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  مقدمه
از یکی  Camellia sinensis (L) O. Kuntzeچاي با نام علمی      

دار و دارویی در سراسر جهان  اي کافیین مهمترین گیاهان نوشابه
و با کیفیت باال نیازمند اصالح و معرفی ارقام پر محصول . است

. است هاي اصالحی آن ه و آشنایی با روششناخت ژنتیک گیا
نژادي چاي در اختیار داشتن اولین گام در تحقیقات به بنابراین،

باشد که در این راستا انجام  یکی میاطالعات ژنتیکی و سیتوژنت
یابی به اطالعات ژنتیکی  مطالعات کاریوتیپی چاي راهی براي دست

  .این گیاه است

  اهمیت آن دراصالح نباتاتیکی و تمطالعات سیتوژن
بندي گیاهان و کمک به  ها به منظور طبقهاستفاده از کروموزوم     

 ند مفید واقعتوا حل مسائل و مشکالت تاکسونومی کالسیک می
هاي یک جنس، تنها  در تعیین روابط خویشاوندي بین گونه. ودش

اندازه،  مانند بلکه باید اطالعاتی ؛کند نمی ها کفایت تعداد کروموزوم
پذیري، محل سانترومر و رفتار  مورفولوژي، تنوع در رنگ

یک تاکسونومیست با  ،بنابراین .ها را نیز به دست آورد کروموزوم
ي ها ت مورفولوژیکی و آگاهی از وضعیت کروموزومکمک اطالعا

روابط بین گیاهان مورد عالقه ي  هگیاهان داخل یک گونه، به مطالع
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نژادگر گیاهی با اطالعاتی که از مطالعات پردازد و به خود می
گیرد که در یک  تصمیم می آورد به راحتی سیتوژنتیکی به دست می

ها استفاده نماید تا نتاج  گونه اي، از کدام گونه تالقی بین ي هبرنام
واجد ژن دلخواه  که کدام کروموزوم گیاهبارور تولید کند و یا این

  .(Stebbins, 1971)است 
چنین  هاي گیاهی و هم انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه     

 خصوصاً گیاهان وحشی و بومی، اهمیت زیادي ها، هاي آن جمعیت
ر اصالح گیاهان مختلف زراعی و دارد و داراي یک نقش عمومی د

سیتولوژیکی  هاي اختصاصی مختلفی بر حسب ساختار چنین نقش هم
نقش عمومی . باشد هاي خاص می و اهداف اصالحی در گونه

 عات کمی رويسیتوژنتیک عبارت است از فراهم کردن اطال
هاي سیتولوژیکی و تعیین  تکاملی گیاه، بررسی ي  هتاریخچ

این اطالعات  از برخی.  اي و غیره اي گونهه مشخصات آن، قرابت
مناسب  راهبردي دسترسی به اهداف اصالحی و تعیین جهت

در مطالعات سیتوژنتیکی اطالعات وسیعی را . باشند ضروري می
دهد که به عنوان  ژنتیکی گیاهان زراعی به دست می ساختارمورد 

ت مفید اطالعات اساسی و بنیادي براي تحقیقات آتی در اصالح نباتا
ها و  کروموزوم ي هوجود اختالف در شکل و انداز .گردند واقع می

- می ها طی مراحل تقسیم میوز به ویژه تشکیل کیاسما نیز رفتار آن
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 ,.Sheidai et al(اختالف ژنتیکی باشد  وجود ي دهندهنشان تواند

1996.(  
که اختالفات  بر این عقیده هستندها  برخی تاکسونومیست     

می، صفت مورفولوژیکی دیگري است که باید مانند کروموزو
این . مختلف مورفولوژیکی خارجی مورد استفاده قرار گیرد صفات

 ه بینکي است دمتقابل عوامل متعداثرات ورده نهایی آاختالفات، فر
هاي اصلی و ثانویه ژن وجود دارد و از طریق تاثیر عوامل  وردهآفر

اختالفات کروموزومی  ،دیگراز طرف . کنندمحیطی تغییر پیدا می
. باشد محتواي ژنتیکی فرد می ازبیش، انعکاسی مستقیم  کم و

دهنده اختالفات موجود  تواند نشان تالف در اندازه کروموزوم میخا
- هایی باشد که فرد تولید می هاي ژنی یا پروتئین وردهآفر در انواع

تواند  یهایی باشد که م شدن ژن دهنده مضاعف که نشانیا این ؛کند
اختالفات در خواص . ها اثر بگذارد سنتز انواع پروتئین بر روي میزان

دهنده اختالفات در زمان بیان ژن  تواند نشان پذیري، اکثراً می رنگ
دهنده  هاي موجود در مورفولوژي کاریوتیپ نشان تفاوت .باشد

تواند به طور موثر بر روي  است که می ها اختالفات در آرایش ژن
 کند، وراثت مندلی تفرق و نوترکیبی حاصل می در ها ژن که روشی

دهنده  تواند نشان اختالف در تعداد کروموزوم می. اثر بگذارد
. شدن آن یا هر دو باشد ژن یا مضاعف اختالفات موجود در آرایش
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اختالفات کروموزومی انعکاسی از اختالفات  ،به طور خالصه
ی اختالفات ول ؛است موجود در منابع گوناگون ژنتیکی

اختالفات در  يدهنده مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی نشان
اثرات محیطی تغییر  باشد که با هاي حاصل از عمل ژن می وردهآفر

  .(Stebbins, 1971)کند  پیدا می
ختالفات موجود بین ا يهطالعات کاریوتیپی به منظور مقایسم     

 تغییرات در افراد یک گروه و آشکار شدن سیر تکاملی
 که  چنان هم. گیرند ژنوم انجام می يهدهند هاي تشکیل کروموزوم

 ،هاي مختلف حائز اهمیت است مطالعات کاریوتیپی در میان گونه
هاي متعلق به یک گونه نیز از اهمیت خاصی برخوردار  جمعیت در

هاي مختلف یک گونه، هر یک سازش ژنومی  زیرا جمعیت. است
در . دهند نشان میرویند،  ی که در آن میخود را با محیط خاص
یکی، اتبیوسیستم هدر مطالع ها تویترین اول یکی از اساسی ،نتیجه

وحشی و  هاي اصالحی، بررسی ساختار ژنوم گونه ژنتیکی و
  ).Sheidai et al., 1996(باشد میها  آنمختلف  هاي جمعیت

م انتهایی هاي متافازي مریست مطالعات کاریوتیپی معموالً در سلول   
در این مطالعات، عالوه بر تعیین تعداد و . گیرد ریشه صورت می

ها  گونهریوتیپی ها، تقارن کا خصوصیات مورفولوژیکی کروموزوم
  ).1378 هوشمند،(گیرد  نیز مورد سنجش قرار می
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ها ایفا  هاي کاریوتپیی نقش مهمی در تعیین قرابت گونه بررسی     
هاي  گروه فیلوژنی و تکاملی ي هر تجزیداولین قدم  و به عنوان کرده

 ازها در گیاهان مختلفی این گونه بررسی .استخویشاوند مطرح 
برخوردار اهمیت باالیی از گندم، برنج، پنبه و گیاهان مرتعی  ؛جمله
   .)Sheidai et al., 1996(است 

  کروموزوم 
از دو کلمه کروم یعنی رنگی و  )Chromosomes ( کروموزوم     

ه گذاري آن ب تشکیل شده است و نام) جسم رنگی(یعنی جسم  زوم
آمیزي به خود گرفته و با  دلیل رنگی است که هنگام رنگ

کروموزوم در موجودات . باشدمیکروسکوپ نوري قابل رویت می
بوده و  DNAیوکاریوتی در داخل هسته سلول قرار داشته و حاوي 

، متفاوت وداتهاي مختلف موج در گونه از لحاظ شکل و تعداد
  .باشدمی

  
 شماي کلی کروموزوم -1شکل
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  ریخت ظاهري کروموزوم
شناسی کروموزوم در مراحل مختلف تقسیم سلولی متغیر  ریخت     

العه ترین حالت را براي مط هاي متافازي مناسب کروموزوم. است
توان در  هاي زیر را می بخش. ریخت ظاهري دارا هستند

 -3سانترومر  - 2کروماتید  -1:اسایی کردهاي متافازي شن کروموزوم
  ). 1381شیدایی، ( تلومر -4فرو رفتگی ثانویه 

  سانترومر

سانترومر یک منطقه پیچیده در کروموزوم است که      
ین ناحیه در کنار یکدیگر قرار کروماتیدهاي خواهري در ا

- هر سانترومر حاوي دو کینتوکور است که میکروتوبول. گیرند می

ها تنها از یک  بیشتر کروموزوم. چسبند ها می ه آنهاي دوك ب
  برخوردار هستند ،که  فرورفتگی اولیه نامیده می شود سانترومر

  ).1379لوحی، میر محمدي ومیر(
هاي تک سانترومري، کروموزوم را به دو بازو در کروموزوم     

گیري محل قرار گرفتن سانترومر و نسبت با در نظر. کندتقسیم می
زوهاي کروموزومی، معموالً چهار نوع کروموزوم شناسایی طول با
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آکروسنتریک   – 3ساب متاسنتریک  - 2متاسنتریک  - 1 ؛شودمی
  . تلوسنتریک - 4

، سانترومر در مرکز کروموزوم قرار در کروموزوم متاسنتریک     
- اندازه می بازوي چنین کروموزومی برابر و همدر نتیجه دو  ؛دارد

هاي متاسنتریک در کروموزوم. است 1:1ها  آن باشند و نسبت طولی
در . شوند التین مشاهده می Vمرحله آنافاز به شکل حرف 

، سانترومر کمی از مرکز هاي ساب متاسنتریککروموزوم
 Jها به شکل حرف کروموزوم فاصله دارد و در آنافاز این کروموزوم

ي موزوم آن کمی از بازوشوند که یک بازوي کرو دیده می Vیا 
، سانترومر هاي آکروسنتریک در کروموزوم. دیگر بزرگتر است

نزدیک به انتهاي یک بازوي کروموزوم قرار دارد و اختالف طول 
این . هاي ساب متاسنتریک استدو بازو بیشتر از کروموزوم

اي شکل و یا میله Jها معموالً به شکل حرف کروموزوم
ند و ا اي شکلهاي تلوسنتریک همیشه میلهکروموزوم.هستند

معموالً . سانترومر در انتهاي یک بازوي کروموزوم قرار دارد
شود که هاي تلوسنتریک ثبات ندارند و چنین تصور میکروموزوم

 ،هاي تلوسنتریکی که به صورت طبیعی وجود دارنداکثر کروموزوم
ولی چون یک بازوهاي  ؛در حقیقت از نوع آکروسنتریک هستند

   ).1381شیدایی، ( باشد ت، قابل شناسایی نمیها بسیار کوچک اسآن
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  فرورفتگی ثانویه یا بخش سازمان دهنده هستک
ها عالوه بر فرورفتگی اولیه یا سانترومر، برخی از کروموزوم     

اي به نام فرورفتگی ثانویه هستند که این ناحیه محل  داراي ناحیه
در . باشد طی مرحله تلوفاز تقسیم سلولی می ساخته شدن هستک

روموزومی هاي کگی ثانویه در انتهاي یکی از بازومواردي فرورفت
شود که  شکل جسمی گرد از کروموزوم جدا میگیرد و به  قرار می

ماهواره قسمتی از کروموزوم است که . شود به آن ماهواره گفته می
زك و نامرئی به کروموزوم متصل به وسیله یک رشته خیلی نا

. ها  نقش داردشدن هستک یش و ناپدیدماهواره در پیدا. شود می
 ؛ها طی مراحل انترفاز و پروفاز نیز به این نواحی متصل هستند هستک

سازمان دهنده به همین دلیل به چنین نواحی، اصطالحاً نواحی 
این ناحیه کامالً مشخص بوده و به دلیل . شود هستکی نیز اطالق می

و به واره نام دارد این که ادامه کروموزوم پس از این ناحیه ماه
تواند در شناسایی  شود، می صورت یک قطعه جدا مشاهده می

میرمحمدي ومیرلوحی، (ها مورد استفاده قرار گیرد کروموزوم
1379.(  

  تلومر
هایی هستند که به دنبال طویل شدن تلومرها ساختمان     

هاي طبیعی را کرومومرهاي انتهایی ایجاد شده، انتهاي کروموزوم
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مانع اتصال قطعات شکسته شده  کنند وموم و یا مسدود می مهر و
در صورت حذف . شوندهاي طبیعی میها به کروموزوم کروموزوم

 ،این؛ بنابردهداین قسمت، کروموزوم فعالیت خود را از دست می
میرمحمدي و (شود وجود آن براي کروموزوم ضروري محسوب می

  ). 1379لوحی، میر

  کاریوتیپ
ها از لحاظ اندازه،  ریخت ظاهري و ساختمان کروموزومبررسی      

 محل قرار گرفتن سانترومر و دیگر جزئیات کروموزومی را
ک یها در  ترتیب قرار گرفتن کروموزوم. کاریوتپپ گویند

کاریوتیپ از چپ به راست و از بزرگترین کروموزوم به سمت 
 ،معموالً در یک کاریوتیپ. است کروموزوم کوچکترین

 ها را وقتی کروموزوم. دهند هاي جنسی را در انتها قرار می زومکرومو
ها  دهیم که سانترومر آن به ترتیب از بزرگ به کوچک طوري قرار

 ,Singh( روي یک خط قرار گیرد، این حالت را کاریوگرام گویند

) صورت گرافیکی به(کاریوگرام را ي  هایدیوگرام طرح اولی ).1993
نمایش یک مجموعه از  ایدیوگرامدر ارائه . دهد ن میانش

از این رو شکل کاریوتیپ ما  ،هاي هومولوگ کافی است کروموزوم
  ).Singh, 1993( است هاپلوئید ي ها کروموزوم دتعدا ي هدهند نشان
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مورفولوژیکی خصوصیات  که در ییپکاریوتی یمعیارها     
 ,Stebbins( عبارتند از ؛گیرند قرار میبررسی ها مورد  کروموزوم

1971(:  
  کروموزومی ي ههاي موجود در عدد پای تفاوت) الف 

  ها کل  کروموزوم ي هر اندازهاي موجود د تفاوت) ب 
  ها نسبی کروموزوم ي ههاي موجود در انداز تفاوت) ج 

  ها رهاي موجود در موقعیت سانتروم تفاوت) د
  ها اختالفات موجود در تعداد و موقعیت ماهواره)  ه
  بوط به مقدار و توزیع مناطق هتروکروماتینیهاي مر تفاوت) و
  هاي تلومر ویژگی) ز 

  ).Singh, 1993(موقعیت فشردگی ثانویه ) ي 
  

  تقارن کاریوتیپ
ها  اساس خصوصیات مورفولوژیکی کروموزوم ها را بر کاریوتیپ     

  .کنند بندي می به سه دسته تقسیم

   کاریوتیپ متقارن )الف 
اندازه بوده و  هاي آن تقریباً هم موزومکاریوتیپی است که کرو     

توان  می ،به عبارتی. داراي سانترومرهاي میانی یا تقریباً میانی هستند
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 (Stebbins, 1971)هاي آن متاسنتریک هستند گفت تمام کروموزوم

.  

  نکاریوتیپ نامتقار) ب
ها به صورت  هاي آن کاریوتیپی را گویند که کروموزوم    

وسنتریک لبیشتر به صورت آکروسنتریک و ت متاسنتریک و یا ساب
  . (Stebbins, 1971)باشند

  هاي دو شکلی کاریوتیپ )ج
 يهکه دو دسته کروموزوم با انداز هاي نامتقارنی به کاریوتیپ     

اصطالحاً دو  ؛کامالً متفاوت به صورت بزرگ و کوچک دارند
 شود ها دیده می این نوع  کاریوتیپ در راسته سوسن. گویند شکلی

)Stebbins, 1971(.هاي متقارن  عقیده بر این است که کاریوتیپ
. هاي نامتقارن دارند تري نسبت به کاریوتیپ موقعیت تکاملی ابتدایی

کاریوتیپ به سمت نامتقارنی میل  ؛در سیر تکاملی، به عبارتی دیگر
تواند از طریق تغییر محل سانترومر از  افزایش عدم تقارن می. کند می

یا از طریق تجمع  حالت تقریباً انتهایی یا انتهایی و یانی بهحالت م
  هاي مجموعه باشد کروموزوم نسبی ي هاختالفات انداز

(Stebbins, 1971).  
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  ها تجزیه و تحلیل کاریوتیپ
هاي جانوري و گیاهی داراي یک سري  هر یک از گونه      

. ی هستندباشند، که اغلب داراي ترکیبات پایدار و ثابت کروموزوم می
باشد و  ها می ترکیب شامل تعداد، اندازه و شکل کروموزوم این

صورت ایدیوگرام   هب دهد و معموالً کاریوتیپ آن فرد را تشکیل می
هاي هاپلوئید یک  که در آن سري کروموزوم ؛شود نشان داده می

راست مرتب  موجود به ترتیب کاهش اندازه با طول از چپ به
  .)Gupta, 1995(شوند  می
هاي سوماتیکی، در  آنالیز کاریوتیپی معموالً بر روي کروموزوم     

به منظور مطالعه میتوز از . گیرد می متافاز میتوز صورت ي همرحل
 .شود هاي مریستمی که در حال تقسیم سریع هستند، استفاده می بافت

) ریشه اولیه(در اکثر گیاهان زراعی از مریستم انتهایی ریشه اصلی 
 و ساقهی ، در درختان میوه از مریستم انتهایدهز بذور جوانه حاصل از

ها  در غده .شود استفاده می گرده هاي مادري دانه ها از سلول در گل
در . شود براي تهیه کاریوتیپ استفاده می ها هاي آن و پیازها از ریشه

-  هاي سوماتیکی میتوز به طور مشخص دیده که کروموزوم مواقعی

هاي مرحله پاکیتن میوز براي تهیه کاریوتیپ  موزومشوند از کرو نمی
  .)Singh, 1993( شود استفاده می
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اساس معیارهاي مورفولوژیکی  کاریوتیپ هر موجود بر     
اوتی فگردد که با توجه به این معیارها نتایج مت ها تعیین می کروموزوم

. دست آیده هاي مختلف ب ها یا گونه است براي ژنوتیپ  ممکن
ین جهت مقایسه، تجزیه و تحلیل مشاهدات کاریوتیپی و بنابرا
متفاوتی ارائه شده است که در اینجا فقط   هايبندي آنها روش دسته

  .گردد اشاره می) 1964 (به روش لوان و همکاران 

  )1964( روش لوان و همکاران
موقعیت کینتوکور و یا سانترومر براي بررسی مورفولوژیکی و   

 Levan et( ها مشخصه بسیار خوبی است زومتعیین اسامی کرومو

al., 1964( .استفاده از پارامتر نسبت طول بازوها  با)L/S(،   انواع
و براساس آن  همورد بررسی قرار گرفت هاي هر کاریوتیپ کروموزوم
بندي شده و همه  هاي هر کاریوتیپ در شش کالس دسته کروموزوم
  .وندش گذاري می نام هاي یک کاریوتیپ کروموزوم

در یک  )همتا( هاي همولوگ گاهی ممکن است بین کروموزوم     
سلول اختالف طول مشاهده گردد که این اختالف ممکن است 

فشارهاي نامساوي یا تحمیلی باشد که احتماالً منتج به ظهور  ناشی از
. گردد هاي غیر همولوگ می اختالفات باالتري نسبت به کروموزوم

کاریوتیپ ممکن است این امر  هاي داخل ترتیب دادن کروموزوم در
 بندي گردد که نقش مؤثري ایفا نماید که منجر به اشتباهاتی در دسته
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 شود گفته می١»بندي انحراف در دسته«اصطالحاً به این پدیده 
)Mathew and Mathew, 1982 .(  

 ,.Levan et al(ها برحسب محل سانترومر  گذاري کروموزوم نام -1جدول 

1964(  

 نوع کروموزوم
عالمت 
 اختصاري

 موقعیت سانترومر نسبت بازوها

 2متاسانتریک

ک
نتری

وسا
آتل

3  

M 1 دقیقاً میانی 

m  7/1 منطقه میانی 

 نیمه میانی sm 0/3 4ساب متاسانتریک

 نیمه انتهایی st  0/7 5ساب تلوسانتریک

 منطقه انتهایی  < t  7 6اکروسانتریک

  اییدقیقاً انته T   7تلوسانتریک

  )%TF(درصد شکل کلی کاریوتیپ 
هاي بررسی تقارن کاریوتیپی، روشی است که  یکی از روش     

او از . پیشنهاد شده است 1962در سال  )Huziwara( توسط هوزیوارا

                                                
1- Reversal of order 
2- Metacentric 
3- Atelocentric 
4- Submetacentric 
5- Subtelocentric 
6- Acrocentric 
7- Telocentric 
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بندي کاریوتیپ استفاده نمود که  امتر به عنوان شاخص دستهاین پار
  : محاسبه آن به شرح ذیل است ي نحوه
ΣSTF% =
ΣTL

  

ΣS :هاي کوتاه یک کاریوتیپمجموع طول بازوي  
ΣTL :هاي  یک کاریوتیپمجموع طول کل کروموزوم  

-شاخصی براي بیان وضعیت تقارن کاریوتیپ کروموزوم TFدرصد 

، برسددرصد  50به حداکثر  TFهنگامی که ارزش عددي . ها است
. باشد ها میها در وسط کروموزومنشان دهنده قرارگرفتن سانترومر

  TFهر چه درصد. به عبارت دیگر کاریوتیپ کامالً متقارن است
عیت تکاملی گونه بیشتر باشد تقارن کاریوتیپ بیشتر است و موق

  ). Huziwara, 1962(باشد  تر یا گونه وحشی می ابتدایی

  )%RL( طول نسبی کروموزوم
توان از  می) 1988(و همکاران  )Gennur( اساس گزارش ژنور بر     

  .این پارامتر براي تشخیص تقارن کاریوتیپی استفاده کرد
xTLRL%= ×100

TL
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  )DRL(اختالف دامنه طول نسبی 
ها پارامتر دیگري براي مقایسه  اختالف دامنه نسبی کروموزوم     

هایی که اختالف دامنه  تیپآن دسته از ژنو. تقارن کاریوتیپ است
از . ها در آنها کمتر است، تقارن بیشتري دارندطول نسبی کروموزوم

تفاضل طول نسبی ماکزیمم کروموزوم  و طول نسبی مینیمم 
ف دامنه طول نسبی محاسبه کروموزوم در یک کاریوتیپ، اختال

طول نسبی ماکزیمم کروموزوم در یک کاریوتیپ از تقسیم . شود می
ک کاریوتیپ به مجموع کل ین کروموزوم در یبلندتر

طول نسبی مینیمم از تقسیم  هاي یک کاریوتیپ و کروموزوم
ترین کروموزوم در یک کاریوتیپ به مجموع طول کل  کوتاه

 ,Huziwara( شود هاي یک کاریوتیپ حاصل میکروموزوم

1962.(  
  

  براي مطالعه میتوز در گیاه چاي میکروسکوپی روش تهیه اسالید
ها در مراحل مختلف میتوز یا میوز در  کروموزوم ي همشاهد     

هاي زندة گیاهی نیاز به انجام مراحلی دارد تا بهترین شرایط  سلول
به منظور مطالعۀ میتوز از . ها فراهم آید مشاهدة کروموزوم براي
. شود هاي در حال تقسیم استفاده می هاي مریستمی و یا سلول بافت

هاي متافازي  مطالعات کروموزومی روي کرموزومکه  این باتوجه به
ضروري است بافت مورد مطالعه طوري  ،بنابراین .پذیرد صورت می
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متافاز  ي ههاي آن در مرحل درصد باالیی از سلول آماده گردد که
تقسیم سلولی داراي مراحل پیوسته و  ي هدیدکه پ از آنجایی .باشند

ي سیتوژنتیکی سعی گردد ها است در بررسی باشد، الزم وقفه می بی
. هاي متافازي را وادار نمایند تا در همان مرحله ثابت بمانند که سلول

را  هاي دوکی از مواد شیمیایی عمل رشته با استفاده ،ین منظوره اب
مراحل تقسیم باز بمانند  ي هبقیها از سیر  نمایند تا کروموزوم مختل می

ها با  باشد کروموزوممتافاز  ي هنتیجه اگر سلولی در مرحل و در
 Edwards and( دمانن حداکثر انقباض در داخل سلول ثابت باقی می

Anwar Mirza, 1979; Escalant and Schwendiman, 1984 
and Gennur et al, 1988  .(  

نمونه قابل مطالعه انجام یابی به چنین امري و تهیه  ت دستجه     
  :ارتند ازالزم است که به ترتیب عب یشرایط و مراحل

        ماده گیاهی تامین ي مرحله - 1
  پیش تیمار ي لهـ مرح2
  تثبیت کردن ي هـ مرحل3
  داري نگه ي مرحله ـ4
  هیدرولیز  ي هـ مرحل5
  زيآمی رنگ ي هـ مرحل6
 برداري تهیه اسالید میکروسکوپی و عکس ي مرحله –7
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  اسالیدهادائمی کردن  ي مرحله ـ8

  تامین ماده گیاهیمرحله 
گشن بودن گیاه چاي تامین ماده گیاهی به دو وجه به دگربا ت     

  :گیردطریق زیر انجام می
  از طریق مریستم انتهایی ریشه  تامین ماده گیاهی - 1

در  هاي انتخابی چاي مورد بررسی لونک ازاین روش  در      
ها؛ عملیات هرس  ، پس از انتخاب بوتهچاي هاي تحقیقاتایستگاه

 خواهد حدود حداقل دو ماه طول .شودمی امبراي تولید قلمه انج
گیري  براي تولید سرشاخه براي قلمه هاي مورد نظر کشید تا بوته

 دهی،زراعی شامل کودهاي در طی این مدت مراقبت .شوندآماده 
 .شودانجام  بایستی می ها و بیماري مبارزه با آفات آبیاري، وجین و

متري با 5/1ر و به عرض مت 30اي به طول پس از تولید قلمه، خزانه
 يمتر سانتی 5/2 -3هایی به طول  ، سپس قلمهاي احداث بستري ماسه

و پس از  یک برگ تهیه نموده همراه با یک جوانه جانبی و
هاي  مراقبت .شوند میاي کشت  در بستر ماسه کش ضدعفونی با قارچ

ها  بیماري پاشی علیه آفات و سم زراعی شامل آبیاري، وجین،
 ی کههای قلمه براي انجام مطالعات سیتوژنتیکی .گیرد میصورت 

و پس از  هکرداي خارج  از بستر ماسه بوده، داراي ریشه مطلوب



 

١٩ 

به ). Agayev, 1998( شستشو با آب مقطر به کمک روش اسکواش
  .گیردمیانجام  نژاديبهدر آزمایشگاه ژنتیک و  شرح زیر

    
  چاي دار ریشه قلمه -3شکل  قلمه چاي خزانه -2 شکل

 از طریق مریستم انتهایی ساقه  تامین ماده - 2

از متر  نتیسا یک تا دوطول ه هاي چاي  بدر این روش ابتدا غنچه     
در و برداشت کرده هاي مورد بررسی مریستم انتهایی ساقه کلون

براي انجام ریخته و گیري حاوي مخلوط آب یخ  رف نمونهداخل ظ
   .دنیابقال میانتبه آزمایشگاه  مراحل بعد

    
  غنچه چاي -5شکل  مریستم انتهایی ساقه -4شکل
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  رحله پیش تیمارم
- هچ هاي، جوانترین ریش ها از بستر ماسه قلمهپس از خارج ساختن      

متر  دو سانتیها به طول حداکثر  هچ هها را انتخاب نموده و نوك ریش
هشت ساعت  تجدا شده و در محلول آلفا برومونفتالین اشباع به مد

 چنین از محلول هم .گیرند میگراد قرار  درجه سانتی 25در دماي 
هیدروکسی کینولئین به مدت سه ساعت در دماي  -8موالر  002/0

 توان می ها گراد نیز براي پیش تیمار کردن نمونه درجه سانتی 18
چنین براي پیش تیمار کردن نمونه نوك مریستم  هم .کرد استفاده
هاي  هاي تشکیل دهنده غنچه سبت به جداسازي الیهابتدا نساقه 

اقدام نموده و در  برداشت شده در ظروف حاوي مخلوط آب و یخ
کنیم و در محلول پیش  رین نوك غنچه را انتخاب میانتها جوانت

درجه به  18موالر در دماي  002/0هیدروکسی کینولین  -8تیمار 
ش تیمار یا در محلول پی نیم تا چهار ساعت و مدت سه و

درجه  25هشت ساعت در دماي  آلفابرومونفتالین اشباع به مدت
  . شوند گراد قرار داده می سانتی
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  ها نمونه پیش تیمار -6شکل

  مرحله تثبیت
از محلول پیش  ها و نوك غنچه هاهچ هریشپس از خارج کردن      

 یکمحلول کارنوي  ها در آن، با آب مقطر شستشوي پس از تیمار
به ) سمت الکل اتیلیکسه ق +ت اسید استیک خالصیک قسم(

  .دنریگمی در یخچال قرار ساعت 24مدت 

  داري مرحله نگه
داري کرد  تري نگه ها را به مدت طوالنی بتوان نمونهکه  براي این     

و یا ها  چه ریشه ؛ها فراهم شود تا فرصت مطالعه تدریجی همه آن
ي و پس از شستشوه دکراز محلول تثبیت کننده خارج ها غنچه

درصد در یخچال با دماي  70با آب مقطر در الکل اتیلیک  فراوان
 .شوندمیداري  نگه  گرادسانتی درجهدو تا پنج 
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  مرحله هیدرولیز
درصد و شستشو با آب  70ها از الکل  نمونهاز خارج کردن پس      

ها، از اسید کلریدریک یک  آنمقطر، به منظور نرم کردن بافت 
ابتدا مقداري اسید کلریدریک یک نرمال را  .گردد ه میل استفادنرما

گراد  درجه سانتی 60خته و در داخل آون در داخل لوله آزمایش ری
و یا  ها چه سپس ریشهدرجه برسد  اینبه  محلولتا دماي  هقرار گرفت

دقیقه در داخل لوله آزمایش حاوي این محلول  10به مدت  هاغنچه
  .می گیرندقرار 

  له رنگ آمیزيمرح
ضمن  ها از محلول هیدرولیزکننده،خارج کردن نمونهازبعد      

محلول رنگی با ها  چه آمیزي ریشه رنگ شستشوي با آب مقطر،
 ,Agayev, 2002; Agayev( شود می نجاماستوآیرون هماتاکسیلین ا

  :روش تهیه رنگ مذکور به این شرح است ).  1998
و چهارگرم پودر  درصد 45ک میلی لیتر اسید استی 100      

هماتاکسیلین در داخل ارلن مایر مخلوط گردیده و سه دقیقه به 
سپس به این مخلوط، یک گرم آمونیوم . دهیمتکان میآرامی 

ه اضافه و دهانه ارلن ب (FeNH4(SO4)2.12H2O) سولفات آهن
محلول رنگ آماده شده به مدت یک هفته . شودمیوسیله پنبه بسته 

تکان و هر روز چند بار  هنور خورشید قرار داده شددر مقابل 
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چهار دماي (ه یخچال پس از یک هفته، محلول رنگی ب. دهیم می
هاي  ها از ظرفچهآمیزي ریشه جهت رنگ. دگرد منتقل می) درجه
 به این منظور مقداري رنگ. شودمیاي مخصوصی استفاده  شیشه

هفت  و تعدادها ریخته شد استوآیرون هماتاکسیلین درون آن
چه نیز به داخل آن منتقل شدند و مجموعه مذکور در  ریشه10تا

. داري شد ساعت نگه 16گراد به مدت درجه سانتی 35- 30دماي 
به طور کامل با آب  ؛ها از رنگ خارج شدند چهکه ریشهبعد از این

تا رنگ اضافی از بین  شوندمیداده  مقطر به مدت نیم ساعت شتشو
 براي چنین هم .یه نمونه میکروسکوپی آماده گرددرفته و جهت ته

یک و توان از محلول رنگی استواورسئین  ها میآمیزي نمونه رنگ
  .ساعت استفاده کرد 24درصد در دماي اتاق به مدت  نیم

  برداري تهیه اسالید میکروسکوپی و عکسمرحله 
ی، بین بردن رنگ اضاف ها، به منظور از  هنمونآمیزي  پس از رنگ     
و براي  ندشد  ها به مدت نیم ساعت با آب مقطر شستشو داده هنمون

یک یا حدود ابتدا یک عدد الم تمیز انتخاب کرده و  ، اسالیدتهیه 
یک  کرده و سپس جدا یا نوك غنچه چه متر از یک ریشه دو میلی

 45و المل با زاویه  هبه آن اضافه گردید درصد 45قطره اسید استیک 
گرفته و با وارد نمودن چند ضربه آرام با ته رار درجه روي الم ق
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سهولت له براي . گیرد اسکواش صورت می الملخودکار بر روي 
چنین حذف دیواره سلولی و رویت  هم چه بر روي الم و شدن ریشه

 .نموداستفاده  توان می ها از آنزیمی به نام سیتاز تر کروموزومآسان
 100با بزرگنمایی سی از عد هاي میکروسکوپی براي تهیه عکس

از  .گرددمیاستفاد دوربین دیجیتال  میکروسکوپ نوري مجهز به
و تصاویر ذخیره  شودمیبرداري  هاي متافازي عکس بهترین سلول

هاي هر  صفات مورفولوژیکی کروموزوم گیري براي اندازه .شوندمی
کلون شامل طول کل کروموزوم، طول بازوي بلند، طول بازوي 

 ت بازوي بلند به بازوي کوتاه و شاخص سانترومريکوتاه، نسب
 استفاده کرد  Micromeasure ver 3.3 نرم افزاري به نام از توان می

قبل از  الزم به ذکر است .دنموها را در فایل اکسل ثبت و داده
ام تصاویر کروموزومی مورد تم افزار بایستی استفاده از این نرم

از  توان می چنین هم .شده باشندذخیره  BMPبا فرمت گیري اندازه
  .هاي هر کلون را مشخص نمود تعداد کروموزوم ،شمارش طریق

 افزار اکسل، ابتدا باید میانگین ایدیوگرام در نرمنمودار براي رسم      
با توجه به تعداد تکرارهاي هر (بازوهاي بلند و کوتاه  هايداده

استفاده از امکانات با  توان در نهایت می. گرددرا محاسبه ) ژنوتیپ
اي ایدیوگرام مورد مختلفی را بر هاي ها و رنگ افزار اکسل طرح نرم
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صورت فایل تصویري ه دست آمده را به گراف ب و ردکار به نظر ب
  .کردذخیره 

    
میکروسکوپ مجهز به  -7شکل

  دیجیتالدوربین 
  مرحله اسکواش تهیه اسالید -8شکل

  اسالیدهادایمی کردن مرحله 
واضح، هر  کامالً هايکروموزومهاي داراي  اسالیداز تهیه پس      

مجموعه مذکور به داخل  و هدر ظرف مخصوصی قرار گرفت اسالید
سه تا به مدت  عمل انجماد، .شود میفاز گازي ازت مایع فرو برده 

از ازت مایع  اسالیدپس از بیرون آوردن . گیرد می دقیقه  انجام پنج
شدن  هنگام براي خشک در این. جدا گردید المل با یک تیغ از الم

د قرار داده و پس از الم، آن را به مدت کوتاهی در هواي آزا
چسب ابتدا چند قطره ) بینوکوالر(کامل، در زیر لوپ ن شد خشک
المل تمیزي روي نمونه قرار داده سپس  روي الم ریخته وانتالن 
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به مدت  توان می به این صورت الم دائمی درست شده و. شود می
  .داري و استفاده کرد طوالنی نگه

    

  ایدیوگرام -10 شکل           کروموزوم هاي چاي -9شکل
  

  گیري کلی نتیجه
ها در مراحل مختلف میتوز یا میوز در  کروموزوم ي همشاهد     

گیاهی نیاز به انجام مراحلی دارد تا بهترین شرایط  ي ههاي زند سلول
در  میتوز ي هبه منظور مطالع. ها فراهم آید کروموزوم ي همشاهد براي

استفاده  ساقه و انتهایی ریشه هاي مریستمی از بافت گیاه چاي
 تقسیم متیوز متافاز در مرحله ها که کروموزوم این توجه به با. شود می

ضروري است بافت مورد مطالعه طوري  ،بنابراین .قابل رویت هستند
متافاز  ي ههاي آن در مرحل درصد باالیی از سلول آماده گردد که

تقسیم سلولی داراي مراحل پیوسته و  ي هکه پدید از آنجایی .باشند
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هاي سیتوژنتیکی سعی گردد  است در بررسی باشد، الزم وقفه می بی
. هاي متافازي را وادار نمایند تا در همان مرحله ثابت بمانند که سلول

مانند آلفا تیمار پیش  از مواد شیمیایی ین منظور با استفادهه اب
عمل  موالر 002/0 هیدروکسی کینولین -8برمونفتالین اشباع و 

مراحل تقسیم  ي هتا سیر بقی کنیم را مختل می هاي دوکی رشته
متافاز باشد  ي هنتیجه اگر سلولی در مرحل و در متوقف شود

. دمانن ها با حداکثر انقباض در داخل سلول ثابت باقی می کروموزوم
هاي به دلیل کارایی و رویت باالي سلولاولی محلول  بهتر است از

  . کردن استفاده شودمتافازي براي پیش تیمار
گیاهی از طریق نوك غنچه چاي از شروع رشد تامین ماده      

تی قابل دسترس است و از نظر رویشی گیاه چاي تا پایان آن به راح
 د نمونهیابی به تعدا ها و دستجویی در زمان، کاهش هزینه صرفه

کروموزومی در گیاه  بیشتر بهترین شرایط را براي انجام مطالعات
در صورتی که استفاده از نوك ریشه مستلزم . کندچاي فراهم می

یابی به تعداد نمونه  اتالف زمان، دست تکثیر رویشی که عالوه بر
هاي چاي چون احداث خزانه، هرس بوته هاي زیاديکمتر هزینه

هاي هرز و  ، کشت قلمه، آبیاري، وجین علفاخهجهت تولید سرش
  . نیز در بر دارد مبارزه با آفات و بیماري ها را
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درصد نسبت به استوآیرون  5/1محلول رنگی استواورسئین      
سازي و عدم رسوب کارایی  لین  به دلیل سهولت در آمادهیتاکسهما

  .هاي چاي دارد کروموزومآمیزي  رنگبهتري در 
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