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چکیده
هاي مرتعی ) و یکی از گونهAsteraceae-Anthemideaeمتعلق به قبیله بابونه از تیره کاسنی (Tanacetum polycephalumگونه

هدف از این مطالعه بررسی .استبرخوردارکه از تنوع مورفولوژیکی باالییغرب، شرق و مرکز ایران استبا پراکنش وسیع در شمال
مورد ISSRنشانگر 14. از بودISSRغربی با استفاده از نشانگر مولکولی در آذربایجانمذکورجمعیت از گونه20تنوع ژنتیکی 

باند تکثیر شد 208د امتیازدهی شدند. در مجموع نشانگر چند شکلی باالتري داشتند و بر اساس وجود یا عدم وجود بان10استفاده 
بود. از نظر درصد 8/20ر و میانگین باندهاي تولید شده متغی) 20IS(براي نشانگر 28تا ) 24IS(براي نشانگر15که تعداد آنها از 

را ) 80(کمترین درصدIS24) و نشانگر100(بیشترین درصدIS20و IS8 ،IS1،IS10 ،IS13نشانگرهاي)P(%باندهاي چندشکل
)، قدرت PICمیانگین محتواي اطالعات چند شکلی (بود.درصد 03/96انگرها میانگین درصد چندشکلی براي کل نشنشان داد و

دست آمد. در مجموع هب13/6و 5/19، 06/6، 30/0برابر با ترتیب) بهMI) و شاخص نشانگر (EMR()، نسبت سهم مؤثرRPتفکیک (
بندي حاصل از تجزیه گروه.ندبودمطالعهگونه موردهايتیتنوع جمعینشانگر در بررسنیثرترؤمIS10وIS8 ،IS1نشانگرهاي

ها و آوري شده از یک منطقه در گروههاي جمعها در دو گروه و چهار زیرگروه قرار گرفتند و جمعیتاي نشان داد که جمعیتخوشه
. به این ترتیب شرایط شتارتباط نزدیکی بین مناطق جغرافیایی و تنوع زنتیکی وجود داروازاین؛هاي مشابه قرار گرفتندزیرگروه

ها باشد.تواند یکی از عوامل تنوع باالي جمعیتمیجغرافیایی و اقلیمی

ISSR ،Tanacetum  polycephalum، نشانگر ايتجزیه خوشهغربی، آذربایجاني کلیدي:هاواژه

مقدمه
با نام فارسی مینا یا Tanacetum polycephalumونهگ

Tanacetumهاي رایج و چندشکل جنسمخلصه یکی از گونه

هاي البرز و زاگرس کوهدر ایران است که در محدوده رشته
دلیل ارزش دارویی بهTanacetumپراکنده است. گیاهان جنس

اند. که دارند همواره توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته
و یخواص درمانیبررسبراياهیگییایمیتوشیفیبررس

شامل گونهاین . اسانس استتیآن حائز اهمگریديکاربردها
ها و ترپنها، سزکوئیترکیبات طبیعی ازجمله مونوترپرن

Javidniaباشد (مشتقات اکسیژنی آنها می et al., ). در 2008
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هاي اسانس جمعیتوتحلیلتجزیهاي که بر روي مطالعه
، شدهغربی انجام آوري شده این گونه در استان آذربایجانجمع

سینئول گزارش شده است 8و1مقادیر باالیی از ترکیب 
)Rezaee et al., ). ازجمله خواص درمانی این گونه2012

,Amiriفعالیت ضدسرطانی آن است ( همچنین ).2007
نیز هاي بیولوژیکی ضدمیکروبی و ضدقارچی این گونه فعالیت

Ghasemi Pirbaloutiگزارش شده است ( et al., 2009 .(
فعالیتدارايگیاه شامل ترکیبات فنولی است کهاینعصاره

Malekpoorباشد (اکسیدانی و ضدباکتریایی میآنتی et al.,

Mahdaviکند (جلوگیري میتامینشدن هیسآزاداز) و2015

et al., با توجه به اینکه شناخت تنوع ژنتیکی و ).2013
هاي اصالحی و بندي ذخایر ژنتیکی در طراحی برنامهطبقه

سزایی دارد و موجب تسهیل در مدیریت حفظ هنژادي نقش ببه
شود، مطالعه در زمینه هاي ژنتیکی میو نگهداري مجموعه

Dastmalchi(کندژنتیکی ضرورت پیدا میزیابی تنوع ار et

al., . امروزه تنوع ژنتیکی زیاد همراه با تعیین روابط )2011
هاي مناسب، طراحی ژنتیکی مواد گیاهی براي تولید جمعیت

پذیري ژنتیکی داراي آسیبهاي اصالحی و کاهش روش
میت فراوان است.ها

نیـاز بـه   حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیک گیاهی
ها دارد و ظهور نشـانگرهاي مبتنـی بـر    شناسایی دقیق نمونه

DNAهـا را تغییـر داده   هاي شناسـایی گونـه  ، شیوه تکنیک
Arifاست ( et al., هاي اخیـر نشـانگرهاي   ). در سال2010

یـک ابـزار مهـم در    مولکولی، براي ارزیابی تنـوع ژنتیکـی،  
Liu(باشـد  هاي مختلف گیاهی مـی مطالعه جمعیت گونه et

al., پیشــرفت چشــمگیر در ژنتیــک مولکــولی در  .)2006
هـاي جدیـد بـراي شناسـایی قابـل      تکنیـک ،هاي اخیرسال

هاي گیاهی را فـراهم کـرده اسـت کـه     اطمینان و آسان گونه
هـا و  براي مطالعه وسعت و توزیع تنوع در ذخیره ژنی گونـه 

ـ  واالت تاکسـونومیکی و تکـاملی   ئحتی پاسخ مشخص به س
Arif(استفاده شـده اسـت    et al., از انـواع مختلـف   .)2010

ــانگر   ــولی، نش ــانگرهاي مولک ISSR)Inter-Simpleنش

Sequence Repeat(تکرارپـذیري بـاال، چندشکلیعلتبه
آغـازگر، طراحـی برايDNAیابیتوالیبهنیازعدمخوب،

دراسـتفاده موردلکولیمونشانگرهايپرکاربردترینازیکی
باشـد مـی گیـاهی پالسمژرمارزیابیوژنتیکیتنوعبررسی

Zhao et al., 2007; Wang et al., از این نشانگر .)(2009
بین دو ریزمـاهواره کـه در   DNAاي از منظور تکثیر قطعهبه

انـد  ژنوتیپ یک گونه در حالت عکس یکدیگر قـرار گرفتـه  
Kumarشوداستفاده می et al., ISSRنشـانگرهاي  .)2009

ــه RAPDو  ــک ب هــم و در بررســی ژنتیکــی گیاهــان نزدی
شـوند. نشـانگر  کار گرفته میها) بهخویشاوند (مانند جمعیت

ISSR مانندRAPD     یک نشانگر غالـب اسـت ولـی میـزان
پذیري بیشتري دارد. در مجموع نشـانگر  تکثیرپذیري و تنوع

ISSRتـر  چندشـکلی بیشـتر و آشکارسـازي راحـت    میزان
نسبت به سایر نشانگرها دارد و نیازي بـه طراحـی آغـازگر    

,.Ahmadi et al(ندارد . این تکنیک داراي سـرعت و  )2015
بـراي ISSRاز نشـانگر سهولت اجـرا و هزینـه کـم اسـت.    

هـاي مختلـف گیاهـان خـانواده     بررسی تنوع ژنتیکی گونـه 
-اي بر روي جمعیتاست. در مطالعهآفتابگردان استفاده شده 

Matricaria(هاي گونه بابونه در ایـران  chamomilla L.( ،
Ahmadi(قدرت تفکیک باالیی را نشان دادISSRنشانگر 

et al., . همچنین در مطالعات گونـه درمنـه گـزارش    )2014
ــاالیی در تخمــین   شــده اســت کــه ایــن نشــانگر کــارایی ب

,Mohammad Shafie(چندشکلی دارد -. در مطالعه)2011

)، این نشـانگر بـراي  0142و همکاران (Baliyanاي توسط 
ارزیابی تنوع ژنتیکی و مطالعات انتخاب والدین گل داوودي 

گونه از جنس ریدو زيهاتیجمعیدر بررسکارا بوده است. 
ـ   ISSRنشانگرزینبومادران ـ جمعنیتوانسـت تنـوع ب و تی

ـ معجدرون  Gharibi(را نشـان دهـد  تی et al., در . )2011
زانیمTanacetum vulgarدر گونه نیز Tanacetumجنس 

توسـط نشـانگر  گونه نیاتیجمعنیو بتیتنوع درون جمع
ISSRگزارش شده است)Clasen et al., در یـک  .)2011

تعیـین موقعیـت فیلـوژنتیکی و تاکسـونومیکی     براي بررسی،
nrDNAهـاي  تـوالی ازTanacetumجنس  ITSوtrnH-

psbA    اسـتفاده شـده اسـت)Sonboli et al., البتـه  . )2012
در ISSRهـاي دیگـري مبنـی بـر کـاربرد نشـانگر      گزارش

بررسی تنوع ژنتیکی سایر گیاهان نیز وجود دارد. با توجه به 
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ــت ــادي،اهمی ــی اقتص ــنعتیداروی ــنس و ص ــان ج گیاه
Tanacetum ـ ه ، تهیه شناسنامه ژنتیکی ضروري بوده و نظر ب

هـاي  نبود گزارشی مبنی بر ارزیابی تنـوع ژنتیکـی جمعیـت   
بـا  و تحقیق با هـدف مـذکور   این ، T. polycephalumگونه

انجام شد.ISSRینشانگر مولکولکاربرد

هامواد و روش
T. polycephalumگونه ازجمعیت 20هاي گیاهینمونه

آوري و به هرباریوم غربی جمعاز استان آذربایجان
پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی منتقل و شناسایی 

1در جدول آوري شدههاي جمعنمونهشدند. اطالعات 
است.شده ده ورآ

Tanacetumهاي گونهآوري جمعیتمحل جمعکد نمونه و مشخصات - 1جدول  polycephalum

هرباریومیکد ارتفاعجغرافیاییموقعیت آوريمحل جمعکد نمونه
P1ارومیه، روستاي آشناآبادE″۵۶′۵٧⁰۴۴N;″۵۵′٣٨⁰٣٧1445MPH-2511

P2ارومیه، روستاي بندE″٢۶′۵٨⁰۴۴N;″٢٩′١٠⁰٣٧1477MPH-2512

P31-شهداءهارومیه، درE″۶۵′۶٠⁰۴۵N;″۴۵′١٨⁰٣٧1377MPH-2513

P42-ارومیه، دره شهداءE″٠۶′۶٠⁰۴۵N;″٣۶′١٨⁰٣٧1469MPH-2514

P53-ارومیه، دره شهداءE″٣٢′۶٠⁰۴۵N;″٢۶′١٨⁰٣٧1524MPH-2515

P6جاده سلماس، گردنه قوشچیE″۵٨′۵۶⁰۴۴N;″٠٠′٣٧⁰٣٨1858MPH-2516

P7 1-پیرانشهر-جاده نقدهE″١′٣٣۵⁰۴۵N;″١٠′۵۵⁰٣۶1530MPH-2518

P8 2-پیرانشهر-جاده نقدهE″۴١′٧۵⁰۴۵N;″٠٨′۵۵⁰٣۵1521MPH-2519

P91-ماکوE″١۶′٢۵⁰۴۴N;″١٧′٠٣⁰٣٩1655MPH-2520

P102-ماکوE″١۶′٢۵⁰۴۴N;″١٧′٠٣⁰٣٩1655MPH-2521

P11ماسوE″۴۵′٣٢⁰۴۵N;″١١′۴۶⁰٣۶1785MPH-2522

P121-شوطE″۵۴′۴١⁰۴۴N;″٠٩′٣١⁰٣٩1285MPH-2523

P132-شوطE″۴٣٩′٩⁰۴۴N;″۴٠٨′٠⁰٣٩1597MPH-2524

P14ارومیه، ابشار سلوكE″٣٧′۴۵⁰۴۴N;″٢۶′٢٩⁰٢٧2015MPH-2525

P15 1-نقده، سلطان یعقوبE″٢٢′٣١⁰۴۵N;″٧۶′۵۵⁰٣۶1422MPH-2526

P16 2-نقده، سلطان یعقوبE″٢٢′٣٠⁰۴۵N;″٠٧′۵۵⁰٣۶1429MPH-2527

P171- نکاب، روستاي مائین بالغE″٣٨′۵٨⁰۴۶N;″٣٠′٣٠⁰٣۶2055MPH-2528

P182- نکاب، روستاي مائین بالغE″۴۶′۵٧⁰۴۶N;″٣١′٠١⁰٣۶2072MPH-2529

P193- نکاب، روستاي مائین بالغE″۴۶′۵٧⁰۴۶N;″٣١′١٢⁰٣۶2065MPH-2530

P20،گل شیخانروستاي سروE″٢٢′۴٠⁰۴۴N;″٣۵′۴٠⁰٣٧1899MPH-2517

ژنومی با استفاده از مینی کیت کیاژن DNAاستخراج 
)DNeasy Plant Mini Kit Qiagene, Germany و (

DNA. کمیت و کیفیت شدهاي مربوط به آن انجام روش

در طول اسپکتروفتومتراستخراج شده با استفاده از دستگاه 
درصد 0/8و ژل آگارزنانومتر280و 260هاي موج

تعیین شد و ) DNA Green Viewerباآمیزي شدهرنگ(
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نگهداري - 80در فریزر هاي استخراج شده DNAبعد 
هاي سازي غلظتهاي تکثیر، بهینهبراي انجام واکنششدند.

ورد از ترکیبات واکنش و مقدار آغازگر میک مختلف هر
مقدارمیکرولیتر، به10بررسی قرار گرفت و در حجم نهایی 

0/7نانوگرم)، 100ژنومی (غلظت DNAمیکرولیتر 3

واستریلمقطرآبمیکرولیترISSR ،1/5میکرولیتر آغازگر 
2/0پلیمراز (اانديتکمسترمیکسکیتمیکرولیتر4/8 ×

Taq DNA polymerase master mix Red, Amplicon (
). 2مخلوط شدند (جدول 

ISSRاي پلیمراز براي نشانگرهاي غلظت و میزان هریک از اجزاء واکنش زنجیره-2جدول 

)μl(واکنشکلیحجم)μl(میزانغلظتواکنشاجزاء
١٠pmol/μl7/0آغازگر

10
٢X8/4مستر میکس

DNA -3
5/1- آب سترون

T. polycephalumهاي گونه جمعیتژنتیکیتنوعبررسیمورد استفاده درISSRمشخصات آغازگرهاي -3جدول 
)5→3توالی ( ISSRآغازگر )5→3توالی ( ISSRآغازگر

AGAGAGAGAGAGAGAGC IS14 GTCTCTCTCTCTCTCTCTG IS1

HVHTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCC IS20 ACGACGACGACGACGG IS7

TCCTCCTCCTCCTCCYR IS22 ACGACGACGACGACGC IS8

ACACACACACACACACT IS24 TCGTCGTCGTCGTCGC IS10

GAGAGAGAGAGAGAGAT UBC810 AGAGAGAGAGAGAGAGYT IS13

اي پلیمرازواکنش زنجیرهانجامبراياستفادهموردزمانیودماییشرایط-4جدول 
زمان (ثانیه))گرادسانتیحرارت (درجه درجهمراحلتکرارتعدادچرخه
94240واسرشته سازي اولیه11

9460واسرشته سازي

4940اتصال آغازگر27

7240بسط آغازگر

9440واسرشته سازي

5745اتصال آغازگر326

7245بسط آغازگر

72420بسط نهایی41

4600پایان برنامه51
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شرکتازشدهتهیهISSRآغازگر14مطالعهایندر
Bioneerتکثیرباندتعدادنظرازقبلیهايآزمایشدرکه

موردبودند،دادهنشانراباالتريسطحشکلیچندوشده
آغازگر چندشکلی بهتري را 10گرفتند که قراراستفاده

,Hadian et a.l(نشان دادند ).3(جدول )2015
شرکتازشدهتهیهISSRآغازگر14مطالعهایندر

Bioneerتکثیرباندتعدادنظرازقبلیهايآزمایشدرکه
موردبودند،دادهنشانراباالتريسطحشکلیچندوشده

آغازگر چندشکلی بهتري را 10گرفتند که قراراستفاده
,Hadian et a.l(نشان دادند واکنش).3(جدول)2015

ترموسایکلر دستگاهازاستفادهباپلیمرازايزنجیره
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ايو تجزیه خوشهو بر اساس ضریب تشابه دایس محاسبه
د.شترسیم تعیین و دندروگرامUPGMAروش بهنیز

نتایج
محاسبه چندشکلی

14دست آمده از الکتروفورز، از هتصاویر ببا مشاهده 
آغازگر که چندشکلی باالتري داشتند بر ISSR ،10آغازگر 

اساس وجود یا عدم وجود باند امتیازدهی شدند. در مجموع 
جفت باز تکثیر شد. 1900تا 300باند در محدوده208

متغیر بود و میانگین باندهاي تولید 28تا 15تعداد باندها از 
دست آمد. هب8/20شده، 

28با IS20در بین آغازگرهاي مورد بررسی، آغازگر 
باند کمترین تعداد باند 15با IS24باند، بیشترین و آغازگر 

20ازي حاصلالگوي باند1را داشتند. شکل تکثیر شده
نشان IS20با استفاده از آغازگر را جمعیت مورد بررسی 

) در آغازگرهاي100(دهد. باالترین درصد چندشکلیمی
IS1 ،IS8 ،IS10 ،IS13وIS22 80(آن و کمترین% (

، IS14 ،IS7بود و آغازگرهاي IS24مربوط به آغازگر 
UBC810وIS20 43/96دامنه درصد چندشکلی%-

را نشان دادند. میانگین درصد چندشکلی در 12/94%
).5بود (جدول %03/96آغازگرهاي مورد مطالعه 
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UBCالگوي باندي نشانگر- 1شکل غربیآذربایجاندر استان T. polycephalumجمعیت گونه 20در 810

.Tدر گونه ISSRمشخصات چندشکلی نشانگرهاي -5جدول  polycephalum
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- - - - - - 208201جمع

1300-10/75900-26/041/63-0/349/6-8/60/17-1004/2-2780-2812-15بازه تغییرات
-8/201/2003/9606/630/05/1913/6میانگین

محاسبه محتواي اطالعات چندشکلی و شاخص نشانگر
، نسبت سهم )PIC(میزان محتواي اطالعات چندشکلی 

و همچنین شاخص )RP()، قدرت تفکیک EMRمؤثر (
کار رفته ) براي هریک از آغازگرهاي بهMIنشانگر (

محاسبه شد. بیشترین میزان محتواي اطالعات چندشکلی 

و کمترین میزانIS8وIS7) براي آغازگرهاي 43/0(
بود و میانگین میزان محتواي IS24) براي آغازگر 17/0(

دست آمد. بر اساس شاخص به3/0اطالعات چندشکلی نیز 
بهتر IS8و IS7میزان محتواي چندشکلی، آغازگرهاي 

توانستند فاصله ژنتیکی را تشخیص بدهند. با محاسبه 
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محتواي اطالعات چندشکلی، بیشترین میزان قدرت تفکیک 
و کمترین میزان آن IS8و IS7) براي آغازگرهاي 6/8(
دست آمد. میانگین میزان قدرت بهIS24) در آغازگر 4/3(

با کمترین میزان IS24برآورد شد. آغازگر 06/6تفکیک 
رت تفکیک، توانایی خوبی در تشخیص فاصله ژنتیکی قد

نداشت. نسبت سهم مؤثر با استفاده از تعداد باندهاي 
چندشکل و درصد باندهاي چندشکل محاسبه شد و 

ترتیب در آغازگرهاي بیشترین و کمترین مقدار آن به
IS20 وIS24گزارش شد. میانگین 6/9و 04/26مقدار به

دست آمد. شاخص نشانگر نیز با به5/19نسبت سهم مؤثر 
محاسبه محتواي اطالعات چندشکلی و نسبت سهم مؤثر 

ارائه شده است. 5دید. نتایج در جدول محاسبه گر

ايخوشههیتجز
ضریب تشابه دایس و با ها بر اساسبندي جمعیتگروه

.انجام شدNTsysافزاربا استفاده از نرمUPGMAروش 
آمده است.2شکل در حاصل درخت تبارزایی 

در T. polycephalumجمعیت 20دایس در تشابهضریباساسبرISSRنشانگر10حاصل ازدرخت تبارزایی- 2شکل 
غربیآذربایجان

هاي دست آمده، جمعیتهبر اساس درخت تبارزایی ب
.Tمورد بررسی گونه  polycephalumغربی بهآذربایجان

12. که در گروه اول، ندبندي شددو گروه اصلی تقسیم
آبشار ، 2شوط ، 1شوط ، ماسو، 2ماکو، 1ماکوجمعیت 

تکاب، 2نقدهعقوبیسلطان، 1نقدهعقوبیسلطان ، سلوك
و در گروه خانیگل شيروستاسروو 3تکاب، 2تکاب، 1

بند يروستا، هیآشنا آباد اروميروستاجمعیت 8دوم 
شهداء دره، 2هیشهداء ارومدره، 1هیشهداء ارومدره، هیاروم

نقدهجادهو 1رانشهرپینقده جادهی، قوشچگردنه، 3هیاروم
قرار گرفتند. همچنین گروه اول خود به دو2رانشهرپی

- بندي شدند که زیرگروه اول شامل جمعیتگروه تقسیمزیر

سلطان، 1نقدهعقوبیسلطان ، آبشار سلوك، 2شوط هاي 
و زیرگروه دوم 3تکابو 2تکاب، 1تکاب، 2نقدهعقوبی

گل يسرو روستاو  1، ماسو، شوط 2، ماکو 1ماکو شامل 
زیرگروه که خود شامل دو بودند و گروه دوم به دوخانیش

و 2هیدره شهداء اروم،1هیدره شهداء ارومزیرگروه 
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بند يروستاه،یآباد ارومآشنايروستامل زیرگروه دوم شا
جاده نقده ،ی، گردنه قوشچ3هیدره شهداء ارومه،یاروم

دست آمده هنتایج ببودند.2رانشهریو جاده نقده پ1رانشهریپ
تبارزایی نشان داد که بین مناطق جغرافیایی که از درخت

آوري شده بود و تنوع ژنتیکی آنها ارتباط نمونه جمع
آوري شده در یک منطقه در هاي جمعجمعیتداشتنزدیکی 

دهنده هاي مشابهی قرار گرفتند که نشانها و زیرگروهگروه
. بودها شباهت ژنتیکی بین این جمعیت

بحث
از ییهااولین ارزیابی مولکولی جمعیتشده تحقیق انجام 

ایران با استفاده از نشانگرهاي از T. polycephalumگونه
ISSRد. نتایج نشان داد که تنوع بسیاري در بین باشمی

هاي مورد مطالعه وجود دارد که نشانگر کارایی جمعیت
در شناسایی تنوع درون جمعیتی ISSRباالي آغازگرهاي 

شد باند تکثیر 208دست آمده هگیاهان هستند. طبق نتایج ب
درصد باندهاي چندشکل بودند. تعداد باندها بین 03/96که 
دست آمد.هبراي هر آغازگر ب8/20با میانگین 28تا 15

23ارزیابی تنوع ژنتیکی براي در یک بررسی در این زمینه
در ایران ) Tanacetumطایفه گیاه (همجمعیت بابونه 

)Matricaria chamomilla L ،(Ahmadi و همکاران
-) پس از مشاهده باندهاي چندشکل و تجزیه خوشه2014(

ند که درخت تبارزایی شامل چهار گروه بوده اي گزارش کرد
ها بندي مطابق با مناطق جغرافیایی جمعیت نمونهکه گروه

شرق، مرکز جنوبغرب،ترتیب جمعیت شمالبودند و بدین
در مطالعات بندي شدند.طور جداگانه طبقهایران و اروپا به

تنوع ژنتیکی با توجه به اینکه تعداد باندهاي تکثیرشده 
ارزیابی برايتواند دلیل مناسب بودن آن آغازگر میتوسط 

تنوع ژنتیکی باشد، بر اساس محاسبه محتواي اطالعات 
یک شاخص مهم براي مقایسه نشانگرهاي کهچندشکلی

شاخص نیز بر اساس و مختلف از نظر قدرت تمایز است 
با داشتن باالترین IS10و IS8 ،IS1نشانگر، آغازگرهاي 

28/8و 58/8، 75/10ترتیب میزان شاخص نشانگر به
ها دهنده کارایی باال و قدرت تفکیک بهتر جمعیتنشان

هاي ژنتیکی توسط این آغازگرها در بررسی تفاوت
عنوان یک با توجه به اینکه شاخص نشانگري بهباشند.می

شودکارایی آغازگر در نظر گرفته میبرايمقیاس 
)Tagizad et al., و IS8 ،IS1توان آغازگرهاي می)،2010

IS10 ارزیابی تنوع ژنتیکی در برايراT. polycephalum

نظر گرفت. با توجه به چندشکلی قابل مالحظه در الگوي در
منظور ارزیابی تنوع بهISSRآمده، آغازگر دستبهباندي 

است. ایران مناسبT. polycephalumهاي ژنتیکی جمعیت
نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی باالیی در بین 

در ایران وجود دارد که T. polycephalumهاي جمعیت
با توجه به باشد.آغاز مطالعات اصالحی مناسب میبراي
دو جمعیت ،توسط درخت تبارزاییشده بندي انجام گروه

در یک 2نقده عقوبیسلطان و 1نقده عقوبیسلطان 
و1تکاب هاي زیرگروه قرار گرفتند. همینطور جمعیت

و1ماکو هاي در یک زیرگروه جداگانه و جمعیت2تکاب
شود نیز در یک زیرگروه مشاهده می2که در شکل 2ماکو 

ها که این ترتیب بسیاري از جمعیتجداگانه قرار گرفتند. به
بودند اطق داراي مناطق جغرافیایی مشابهی نسبت به بقیه من

در یک گروه قرار گرفتند که این مورد، دلیل شباهت ژنتیکی 
از یکیتواندیمیمیاقلطیشراها بود وبیشتر این جمعیت

همچنین باشد.هاتیجمعنیايباالیکیتنوع ژنتعوامل
شوط ، 2هیدره شهداء اروم،1هیدره شهداء ارومهاي جمعیت

تنهایی در یک به یک هرخانیگل شيسرو روستاو 1
دهنده تنوع ژنتیکی زیرگروه جداگانه قرار گرفتند که نشان

با توجه به تنوع پراکندگی باالي ها بود. باالي این جمعیت
آوري و حفاظت از این گیاه در مناطق مختلف ایران، جمع

یکی از اهداف رسد.نظر میبههاي آن ضروري ژنوتیپ
باشد که نتیکی می، حفاظت از ذخایر ژنژادگران گیاهیبه

ها و تنوع ژنتیکی باعث افزایش مقاومت به آفات و بیماري
. از آنجا که مطالعه بر روي شودمیدر نتیجه بقاي گونه 

اصالح گیاهان و همچنین حفاظت از برايروابط ژنتیکی 
,.Aghaei et alباشد (منابع ژنتیکی ضروري می این )،2012

هاي بررسی نشان داد با وجود در معرض خطر بودن گونه
ها اي در بین جمعیتگیاهی، تنوع ژنتیکی قابل مالحظه
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هاي حفاظت و برنامهبراي توان تدابیري وجود دارد و می
-که برنامهییاز آنجااصالحی بر روي این گونه انجام داد. 

ازینهایی در بین جمعیتباالیکیبه تنوع ژنتاصالحی هاي
تواند مییمورد بررسيهاپیتنوع موجود در ژنوت،دارند

.بکندیاصالحهايبرنامهشبردیدر پیانیکمک شا
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Abstract
Tanacetum polycephalum from Anthemideae tribe of Asteraceae family is a rangeland

species with high morphological diversity and vast dispersal in Northwest, East and centre parts
of Iran. The purpose of this research was studying genetic diversity of 20 populations of   T.
polycephalum in West Azarbayjan using ISSR molecular marker. Ten ISSR primers out of 14
primers could be scored based on presence or absence of each band. Over all 208 bands were
produced .The range number of bands was between 15(IS24) to 28 (IS20) and the average was
20.8. Regarding the polymorphism bands percentage, IS8, IS1, IS10, IS13, IS20 markers had
high percentage (100) and IS24 marker had the lower percentage (80) and mean percentage of
polymorphism of the primers was %96.03. PIC, RP, EMR and MI means were 0.30, 6.06, 19.5
and 6.13 respectively. Over all the most effective markers were IS8, IS1 and IS10. Results of
cluster analysis revealed the grouping of studied populations in 2 main and 4 subgroups, in
which the different populations collected from the same locality were located in the same group.
Therefore, a close relationship was characterized between geographic location and genetic
diversity and it may be concluded that geographic and climatic factors could be one of the
responsible main factor for genetic diversity.

Keywords: Cluster analysis, ISSR marker, Tanacetum  polycephalum, West Azarbaijan.


