
 

 

 

 

 

 ISSRّای گٖاُ دارهٕی چٕٓن ةا اشتفادُ از ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی ةررشی تَٓع ژٍتٖکی تػدادی از اکٓتٖپ
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 چکٖدُ

از ةررشی تَٓع ژٍتٖکی آن ّای يختوفی از آن در إران هدٓد دارد ههی گزارطی گٖاُ چٕٓن ٕکی از گٖاّان دارهٕی يْى اشت ه ةا إَکِ تٓدُ

ّا از اکٓتٖپ چٕٓن، از ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی اشتفادُ گردٕد. پس از تِْٖ اکٓتٖپ 4يٓدٓد ٍٖصت. در إٌ يعاهػِ ةرای ارزٕاةی تَٓع ژٍتٖکی 

اٍذام طدُ  ISSRر آغازگ 11ای پوًٖراز ةا اشتفادُ از اٍذام ه شپس هاکَض زٍذٖرُ  DNAّا ه طرکت پاکان ةذر اغفْان، اشتخراجرهٕظگاُ

ای پوًٖراز ةا اشتفادُ از آغازگرّای يٓرد اشتفادُ ةاٍدّإی تٓهٖد کرد ّای يٓهکٓهی ةدشت آيدُ تذزِٕ ه تسوٖن طدٍد. هاکَض زٍذٖرُه دادُ

د کًترٌٕ درغ F10ةٖظترٌٕ ه آغازگر  F11ه  F6, F8, F9 درغد يتغٖر ةٓد. آغازگرّای 111تا  12کِ يٖزان چَدطکوی آٍْا ةٌٖ 

ةدشت آيد. يتٓشط طاخع طآٍن در إٌ يعاهػِ  F11ه  F6ةرای آغازگرّای  PICچَدطکوی را ٍظان دادٍد. ًّچٌَٖ ةاالترٌٕ يلدار 

اکٓتٖپ را  4ّای يٓهکٓهی، ای دادُةٓد. تذزِٕ خٓطِ F11ه ةاالترٌٕ آن يتػوق ةِ آغازگر  F10ةٓد کِ کًترٌٕ آن يرةٓط ةِ آغازگر  24/1

ّای هزگ ّای زردکُٓ ه گإٍِٓ ه کًترٌٕ تظاةِ ژٍتٖکی ةٌٖ اکٓتٖپفاهت تلصٖى کرد. ةٖظترٌٕ تظاةِ ژٍتٖکی ةٌٖ اکٓتٖپةِ چْار گرهُ يت

ّا ةٌٖ چْار اشتان ًّذٓار چْاريسال ه ةختٖاری، کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد، فارس ه رشد يْادرت اکٓتٖپه آب ٍْر يظاّدُ طد. ةِ ٍظر يی

 ةرای ةررشی تَٓع ژٍتٖکی چٕٓن يَاشب اشت. ISSRٖق زاضر ٍظان داد کِ ٍظاٍگر اغفْان غٓرت گرفتِ اشت. تسل

 ای پوًٖرازای، چَدطکوی ه هاکَض زٍذٖرُگٖاُ دارهئی، تذزِٕ خٓطِ 0کوًات کوٖدی
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 يلديِ

 Ferulago angulataگٖاُ چٕٓن ةا ٍام غؤً 

(Schlecht) Boiss  ُيتػوق ةِ خآٍادApiaceae ٔةاطد.  ي

ةاطد کِ  گٍِٓ در شراشر دٍٖا ئ 23اراي زدهد إٌ دَس د

(. 1251ّفت گٍِٓ آن در إران رهٕض دارد )يظفرٕان، 

اشاٍس إٌ گٖاُ دارای خٓاص ضدغفٍٓی کََدُ، ضد 

يٖکرهةٔ ه تصکٌٖ دَّدُ ةٓدُ ه ًّچٌَٖ دارای تاجٖرات 

ةاطد. غالهُ ةر إٌ، در  زفاظتٔ ه ٍگْدارٍدُ يٓاد غذإٔ يی

ای يٓرد اشتفادُ ُ   ّای رهد   ّای گٓارطی ه کرم   دريان ةًٖاری

(. ًّچٌَٖ ةِ غوت Taran et al., 2010گٖرد ) كرار يی

غعر خٓطإَد، كاةوٖت اشتفادُ در غَإع غعرشازي را 

ّای دٓان آن ةرای    ّای ةاز طدُ ه ةرگ   داراشت ه از گن

ظػى کردن دهغ، ياشت ه کرُ اشتفادُ  ةٓ ه خٓش خٓش

 (.1242ُ، طٓد )اةراز يی

ةَْژادی گٖاّی يتتَی ةر هدٓد تَٓع ژٍتٖکی ه گزَٕض 

آٍاع يعوٓب گٖاّی اشت ه هذا اظالع از يٖزان تَٓع ژٍتٖکی 

يٓدٓد در ذخإر تٓارجی گٖاّی ضرهری اشت. ٍظاٍگرّای 

يٓهکٓهی اةزار كدرتًَدی دْت ةررشی تَٓع ژٍتٖکی گٖاّان 

ّای ةی يکانّصتَد ظٓرٕکِ اشتفادُ از ٍظاٍگرّا ةرای ردٕا

ّای ٍٓازی ژٍٓيی گٖاّان زراغی در ةٖظتر ةرٍايِژٍی ه 

  ).Lorz and Wanzel, 2005(اغالزی يرشٓم طدُ اشت 

تٓاٍَد ةرای طَاخت ظرفٖت ظتٖػی  ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی يی

گٖاّان ه يدٕرٕت آٍْا کًک زٕادی ًٍإَد. از ٍظاٍگرّای 

ظت ٍگاری ّا، اٍگيٓهکٓهی ةرای تػٌٖٖ تَٓع ژٍتٖکی گٍِٓ

ژٍتٖکی ه ٕا تِْٖ طَاشَايِ اركام ه ٍٖز طَاشَايِ ژرم پالشى 

ّای گٖاّی اشتفادُ ًٍٓد. ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی را ةِ ةاٍک

کََد کِ طاين ٍظاٍگرّای ظٓر کوی ةِ ده دشتِ تلصٖى يی

ةاطَد )ٍػًت  يی DNAةٖٓطًٖٖإی ه ٍظاٍگرّای در شعر 

 PCRی يتتَی ةر (. ٍظاٍگرّای يٓهکٓه1251زادُ ه کٖاٍی، 

کى ه غدم  دهٖن شرغت غًن ةاال، ّزَِٕةِ ISSRاز دًوِ 

ٍٖاز ةِ اظالغات كتوی از ژٍٓم، دارای کارةرد هشٖػی در 

-)ردٕف ISSRزيَِٖ ةررشی تَٓع ژٍتٖکی گٖاّان ّصتَد. 

ّای تکراری شادُ ةَٖاةَٖی( ٕکی از ٍظاٍگرّای رٕزيآّارُ 

ختػاغی ةٓدن ٍظاٍگر إٓد کِ ةِ يَظٓر ةْتٓد ا ةِ طًار يی

SSR ُاٍد ه ةػٓرت تکرارّای دهتإی ٕا شِ تإی  إذاد طد

ّصتَد کِ در ده ٕا ٕکی از اٍتْاّا ةا ده تا چْار ٍٓکوئٓتٖد 

اشتفادُ  PCRطٍٓد ه ةِ غَٓان آغازگرّای تکی  كالب يی

طٍٓد. إٌ ٍظاٍگر شرٕع، ارزان، ةصٖار تَٓع پذٕر ه يی

تٖکی يی ةاطد )ٍلٓی ه يَاشب ةرای يعاهػات تَٓع ژٍ

 (. 1244ًّکاران، 

ّای يٓرد ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی تَٓع يٓدٓد در ژٍٓتٖپ

دَّد. ّای چَدطکوی ٍظان يیيعاهػِ را در كاهب طاخع

 (PIC)ةرای يحال، ةاال ةٓدن يٖزان اظالغات چَدطکوی 

ٍظان دَّدُ کارإی ةاالی ٍظاٍگر ه پراکَدگی دغرافٖإی 

 Ramachandra andػِ اشت )ّای يٓرد يعاهژٍٓتٖپ

Ravishankar, 2002( طاخع طآٍن .)I ةٖاٍگر يٖزان )

(، ةٖان Naّای يتفاهت )ةاطد. آهن تَٓع در ّر آغازگر يی

ّإی  ّای يظاّدُ طدُ ه تػداد هاكػی آهن کََدُ تػداد آهن

طٍٓد. كدرت ٍظاٍگرّای  اشت کِ در دًػٖت پٖدا يی

دار چَدطکوی تػٌٖٖ يٓهکٓهی يػًٓال از ظرٕق يساشتِ يل

طٓد. إٌ يلدار چَدطکوی ةٖظتر تست تاجٖر يلدار  يی

فراهاٍی دْض در رٕز  ّای ژن ّدف اشت. دْض در دإگاُ

ّا ةٖظتر ةِ دهٖن تغٖٖر در هازدّای  ّا ه يآّارک يآّارُ
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تکرار طٍٓدُ از ردٕف يرکزی اشت. فراهاٍی دْض در 

ر ّا ةِ ترتٖب ةراة ّا ه يآّارک رٕزيآّارُ
1-

تا  11
2-

ه  11
1-

تا  11
3-

در ّر يٖٓز اشت کِ ةصٖار زٕاد اشت. ةلِٖ  11

ٍظاٍگرّا غًٓيا شعٓح يتٓشط چَدطکوی را ٍظان 

دَّد. چَدطکوی يظاّدُ طدُ در إٌ ٍٓع ٍظاٍگرّا ةِ  يی

دهٖن دإگزَٕی، کًتٓد ه ازدٕاد ةاٍدّاشت کِ يًکٌ اشت 

شط دإگاُ اتػال آغازگرّا ه دإگاُ تظخٖع ةرش تٓ

ّای ةرطی )ه ٕا  ّای يسدهدگر ه ٕا اٍدازُ كعػِ آٍزٕى

ّای تکحٖر طٍٓدُ( را تغٖٖر دَّد )ٍلٓی ه  كعػِ

اکٓتٖپ اشفرزُ  13(. ةررشی تَٓع ژٍتٖکی 1251ًّکاران،

(Plantago psyllium ةا اشتفادُ از )ٍظاٍگر يٓهکٓهی  11

ISSR  ٌٍٖظان دادُ کِ يٖزان يٖاٍگPIC  ٌٍٖظاٍگرّا ة

ٍٓار ةٖظترٌٕ  14ةا   UBC814ةٓد. آغازگر  44/1تا  13/1

ةاٍد  3ةا تػداد  UBC876ه  UBC824ه آغازگرّای 

کًترٌٕ ٍٓار چَدطکن را تٓهٖد کردٍد. تذزِٕ خٓطِ ای ةر 

اکٓتٖپ اشفرزُ را در پَخ گرهُ  13اشاس ٍظاٍگر يٓهکٓهی، 

(. در تسلٖق دٕگری، 1251كرار داد )ريضاٍی ه رزًٖی، 

 Foeniculumاکٓتٖپ رازٕاٍِ ) 13تٖکی يعاهػِ تَٓع ژٍ

vulgare Mill.)  ٍظاٍگر يٓهکٓهی  3ةا اشتفادُ ازISSR 

يساشتِ گردٕد. تذزِٕ  PIC 434/1ٍظان داد کِ يٖاٍگٌٖ 

اکٓتٖپ رازٕاٍِ را در  13خٓطِ ای ةر اشاس ٍظاٍگر يٓهکٓهی 

(. زةرددی ه 1253شِ گرهُ كرار داد )زٍگَِ ه ًّکاران، 

دشتٖافتِ گٖاُ دارهئی  11تَٓع ژٍتٖکی  (1111ًّکاران )

Peganum harmala L.  ٍظاٍگر  14را ةا اشتفاُ از

ًِّ آغازگرّا  ةررشی ه ٍظان دادٍد کِ ISSRيٓهکٓهی 

يَاظق چَدطکن را ةا يٓفلٖت تکحٖر کردٍد، زٕرا در ةٌٖ 

درغد( ٍظان  12/35يَعلِ چَدطکوی ) 14يَعلِ،  113

کًترٌٕ طتاّت در يٖان  دادٍد. ةر إٌ اشاس، ةٖظترٌٕ ه

يساشتِ طد. ًّچٌَٖ  336ه  546ّا ةِ ترتٖب اکٓتٖپ

ّا دشتٖافتٍِتإخ زاغن از تذزِٕ ه تسوٖن خٓطِ ای، کوِٖ 

را ةِ شِ گرهُ ظتلِ ةَدی کرد کِ کايالو يعاةق ةا اهگٓی 

ٍتإخ ةِ دشت دغرافٖإی آٍْا در يسن دًع آهری ٍٖصت. 

ّای ٖکی در دًػٖتآيدُ از تذزِٕ ه تسوٖن تَٓع ژٍت

 Ziziphus spina-christi (L.)يختوف درختچِ دارهئی 

Willd  در کظٓر غرةصتان شػٓدی ٍٖز ٍظان داد کِ در

ّای يظاّدُ چْار دًػٖت يٓرد يعاهػِ، تػداد آهن

در  332/1در دًػٖت دزٕرُ فارشان ه  43/1  (Na)طدُ

ّای يؤجر دًػٖت يَعلِ غعٖف ةٓدُ ه زداکحر تػداد آهن

( 131/1ه زداكن تػداد آن ) ( در دًػٖت غعٖف313/1)

در دًػٖت دزٕرُ فارشان يظاّدُ طد. ةر اشاس يلادٕر 

دًػٖت دزٕرُ فارشان  طاخع طآٍن ه يٖزان چَدطکوی،

 .(Alansi et al., 2016تری ٍظان داد )تَٓع ژٍتٖکی پإٌٖ

 Nilgirianthusارزٕاةی تَٓع ژٍتٖکی دًػٖت گٖاُ دارهئی 

ciliatus ٍظاٍگر  23ا اشتفادُ از ةISSR  ٍظاٍگر  21ه

RAPD  ةاٍد تٓهٖد کردٍد. ةا اشتفادُ  55ه  154ةِ ترتٖب

دفت ةازی ةِ  2311-111، ةاٍدّای ISSRاز ٍظاٍگرّای 

درغد چَدطکوی يظاّدُ طد. يستٓای  33دشت آيد ه 

ةٓد. خٓطِ  ISSR  4/11 اظالغات چَدطکوی ةرای ٍظاٍگر

ةدشت آيدُ از يَاظق يختوف  N. ciliatusةَدی دًػٖت 

تٓاٍد ٍظاٍِ خٓةی ةرای ّای يذزا يیدغرافٖإی در گرهُ

ّا ةاطد کِ ةا يلادٕر ةاالی ةٓت ددإی هاضر دًػٖت

طٓد. ةعٓر کوی، ّر ده تذزِٕ ه تسوٖن اشترپ پظتٖتاٍی يی

ISSR  هRAPD  ةرای طَاشإی تغٖٖرات ژٍتٖکی ه رهاةط

 DNAدر شعر  N. ciliatusفٖوٓژٍتٖک در دًػٖت 

(. از Rameshkumar et al., 2019ارزطًَد ةٓدٍد )

آٍذائٖکِ ّٖچ اظالغاتی در يٓرد تٓاهی ژٍٓيی گٖاُ چٕٓن در 
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دشت ٍٖصت ه غوٖرغى اًّٖت إٌ گٖاُ دارهئی، تا کَٓن 

ّای إراٍی آن از ظرٕق ٍظاٍگرّای تَٓع ژٍتٖکی تٓدُ

گزارش از   اشت، هذا إٌ تسلٖق اههٌٖ  يٓهکٓهی ةررشی ٍظدُ

 ةاطد. ّای ةٓيی آن يی ةررشی تَٓع ژٍتٖکی ةرخی از اکٓتٖپ

 ّايٓاد ه رهش

ّای اشتان اکٓتٖپ چٕٓن از رهٕظگاُ 4در إٌ يعاهػِ 

کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد ه طرکت پاکان ةذر )اغفْان( تِْٖ 

ّا يتػوق ةِ يَاظق آب ٍْر )اشتان کْگٖوِٕٓ طدٍد. اکٓتٖپ

-تان کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد(، شیه ةٕٓرازًد(، گإٍِٓ )اش

شخت )اشتان کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد(، هزگ )اشتان 

کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد(، کُٓ شرخ )اشتان فارس(، فرٕدهن 

طْر )اشتان اغفْان(، شًٖرم )اشتان اغفْان( ه زردکُٓ 

 )اشتان چْاريسال ه ةختٖاری( ةٓدٍد. 

 DNAةتدا اهذکر، اةرای ارزٕاةی تَٓع ژٍتٖکی اکٓتٖپْای فٓق

ّای گٖاّی ةِ رهش فاظًی فرد ه يػػٓيی اغن ًٍٍِٓ

پس از تػٌٖٖ کٖفٖت ه کًٖت  ( اشتخراج گردٕد.1254)

DNA  اشتخرادی ةا اشتفادُ از اهکترهفٓرز ژل آگارز ٕک

ةا اشتفادُ  PCRدرغد ه دشتگاُ اشپکترهفتٓيتری، هاکَض 

( اٍذام گردٕد. پس از تػٌٖٖ 1)ددهل ISSRآغازگر  11از 

ةا  PCRاشتخرادی، هاکَض  DNAفٖت ه کًٖت کٖ

( اٍذام گردٕد. 1اشتفادُ از آغازگرّای يٓردٍظر )ددهل 

 PCR Master Mix(2X)ةا اشتفادُ از  PCRهاکَض 

کٓن آيادُ يػرف )تِْٖ طدُ از طرکت  طرکت آيپوی

 DNAيٖکرههٖتر  3/1يٖکرههٖتر،  11شَٖاژن( ةِ يٖزان 

يٖکرههٖتر از  1هٖتر( ه ٍآٍگرم در يٖوی 11اشتخراج طدُ )

يٖکرههٖتر آب دهةار تلعٖر  3/1يٖکرهيٓل( ه  11آغازگر )

ای پوًٖراز طاين  اٍذام گردٕد. اهگٓی ديإی هاکَض زٍذٖرُ

 54دكٖلِ در ديای  1ٕک چرخِ هاشرطت اههِٖ ةِ يدت 

چرخِ طاين هاشرطت شازی ةِ يدت  23گراد، دردِ شاٍتی

گراد، اتػال آغازگر ةِ تیدردِ شاٍ 54جاٍِٖ ه در ديای  21

 43گراد ةِ يدت دردِ شاٍتی 1/12تا  4/41اهگٓ در ديای 

-دردِ شاٍتی 31(، يرزوِ ةصط در ديای 1جاٍِٖ )ددهل 

دكٖلِ ه ٕک چرخِ ةصط ٍْإی ةِ يدت  2/1گراد ه ةِ يدت 

 PCRگراد. يسػٓالت دردِ شاٍتی 31دكٖلِ در ديای  11

ةا اشتفادُ از  111ةا ههتاژ  درغد 3/1ةا اشتفادُ از ژل آگارز 

 DNAدشتگاُ اهکترهفٓرز از ّى تفکٖک طدٍد. كعػات 

تکحٖر طدُ ةِ غٓرت غفر )غدم زضٓر ةاٍد( ه ٕک )زضٓر 

ةاٍد( ايتٖازةَدی ه از ضرٕب تظاةِ داکارد ةرای يساشتِ 

دْت  .ّای ژٍٓتٖپی اشتفادُ گردٕد تظاةِ ةٌٖ ّر ٕک از زهج

(، تػداد آهن Naدُ طدُ )ةِ دشت آهردن تػداد آهن يظاّ

( ه يٖزان ّترهزٕگٓشٖتی يٓرد I(، طاخع طاٌٍ )Neيٓجر )

اشتفادُ گردٕد. ًّچٌَٖ  GenAlexافزار  ( از ٍرمHeاٍتظار )

ترشٖى درخت فٖوٓژٍی ه ًٍٓدار ده ةػدی ه شِ ةػدی ةا 

اٍذام گردٕد.  NTSYS ver. 2.02افزار  اشتفادُ از ٍرم

Tز آزيٓن ةَدی اركام، ا دْت تإٖد گرهُ
2

ّتوَٖگ در ٍرم  

ٍٖز از  PICاشتفادُ گردٕد. ةرای يساشتِ  SASافزار 

 اشتفادُ گردٕد.  PIC Calculatorافزار آٍالٌٕ  ٍرم
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 تٓاهی ه ديای اتػال آغازگرّای يٓرد اشتفادُ -1ددهل

 ديای اتػال )دردِ شاٍتٖگراد( (3' → 2تٓاهی آغازگر ) ' اشى آغازگر

F1 ACC ACC ACC ACC ACC ACC 1/12 

F2 ACA CAC ACA CAC ACA CCG 2/31 

F3 CTC TCT CTC TCT CTC TG 4/31 

F4 GAT AGA TAG ACA GAC A 1/42 

F5 GGG TGG GGT G 21 

F6 GTG TGT GTG TGT GTG TYA 1/31 

F7 CTC TCT CTC TCT CTC TGC 2/31 

F8 CTC TCT CTC TCT CTA 3/42 

F9 CAG CAG CAG GC 24 

F10 GTG TGT GTG TGT CC 3/42 

F11 CAC ACA CAC ACA AC 4/41 

F12 CAC ACA CAC ACA GT 4/41 

 

 ٍتإخ ه ةسث

ةاٍد تٓهٖد  111دهازدُ آغازگر يٓرد اشتفادُ در يذًٓع 

ةاٍد دارای چَدطکوی ةٓدٍد.  32کردٍد کِ از إٌ يٖان 

درغد( يتػوق ةِ  111ةاالترٌٕ درغد چَدطکوی )

 13/12ةٓد ه کًترٌٕ آن ) F11ه  F6  ،F8 ،F9آغازگرّای

 ةاطد. ةا تٓدِ ةِ يلداريی F10درغد( يتػوق ةِ آغازگر 

درغد( ه ٍٖز  54/14يتٓشط درغد چَدطکوی ةدشت آيدُ )

ّا از اشتان کْگٖوِٕٓ ه ةا تٓدِ ةِ إَکِ اکحر اکٓتٖپ

ةٕٓرازًد ةٓدُ ه فلط چْار اکٓتٖپ خارج از اشتان ّصتَد، 

هذا غدد ةدشت آيدُ ةٖاٍگر پراکَض يٓدٓد ّصت، ههی 

ةرداری را ّای ةػدی گصترُ ًٍٍِٓةإصتی در پژهّض

 ّٖى. افزإض د

PIC ّاي كدرت تفکٖم ٕم ٍظاٍگر را ةٓاشعِ تػداد آهن

دّد چَدطکن ه فراهأٍ ٍصتٔ آٍْا در دًػٖت ٍظان ئ

(Ramachandra and Ravishankar, 2002 در .)

 F6يتػوق ةِ ده آغازگر  PICپژهّض زاضر ةٖظترٌٕ يلدار 

کًترٌٕ يلدار إٌ طاخع را دارد.  F7ةٓد ه آغازگر  F11ه 

تر، کارإٓی ٍظاٍگر يٓهکٓهی را در آطکار کردن إٌ پاراي

چَدطکوی ةٌٖ گٖاّان يظخع يی کَد، ٍظاٍگرّای يٓرد 

اشتفادُ از ٍظر ٍظان دادن اظالغات چَدطکوی اظالغاتی ةِ 

ةصٖار  3/1ةزرگتر از  PICإٌ غٓرت دشتِ ةَدی يٖظٍٓد0 

کًتر از  PICٍصتتاو خٓب ه 3/1تا  13/1ةٌٖ   PICخٓب؛ 

(. در إٌ تسلٖق Botstein et al., 1980)ضػٖف    13/1

ٍظان  F11ه  F6ةٖظترٌٕ اظالغات چَدطکوی را ده ٍظاٍگر 

 اشت. 3/1آٍْا ةزرگتر از  PICدادٍد چٓن يٖزان 

ةاطد.  ( ةٖاٍگر يٖزان تَٓع در ّر آغازگر يیIطاخع طآٍن )

ةاطد ، تَٓع ژٍتٖکی  1تا  1طاخع طآٍن يًکٌ اشت از 

 Silvaک ةِ غفر ٍظان دادُ يی طٓد )کًتر ةا يلادٕر ٍزدٕ

et al., 2008 24/1(. يلدار يٖاٍگٌٖ طآٍن در إٌ پژهّض 

ةٓد کِ در إٌ يٖان کًترٌٕ يلدار ةِ دشت آيدُ يرةٓط ةِ 

ةٓد.  F11ه ةٖظترٌٕ آن يرةٓط ةِ آغازگر  F10آغازگر 

يلدار طاخع طآٍن در إٌ يعاهػِ ةرای اکحر آغازگرّا 

ر ٍظان دَّدُ اٍتخاب ٍصتتا يَاشب يتٓشط ةٓد ه إٌ اي

ةاطد ةا إَسال ده آغازگرّای ةِ کار رفتِ در إٌ پژهّض يی

ةْترٌٕ آغازگرّا از ٍظر ٍظان دادن تَٓع  F11ه F6 آغازگر 
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( ةِ Neدر إٌ پژهّض ةٓدٍد. زداكن ه زداکحر آهن يٓجر )

دشت آيدُ در إٌ پژهّض، ةِ ترتٖب يرةٓط ةِ آغازگرّای 

F7  هF11 ٓد. ٕکٔ از يػٖارّاي يْى در اٍتخاب ة

 ,.Zhu et alّاي يٓجر اشت )آغازگرّاي يَاشب، تػداد آهن

ه  F6(، ةاالترٌٕ يلدار آهن يٓجر يتػوق ةِ آغازگرّای 1998

F11 ٓر خاص ه در يذًٓع يی ةاطد هذا إٌ ده آغازگر ةع

( در ةررشی 43/1ًِّ آغازگرّای يٓرد اشتفادُ )ةا يٖاٍگٌٖ 

تٓان در تَٓع إٌ گٖاُ دارهئی خٓب غًن کردُ اٍد ه يی

ّای يتفاهت ّای آتی ٍٖز از آٍْا ةْرُ گرفت. آهنپژهّض

(Naٍٖز ةٖان کََدُ تػداد آهن )  ّای يظاّدُ طدُ ه تػداد

طٍٓد. کًترٌٕ  ٖت پٖدا يیّإی اشت کِ در دًػ هاكػی آهن

ه ةٖظترٌٕ آن يرةٓط ةِ  F10، ةرای آغازگر Naيلدار 

ةٓد. ةعٓرکوی، تػداد  F11ه  F6  ،F8 ،F9آغازگرّای

ّاشت. كدرت  ّای يٓجر کًتر از تػداد يظاّدُ طدُ آهن آهن

ٍظاٍگرّای يٓهکٓهی يػًٓال از ظرٕق يساشتِ يلدار 

ی ةٖظتر طٓد. إٌ يلدار چَدطکو چَدطکوی تػٌٖٖ يی

ّای ژن ّدف اشت.  تست تاجٖر يلدار دْض در دإگاُ

  F5ه  F1ةٖظترٌٕ ةاٍد چَدطکن ه آغازگرّای   F8آغازگر

کًترٌٕ تػداد ةاٍد چَدطکن را تٓهٖد کردٍد. ده آغازگر 

ّای چٕٓن يٓرد اخٖر ةرای ةررشی تَٓع ژٍتٖکی اکٓتٖپ

ٍٖز چٌَٖ  F10ةررشی ةصٖار ضػٖف ّصتَد، اهتتِ آغازگر 

ةاٍد چَدطکوی  2ةاٍد تٓهٖدی آن فلط  12شت چٓن از ا

ٍظان دادُ ه در يذًٓع درغد چَدطکوی ةصٖار کًی ٍظان 

زٕاد ةٓدن تػداد ٍٓار ةِ   (.1ه طکن  1دادُ اشت )ددهل 

ّای يٓرد ازای ّر ٍظاٍگر، ٍظان از تَٓع زٕاد در ةٌٖ زٍٓتٖپ

. زٕاد (Agrama and Tuinstra, 2003)يعاهػِ اشت  

تٓاٍد ٍاطی از شعر پوٓئٖدی ٍٖز ةاطد تػداد ٍظاٍگر يیةٓدن 

(Kidwell et al, 1994). 

 ّای چَدطکوی آغازگرّای يٓرد يعاهػِ يلادٕر يرةٓط ةِ طاخع -1ددهل 

تػداد ةاٍد  تػداد ةاٍد PIC He I Ne Na ٍام آغازگر

 چَدطکن

درغد 

 چَدطکوی

F1 111/1 115/1 113/1 111/1 131/1 4 1 13 

F2 232/1 131/1 411/1 443/1 4/1 11 5 41/41 

F3 134/1 114/1 211/1 213/1 3/1 11 3 31 

F4 243/1 123/1 225/1 421/1 315/1 13 5 54/31 

F5 155/1 113/1 211/1 234/1 3/1 1 1 31 

F6 31/1 431/1 141/1 421/1 1 4 4 111 

F7 153/1 141/1 111/1 151/1 113/1 2 1 11/11 

F8 254/1 214/1 454/1 324/1 1 11 11 111 

F9 444/1 211/1 323/1 142/1 1 5 5 111 

F10 125/1 141/1 112/1 124/1 121/1 12 2 13/12 

F11 31/1 433/1 131/1 441/1 1 1 1 111 

F12 411/1 114/1 214/1 245/1 342/1 11 3 22/34 

 54/14 14/1 42/4 145/1 431/1 241/1 133/1 223/1 يٖاٍگٌٖ

 



 8398، شماره دوم، پاییس و زمستان پنجمیست فناوری گیاهان دارویی / سال / ز7

 

 

 

            1              1            2              4           3              1               3              4 

 

 -4گإٍِٓ،  -2زردکُٓ،  -1آةَْر،   -1ةِ ترتٖب0  4تا  1ّای درغد، چاّک 1/1ةر رهی ژل آگارز   F8اکٓتٖپ چٕٓن ةا آغازگر  4اهگٓی ةاٍدی  -1طکن 

 ، شاخت طرکت شَٖاژن(1500bp-50ٍظاٍگر راًَّا ) Mفرٕدهن طْر ه  -4شًٖرم ه  -3کُٓ شرخ،  -1هزگ،  -3شی شخت، 

 

، 151/1خط ةرش در دٍدرهگرام از يسن فاغوِ ژٍتٖکی 

Tةَدی را ٍظان داد کِ تٓشط آزيٓن  ةْترٌٕ گرهُ
2

ّتوَٖگ  

(. ةر إٌ اشاس، ةا رشى خط 1تػٌٖٖ گردٕد )طکن  CCCه 

ٌٖٖ طدُ ةر رهی ًٍٓدار، چْار گرهُ إذاد ةرش در يسن تػ

ةاطد0  ( طاين شِ زٕر گرهُ يی1ّای0 )گردٕد کِ طاين گرهُ

( 1اهف( آب ٍْر، ب( زردکُٓ ه گإٍِٓ ه ج( فرٕدهن طْر، )

ةاطَد.  ( هزگ يی4شخت ه کُٓ شرخ ه )( شی2شًٖرم، )

ّای اشتان کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد )آب ٍْر، گإٍِٓ، اکٓتٖپ

هزگ در شِ گرهُ يختوف پراکَدُ طدُ اٍد.  شی شخت ه

اٍد ههی ده اکٓتٖپ آب ٍْر ه گإٍِٓ در گرهُ ٕک كرار گرفتِ

در کَار  2دٕگر ٕػَی شی شخت ه هزگ ةِ ترتٖب در گرهُ 

كرار گرفتِ اٍد.  تذزِٕ  4اکٓتٖپ کُٓ شرخ ه در گرهُ 

ةَدی  ای ٕک رهش آياری چَد يتغٖرُ دْت گرهُ خٓطِ

ٖزان تظاةِ آٍْاشت ه افراد يظاةِ از ٍظر افراد ةر اشاس ي

ٍظاٍگرّای يٓرد ةررشی، در ٕک خٓطِ کَار ّى كرار 

گٖرٍد. ههی ةإد تٓدِ داطت کِ درخت ترشٖى طدُ  يی

ةٖظتر ژئٓيترٕک اشت تا غددی ه هذا يًکٌ اشت غست ه 

دكت ٕک ةخض از درخت کًتر ٕا ةٖظتر از غست 

( ه ًٌّٖ 1244ّای دٕگر ةاطد )ٍلٓی ه ًّکاران،  ةخض

طٓد تا ةرای ةررشی غست گرهُ ةَدی ةِ يصئوِ يٓدب يی

ّا ٍٖز پرداختِ ةررشی پراکَض ده ةػدی ه شِ ةػدی اکٓتٖپ

( 2ّا در ًٍٓدارّای ده ةػدی )طکن پراکَض اکٓتٖپ طٓد.

ای را  ( ٍٖز ٍتإخ زاغن از تذزِٕ خٓط4ِه شِ ةػدی )طکن 

ضر ةا ٍتإخ تإٖد کردٍد. ٍتإخ گرهُ ةَدی يعاهػِ زا

ةَدی ( از دْت غدم تعاةق گره1111ُزةرددی ه ًّکاران )

 ّا ًّخٓاٍی دارد.يٓهکٓهی ةا يسن دًع آهری اکٓتٖپ
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 ای ةا اشتفادُ از ضرٕب تظاةِ داکارد ه آٍاهٖز خٓطِ ISSRّای دٍدرهگرام زاغن از دادُ -1طکن 

 

  

 

 
 ّای چٕٓن يٓرديعاهػِ در اکٓتٖپ ISSRٍظاٍگرّای  ّای اغوی ةرایپالت ده ةػدی تذزِٕ ةِ يٓهفِ -2طکن 
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 ّای چٕٓن يٓرديعاهػِدر اکٓتٖپ ISSRّای اغوی ةرای ٍظاٍگرّای پالت شِ ةػدی تذزِٕ ةِ يٓهفِ -2طکن 

 

فاغوِ ژٍتٖکٔ ةٌٖ ده يٓدٓد ةِ يَزهِ تفاهت كاةن تٓدِٖ 

ةٌٖ آن ده يٓدٓد ةا اشتفادُ از تَٓع آهؤ اشت. ةِ غتارت 

ّاي ژٍٔ ةٌٖ ر فاغوِ ژٍتٖکٔ ةٖاٍگر يٖزان تفاهتدٕگ

ّاي ّاشت کِ ةا اشتفادُ از ةرخٔ کًٖتّا ٕا گٍِٓدًػٖت

ةاطد )ريضاٍی ه رزًٖی، غددي كاةن اٍدازُ گٖري ئ

(. داهب اشت کِ در إٌ پژهّض ةٖظترٌٕ فاغوِ 1251

ژٍتٖکی ةٌٖ ده اکٓتٖپ آب ٍْر ه هزگ هدٓد دارد کِ ّر ده 

تان کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد يی ةاطَد در زاهٖکِ يتػوق ةِ اش

کًترٌٕ فاغوِ ژٍتٖکی ةٌٖ ده اکٓتٖپ گإٍِٓ ه زردکُٓ 

اشت کِ ٕکی يتػوق ةِ اشتان کْگٖوِٕٓ ه ةٕٓرازًد ه 

ةاطد. ده دٕگری يتػوق ةِ اشتان چْار يسال ه ةختٖاری يی

اکٓتٖپ يتػوق ةِ اشتان اغفْان )فرٕدهن طْر ه شًٖرم( 

-هُ يختوف هاكع طدُ اٍد. إٌ هضػٖت گرهٍُٖز در ده گر

ّا، ازتًال يْادرت آٍْا ةٌٖ چْار اشتان ةَدی اکٓتٖپ

يذاهر )اغفْان، چْار يسال ه ةختٖاری، کْگٖوِٕٓ ه 

کَد ههی يتاشفاٍِ گزارطی ةٕٓرازًد ه فارس( را تلٕٓت يی

در إٌ خػٓص يٓدٓد ٍٖصت تا در يٓرد يٖزان غست إٌ 

د. چَدطکوی ٍصتتا ةاال در پژهّض ادغا ةتٓان كضاهت ًٍٓ

ه پراکَدگی  ISSRتٓان ةِ کارإی ةاالی ٍظاٍگر  زاضر را يی

دغرافٖإی ٍصتت داد. إٌ يٖزان چَدطکوی از ٕک ظرف 

ٍظان دَّدُ کارإی کارةرد إٌ ٍظاٍگرّا در يعاهػِ 

ّای چٕٓن ه از ظرف دٕگر ٍظان دَّدُ تٓزٕع اکٓتٖپ

  ةاطد. دغرافٖإی إٌ گٖاُ يی

 

 ٍتٖذِ گٖري کؤ 

ّاي ارزطًَدی در دشت ذخإر ژرم پالشى گٖأّ گَذَِٖ

ةظر ةٓدُ ه ةِ ظالی شتز يظْٓرٍد کِ ةػٓرت هزظٔ در 

ظتٖػت هدٓد دارٍد. اظالغاتٔ کِ ةظر  در يٓرد يػارف 

دارهئی ه تغذِٕ ای آٍْا کصب کردُ ٍٖز ةصٖار گراٍتْا يی 

ئی کظٓر در دْت ةاطَد. ارزٕاةی تَٓع ژٍتٖکٔ گٖاّان داره
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ای ه ضرهری طَاشإی ه زفاظت از آٍْا از پژهّظْای پإِ

ةاطد. ارزٕاةی تَٓع ژٍتٖکی ةا اشتفادُ از در ّر کظٓر يی

ٍظاٍگرّاي يٓهکٓهٔ ٍٖز ٕم رهش يعًئٌ ه شرٕع ةٓدُ ه 

ّاي تٓاٍد در ظرازی آٍاع ةرٍايِاظالغات زاغن از آن يی

إٌ پژهّض ةٖاٍگر  ةَْژادی ٍلض ئًْ إفا کَد. ٍتإخ

ّاي يٓرد ةررشٔ هدٓد تَٓع ٍصتتا ةاال در ٕتٌ اکٓتٖپ

ّای إٌ گٖاُ چٕٓن اشت ههی چٓن ةصٖاری از اکٓتٖپ

آهری ٍظدُ، هذا الزم اشت إٌ دارهئی َّٓز طَاشإی ه دًع

ّای کن کظٓر ه ًّچٌَٖ پژهّض ةا اشتفادُ از اکٓتٖپ

 ٖن گردد. ّای يٓرفٓهٓژٕکی ه فٖتٓطًٖٖإی تکًةررشی

 يَاةع

(. ةررشی ةرخی از خػٓغٖات اکٓهٓژٕکی چٕٓن 1242اةرازُ، م. )

(Ferulago angulataدر يَعلِ زفاظت طدُ دٍا. پإان ) ٍِاي

 کارطَاشی ارطد يَاةع ظتٖػی، داٍظگاُ ترةٖت يدرس، تْران.

(. گرهُ ةَدی ه ارزٕاةی تَٓع 1251ريضاٍی، م. ه رزًٖی، م. )

 Plantagoيختوف گٖاُ دارهئی ژٍتٖکی اکٓتٖپ ّإی

psyllium L.   ةا اشتفادُ از ٍظاٍگرISSRّای شوٓهی . پژهّض

 . 131-141(، 1)21ه يٓهکٓهی، 

فر، ا. ه يخدهيی م.ا. زٍگَِ، ک.، فاخری، ب.، ارهدی، ف.، افضوی

ّإی از گٖاُ دارهئی رازٕاٍِ (. ةررشی تَٓع ژٍتٖکی اکٓتٖپ1253)

(Foeniculum vulgare Mill. إران ةا اشتفادُ از ٍظاٍگر )

 .11-11(، 4)1.  زٕصت فَاهری گٖاّان دارهئی، ISSRيٓهکٓهی 

 DNA(. اشتخراج 1254فاظًی فرد، س. ز. ه يػػٓيی اغن، ا. )

ّای خظک طدُ گٖاُ ه كارچ ةا رهطی شرٕع، إًٌ ه ةدهن  ًٍٍِٓ

اشتفادُ از ٍٖترهژن يإع. فػوَايِ زٕصت طَاشی شوٓهی ه 

 . 13-15(، 2)14 يٓهکٓهی،

(. طَاخت گٖاّان دارهٕی ه يػعر إران. 1251يظفرٕان، ه. )

 ص. 1211ٍاطران فرَّگ يػاغر، 

(. اغالح ٍتاتات )رهطْای 1251ٍػًت زادُ، ق. ه کٖاٍی، غ. )

يٓهکٓهی(. ٍظر آهای يصٖر ه اٍتظارات داٍظگاُ غوٓم کظاهرزی ه 

 ص.211يَاةع ظتٖػی شاری. چاپ اهل. 

(. 1244كرُ ٕاضی، ب. ه  زصَٖی شاهکدُ، ق. ) ٍلٓی، م.ر. ،
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Investigating the genetic diversity of some of Chavil medicinal plant 

ecotypes using ISSR molecular markers 
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Abstract 

Chavil is one of the most important medicinal plants and although there are different accessions of it 

in Iran, there is no report on the study of its genetic diversity. In this study, molecular markers were 

used to evaluate the genetic diversity of eight Chavil ecotypes. After preparing the ecotypes from 

habitats and Isfahan Pakan Bazr Company, DNA extraction was performed and then the polymerase 

chain reaction was performed using 12 ISSR primers and the obtained molecular data were analyzed. 

The polymerase chain reaction produced bands using used primers its polymorphism content were 

varied from 23 to 100 percent. The F6, F8, F9 and F11 primers showed the highest and the F10 primer 

showed the lowest polymorphism percentage. Also, the highest PIC values were obtained for F6 and 

F11 primers. The average Shannon index in this study was 0.38, with the lowest data for the F10 

primer and the highest for the F11 primer. The cluster analysis of molecular data divided the eight 

ecotypes into four different groups. The highest genetic similarity between Zardkooh and Gayoneh 

ecotypes and the lowest genetic similarity between Wezg and Abnahr ecotypes was observed. 

Ecotypes migration between four neighboring provinces of Chaharmahal and Bakhtiari, Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad, Fars and Isfahan appears to have taken place. The present study showed that the 

ISSR markers were appropriate for the study of the genetic diversity of Chavil. 

Keywords: Medicinal plant, Cluster analysis, Polymorphism, PCR 
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