هرباريآورخ جمعیتاريآورمحل جمع
ییایمختصات جغراف

يآورجمعمنطقه
ارتفاع از سطح 

ا (متر)یدر

N(TARI)24/4/92101689واربوالغل،یاردب 37 51 5/1
E 47 58 92/6

1600

N(TARI)20/6/92101695ریبه طرف شهر نل،یاردب 38 2 8/0
E 47 58 51/9

1648

N(TARI)10/6/93101693نیزلبهشترود، 37 29 19/6
E 46 47 44/2

1688

N(TARI)25/4/92101690آبادآ.ش، بوستان 37 54 41/ 8
E 46 41 50/8

1900

N(TARI)20/6/92101692وهیزآ.غ، جاده بند، 37 10 56/ 0
E 44 52 25/5

2266

N(TARI)17/6/92101696آ.غ، سلماس 38 8 61/0
E 44 27 54/5

2281

N(TARI)10/6/93101694لیاچه شورابیدرل،یردبا 38 20 10
E 48 18 27/9

2530

جینتا
وگرام یدیر و ایتصاوبهب مربوطیترتبه2و1يهاشکل
باشند.یمورد مطالعه ميهاتیجمعيمتافازيهاکروموزوم

سنجش تقارن يو پارامترهایکروموزوميهایژگیو
4و3هاي ولجددر یبررسمورد يهاتیجمعیپیوتیکار

7و6، 5، 2، 1يهاتیج نشان داد که جمعیشد. نتاارائه
24n=2، 4و3تیو در دو جمع12n=2تعداد کروموزوم

ر دو نوع یوارونبوالغيهاتیجمعیپیوتیبودند. فرمول کار
ک نشان دادند اما یک و ساب متاسانتریکروموزوم متاسانتر

ک بودند یمتاسانترهمههاتیعجمگریدر دکروموزومها
وه) تایت زی(جمع490/1ازها). طول کروموزوم3(جدول

ه یتجز5جدولر بود. یآباد) متغکرون (بوستانیم874/2
د ییپلویديهاتیجمعدررایکروموزوميهایژگیوانس یوار

.دهدینشان میمورد مطالعه بر اساس طرح کامال تصادف
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Plantago majorگونه ازمورد مطالعهيهاتیجمعیوموزومکريهایژگیو-3جدول L

2n)mµ(S)mµ(L)mµ(TLARتیجمع

884/1428/1±./.06/15±./.823/04±./.124واربوالغ

771/1555/1±./.079/18±./.725/05±./.125رین

350/2327/1±./.336/16±./.013/16±./.245هشترود

261/2385/1±./.310/17±./.950/06±./.245آبادبوستان

714/1372/1±./.992/03±./.722/05±./.124وهیز

791/1745/1±./.128/18±./.663/07±./.126سلماس

963/1423/1±./.146/15±./.816/05±./.125لیشوراب

AR)(ن نسبت بازوهایانگیم، TL)(ن طول کروموزومیانگیم، L )(بلندين طول بازویانگی، مS)(کوتاهين طول بازویانگی، م(2n)یزومعدد کرومو
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Plantago majorگونه ازمورد مطالعهيهاتیپ جمعیوتیتقارن کاريهاپارامتر-4جدول L.

RDRLTF%A1A2STیپیوتیفرمول کارتیجمع

m+sm5449/1548/65/41292/009./0A1اروبوالغ

m+sm5367/1557/50/39350/0114/0A1رین

m12331/145/21/43238/0139/0A1هشترود

m12834/1799/43/42270/0152/0A1آبادبوستان

m6262/1822/31/42263./0084/0A1وهیز

sm3+m3642/1490/799/36412/0168/0A2سلماس

m+sm5373/1442/559/41289/0116/0A1لیشوراب
)ST(نزی) و شاخص تقارن استبA2(ین کروموزومیبی)، نامتقارنA1(یدرون کروموزومی)، نامتقارن%TF(پیوتیکاریدرصد فرم کل)،DRLطول کروموزومها (ی)، دامنه نسبR(ن کروموزومیترن کروموزوم به کوتاهینسبت بلندتر

Plantago majorيهاتیجمعیپیوتیانس صفات کاریه واریتجزمیانگین مربعات حاصل از -5جدول L.

TLLSARدرجه آزادينابع تغییرم

۵٠/٣**٧٣/٣**۴٩/٢*۶۵/٢*4جمعیت

85896/0904/0845/0857/0خطا
= ns1دار در سطح احتمالیاختالف معن= **، %5دار در سطح احتمال یاختالف معن=*دار،یر معنیاختالف غ%
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Plantago majorت مورد مطالعه گونه یهفت جمعيتوزیعکس متافاز م-1شکل  L ،هشترود-3،رین-2،واربوالغ-1ها:تیجمع،
لیشوراب- 7و سلماس-6وه،یز-5،آبادبوستان-4

Plantago majorت مورد مطالعه گونه یهفت جمعيتوزیمتافاز موگرامیدیا-2شکل  L
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بحث
=4xو5و6هیــســه عــدد پايداراجــنس بارهنــگ 

یه اصـل یعدد پا،انجام شدهيهایبا توجه به بررس.باشدیم
6X=  ــداد ــه اع ــوده ک ــده5و4ب ــتق ش ــداز آن مش (ان

(Mohsenzadeh et al., جـنس  ک ده گونهیژنتتویس.2008
ـ )El-Kholy)1987و Badrياز سوبارهنگ  یمورد بررس

بـا عـدد   ییهاگونهها نشان داد کهیج بررسیقرار گرفت. نتا
ــپا ــه  ی ــش ازجمل Plantago majorه ش Lــپلوی، د د و یی

ـ  یبا عدد پاییهاگونه ـ پلویه چهار و پـنج، پل د بودنـد. در  یی
Plantago majorگونه یبررساین در کهیحال L در مناطق

باد ییت تتراپلوید و دو جمعییپلویت دیپنج جمعمورد مطالعه 
کــه انس نشــان دادیــه واریــتجز.داشــتشــشهیــعــدد پا

از لحاظ طـول کرومـوزوم و   گونه این د ییپلویديهاتیجمع
از و%5دار در سطح احتمـال  یمعنیبلند اختالفيطول بازو

بلنـد بـه کوتـاه   يکوتـاه و نسـبت بـازو   يلحاظ طول بازو
ـ یوداشتند.%1مال دار در سطح احتیمعنیاختالف يهـا یژگ

ـ ران نیک ایاندمPlantago ovataت یده جمعیکروموزوم ز ی
ـ   ,Ebadi-Almas(نشـان دادنـد  يداریتفـاوت معن et al.,

ـ ج ایکه با نتا)2012 ـ ن تحقی ـ جمع. ق تطـابق دارد ی يهـا تی
ـ وتیکار.د بودنـد ییتتراپلوآبادبوستانوهشترود ـ جمعپ ی ت ی

شش کهیار داشت. در حالقرنزیاستبA2کالس درسلماس 
توجـه باسلماستیجمعبودند.A1در کالس گریت دیجمع

ـ وتیسنجش تقارن کاريهمه فاکتورهابه فرمـول  پ اعـم از ی
ـ   ،هاطول کروموزومیدامنه نسب،یپیوتیکار یدرصـد فـرم کل
Huziwaraپ (یوتیکار ,Stebbins)(نزیکالس استب،)1962

-Romero(یومـوزوم درون و بــرون کریو نامتقـارن 1971

Zarco, بـا  بنابراین .داشتپ رایوتین کارینامتقارنتر)1986
ــهازتیــجمع12مطالعــه  -Plantago ovata،Almasگون

Ebadi) ن گونه را در کـالس  یپ ایوتی) کار2012و همکاران
A2جـنس  کهج نشان دادینتا. در مجموع ندنز قرار دادیاستب

Plantagoـ ا.بودنـد یمتقارناًنسبتيهاکروموزوميدارا ن ی
ـ ضــرورتجینتـا  را دریکرومــوزومهمطالعـ شیش از پــیب
. دهدینشان ممطالعهمورد گونه يهاتیجمع

يسپاسگزار
سته است مراتب تشکر خود را از همکاران گروه یشا

ها و مراتع کشورقات جنگلیتحقمؤسسهيفناورستیز
ن یايجراکه در اعت یتا شریآناهدکتر سرکار خانم ویژهبه

م. ی، ابراز دارکردندياریرا امق یتحق
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Abstract
Plantago genus of Plantaginaceae family has 22 annual and perennial herbaceous species in

Iran. Plantago major is one of common plants in wetlands. Chromosomal characteristics of
seven populations of Plantago major L. were studied. Seeds were collected from habitats of the
species in NW of Iran. The seeds were grown in petri dishes. Root tip meristems were stained

with Hematoxilin. Chromosome number of five populations was 2n= 12 and in two other
populations was 2n=24. Base Chromosome number of the species was x=6. In studied
populations, Karyotype formula had metacentric and submetacentric chromosomes.
Chromosome size of the species varied between 1.25 to 2.87 µm. Ideogram of each population
was made and karyotypic characteristics including chromosome number, long and short arm
length, and arm ratio indices were also estimated. The species had symmetrical karyotype in all
of the examined populations; According to Stebbins classification, six of the studied populations
located in 1A class and one of the populations located in 2A class.
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