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دهیچک
يزارهادر ماسهو سازگاریارزشمند بومياختچهدريهااز گونهوFabaceaeاز خانواده ) Smirnovia iranica(يگاودماهیگ

.ت استیز اهمیار حایبسییبا و ارزش دارویاز زاندجاد چشمید علوفه و حفاظت خاك و ایران است که از نظر تولیايمناطق مرکز
لومتر از هم یک30اصلهفبهیطالعاتمت یسا4کاشان يزارهاواقع در ماسهآنشگاه یاز رواهین گیایکیتنوع ژنتیمنظور بررسبه
س یج حاصل از ماتریقرارگرفتند. نتاRAPDه یآغازگر مورد تجز11و با استفاده از آوريجمعیاهینمونه گ5ت یتخاب و از هر سانا

طور بهتوسط آغازگرهارشده یتکثمکان 72از و اطالعات باندها، نشان داد که UPGMAروش بهايخوشهه یتجز، Diceتشابه 
يبرا97/0زان تشابه ازینشان داد. مهان نمونهیرا در بی، تنوع قابل توجهياه خوشهیمکان چندشکل بودند. تجز61متوسط

یگروه اصل5به ها، مشاهده شد. کل نمونهمختلفيهاتیسامربوط به هان نمونهین دورتریب64/0تا 4ت یسان افراد در یکترینزد
دو گروه ند،بودت سوم)ی(از سا12ت اول) و نمونه ی(از سا3يهاب شامل نمونهیترتبهک نمونه ویيگروه دارادول شدند کهیتبد

ت یمتعلق به سايهاک گروه فقط شامل نمونهیم شدند و یتقسییهارگروهیمختلف بودند که هر کدام به زيهانمونهاز یگر مخلوطید
ممکن است ت یک سایعدم تطابق در .مطابقت نشان دادییایع جغرافیبا توزبا یتقرRAPDآمده از دستبهیکیژنتيبندگروهبود.4
د باشد.یشديبادهاژهیوبهعوامل مختلف وتوسط گریمنطقه دبهيااه از منطقهین گیر امهاجرت بذدلیلبه

.RAPD، يگاودماي، تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه:يدیکلهايواژه

مقدمه
ــگ ــاودماهی ــی) Smirnovia iranica(يگ از یک

ــه ــوميادرختچــهيهــاگون و ســازگار در یارزشــمند ب
Fabaceaeران و از خانواده یايمناطق مرکزيزارهاماسه

ـ است که گذشته از تول خـاك و  ازد علوفـه و حفاظـت  ی
زیـادي اریبسییارزش دارويارادبا، یانداز زجاد چشمیا

,Sabeti)است یسـاقه اصـل  ک یياه داراین گی. ا(1994
70متر، تاج پوشـش  5/1ا تامتعدد، ارتفاعيهابا شاخه
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ـ گـرد  يهـا برگمتر، یسانت ده از یشـکل پوشـ  یضـ یا بی
ــا گــلاي ن خوشــهیــآذانبــوه و گــليهــاکــرك يهــاب
اي شـه یسـتم ر یار معطـر و دو نـوع س  یرنگ بسـ یارغوان
يبـاد اي ماسهيهااست که عمدتا در تپهیو افقيعمود

کاشـان،  يله، ماسـه زارهـا  یر، مسـ یشـت کـو  ديابانهایب
در ایـن گونـه   عمـودي يهاشهیخراسان گسترش دارد. ر

30حدودوسعتبهافقی آنيهاریشهوبودهعمیقبسیار
خـود افقـی يهـا طریق ریشهازگاويدم.اندگستردهمتر

سیسـتم .کندمیتولیدجوانیيهانهالمتر،یکفواصلهب
مـواد در جـذب همکهاستاي نهگوبهگیاهایناي ریشه

نقـش خاكدرنگهداشتن گیاهدرهمورطوبتوغذایی
تثبیتراماسهذراتبسیار جالبیشکلبهوداشتهاساسی

زیبـا، ومعطـر يهـا گـل بـا داشـتن  گیـاه ایـن .کنـد می
یکیخواب،دورهبودنکوتاهودوره فعالیتبودنطوالنی

ایجـاد  وزدایـی بیابـان امـر درگیاهیبرتريهااز گزینه
وسیلهبهتاباشدمیکویريشهرهاياطرافدرسبزفضاي

و کشـاورزي مسـکونی نقـاط بـه هـا ماسـه هجومازآن
,Majid).شودجلوگیري 1996)

جهت تامین یحفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیک
Runoدر آینده یـک ضـرورت اسـت (   ییامنیت غذا &

Muluvi,2004ــ). در ا ــنی ــکیب ــان تکنی ــوليه یملک
ـ    انـد توانسـته  Plantیحفاظـت و مـدیریت منـابع ژنتیک

Genetic Resource)PGR( يهـا را خصوصاً در زمینـه
هـا ن گونـه یدر درون و بیتنوع ژنتیکبهاطالعات مربوط

Powellبهبود بخشند ( et al., 1996Runo & Muluvi

یط فیلـوژن روابیدر شناسائاي فزایندهرطوبه) و ;2004,
ياز همولوژیهـا یمورد استفاده قرار گیرنـد. اطـالع کـاف   

در یاصـالح يهـا يو اسـتراتژ يریـز به برنامهیژنومیک
ک گونه بـه گونـه   یپالسم و انتقال ژنها از حفاظت از ژرم

Rao(کندمیدیگر کمک & Riley ,1994يهات). پیشرف
يهانمونهیکیتنوع ژنتیو بررسPCRاخیر با استفاده از 

ـ گک گونه با بهرهیمختلف  مختلـف  يهـا از نشـانگر يری
و نشـاندارکردن  يرا برایموثر و سریعيروشهایمولکول

هـا نشـانگر کمـک  بـه پالسم و انتخابژرمبهبود مدیریت 
Fernandes(ه استکردفراهم  et al., 2002.(

چون تولید تعداد یمزایائعلتبهRAPDيهانشانگر
مـواد  فیسـم زیـاد، عـدم اسـتفاده از    موریباند، پليزیاد

یدر مـورد تـوال  یوجود اطالعاتبهعدم نیازرادیواکتیو و
ـ  یژنوم مخـازن  یتنـوع ژنتیکـ  یگیاه، همـواره در بررس

Strelchenkoمورد استفاده قرار گرفته است (یژنتیک et

al., ـ مفیکیژنتنشانگرRAPDضمندر).2003 در يدی
ـ یب ودگشـن کـه تنـوع درون    اهـان خ یسـم گ یفموریان پل

Joshi(باشـد  مـی ، دارنـد ینییپـا ياگونه & Nguyen,

1993.(
تواند در مین نشانگریدهد امیمطالعات مختلف نشان

الزم برخوردار ییاز کارایکیتنوع ژنتیو بررسییشناسا
هاي بومی شبدر ایرانیتنوع ژنتیکی تودهدر بررسی.باشد

Samiei) ــاران ــا )، 2006و همک ــانگر  ب ــتفاده از نش اس
بـه  از گونـه مزبـور   وده بـومی ست تیبRAPDمولکولی

بنـدي حاصـل از   شبدر ایرانی گروهدراثبات رساندند که
ي شـبدر  هـا ي تـوده بندتا حدودي با گروهRAPDروش 

تنـوع  رد. ایرانی بر اساس مبـدا جغرافیـایی همـاهنگی دا   
Oxytropisژنتیکــی دو جمعیــت از گونــه بــومی نــادر 

chankaensis در سواحل غربی دریاچه خانکا در روسیه
بـا اسـتفاده از  )، 2004و همکـاران ( Artyukovaتوسط

رطوبهکهافتندیو درشدیبررسRAPDنشانگر مولکولی
ز بود.یدرصد و ناچ8حدود هاتین جمعیمتوسط تفاوت ب

بررسـی  )، در 1390و همکاران (Dahdeshtianهمینطور
Astragalusي گـون سـفید (  هـا تنوع ژنتیکـی جمعیـت  

gossypinus Fisherبا استان اصفهاندر) در شش مکان
و نتـایج حاصـل از تـرادف بـین نوکلئوتیــدها    توجـه بـه   

باندهاي نوکلئوتیدي بر روي الکتروفورز، تشـابه ژنتیکـی   
. ندي گون سفید را نشان دادهابین جمعیت

در یاطالعـات يگاودماهیگیکیدر خصوص تنوع ژنت
ـ یتنوع ژنتییمنظور شناسابهست.یران در دست نیا و یک
ـ احفاظت از د بهتر از نحوه ید يسـتگاهها یدر زن گونـه ی
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ـ ایکـ ین پژوهش تنوع ژنتیخشک در ا ـ ن گی توسـط  اه،ی
.گرفتقراریمورد بررسRAPDنشانگر

يگاودماهیاز گیکليشما-1شکل

هاروشو مواد
DNAو استخراج یمواد گیاه-1

استاطراف کاشان يزارهاماسهيگاواه دمیشگاه گیور
يهاگ بلند و تپهیکه منطقه مورد مطالعه موسوم به نوار ر

از جنوب یشکل هاللبهباشد کهیاطراف آن مياماسه
شمال شرق شهر کاشان يوتریکل70اچه نمک واقع در یدر

ن یآن ادامه دارد. ایجنوب شرقيلومتریک55شروع و تا 
33˚،53′و 34˚، 38′ییایجغرافيهان عرضیبهیناح

یشرق52˚، 51´و 51˚،53′ییایجغرافيهاو طولیشمال
فاصلهبهیت مطالعاتیسا4ن منطقه یقرار گرفته است. درا

5ت از یو از هر سا) 1(جدول تخاب ناز هم الومتر یک30
در شگاه منتقل ویبه آزماويورآجمعنمونه برگاه،یگهیپا
کهیشدند تا زمانيدارنگهگرادیدرجه سانت- 20يادم

DNA شداز آنها استخراج .

برداشتيهامکانییایجفرافمشخصات-1جدول
)متر(ایدرسطحازارتفاعییایجغرافعرضییایجغرافطولمکاننامتیساشماره

1E´191/32º51N´542/10º342992کمپ1
E´664/50º51N´505/52º333265اباديقند2
E´551/49º51N´572/0º343451ابادقاسم3
2E´910/36º51N´683/0º343186کمپ4

.شدافته انجام یر ییتغCTABروش بهDNAستخراج ا
ون چینی هاگرم از هر نمونه داخلمیلی100ن شرح که ابتدایبد

ند. سپس دپودر ششد تاده ییساازت مایعریخته و با استفاده از
میکرولیتر 900ریخته و لیتريمیلی2این پودر را داخل تیوپ
) گرم شده در PVP-40درصد 3تا 2بافر استخراج (حاوي 

درصد SDS10میکرولیتر 150گراد و درجه سانتی65دماي 
در این شد.اضافه به آن واتانول تمیکرولیتر مرکاپ20- 30و 

گراددرجه سانتی65با دمايماريدر بناهمرحله نمونه
مخلوط یو به آرامددقیقه قرار داده شدن45تا 30مدت به

و مخلوط موالر5میکرولیتر استات پتاسیم صدو هفتاد. شدند
700- 800ن افزودن آدقیقه و پس از 15مدت بههانمونه

و مخلوط 1:24نسبت بهمیکرولیتر کلروفرم: ایزوآمیل الکل
ها. سپس نمونهبوددقیقه از مراحل بعدي کار 15مدت بهدنکر
مت باالي دور سانتریفیوژ شده و قس9500دقیقه با 15مدت به

لیتري میلی2هاي برداشت شده و به تیوبهاي حاصل نمونه
CTAB5میکرولیتر محلول 200ها. به این نمونهشدندمنتقل 

دقیقه 5مدت بهموالر افزوده شده وNaCl7/0درصد و 
میکرولیتر کلروفرم ایزوآمیل 700- 800شدند. سپسمخلوط 

. مجددا شدنددقیقه مخلوط 10مدت بهوشد الکل اضافه 
دقیقه و برداشت روي 15مدت بهدور9500سانتریفیوژ در 
و در صورت تیره بودن این محصول مجددا شدشناور تکرار 

NaCl7/0و درصد CTAB5میکرولیتر محلول 200(مرحله
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- 800مقدار . شددقیقه مخلوط 5مدت بهموالر افزوده شده و
10مدت بهمیکرولیتر کلروفرم ایزوآمیل الکل اضافه و700

مدت بهدور9500. مجددا سانتریفیوژ در شدنددقیقه مخلوط 
6/0. پس از آن شددقیقه و برداشت روي شناور ) تکرار 15
3تا 2مدت بهمخلوط کردنبرابر ایزوپروپانول سرد و 1تا 

دقیقه انجام شده 10دور در مدت 9500دقیقه و سانتریفیوژ در 
درصد دو 75و روي شناور حذف و پلیت حاصل با اتانول 

15خشک شده و ها. در اخر پلیتشدمرتبه شستشو 
يب مقطر به آنها اضافه شده و پس از انتقال بر روآمیکرولیتر 

شدند.يعکس بردارGel documentژل در دستگاه 

RAPDتجزیه -2

استفاده شدينوکلئوتید10آغازگر 11از در مجموع 
5/1يمیکرولیتر حاو25درحجم PCRواکنش . )2(جدول 

MgCl2- 1میکرولیتراز  ( 25mmμl  )،1 ) میکرولیتر از
1NTP10mmμl-)،210میکرولیتر از( آغازگرμM)،2

25ng) ،2/0الگو (DNAمیکرولیتر10x،2میکرولیتر از بافر

میکرولیتر آب 3/16) و 5uμl- 1( مرازیپلtaqمیکرولیتراز 
تهیه یمیکرولیتر روغن معدن25اضافه نمودن بادوبار تقطیر 

وگراددرجه سانتی95ثانیه در 30یو با برنامه حرارتشد
دقیقه در 1،گراددرجه سانتی94دقیقه در 1سیکل : 45يبرا
، گراددرجه سانتی72دقیقه در 2وگرادانتیدرجه س5/37

توسط دستگاه ترموسایکلرانجام PCR. واکنشانجام گرفت
مدت بهTAEو بافر %5/1شد. محصول واکنش در ژل آگاروز 

ژل پس از آن،.ولت الکتروفورز شد80ساعت با ولتاژ 5/2
و با يآمیزدقیقه رنگ30مدت بهدر محلول اتیدیم بروماید

شد. تصاویر حاصل يبردارعکسGel documentفاده از است
از ژلها براساس حضور و عدم حضور، به کد صفر و یک تبدیل 

افزارتوسط نرم، Excelبه هاو پس از انتقال داده
NTSYS,Ver.2.02e.ماتریس تشابه تحزیه و تحلیل شد

اي محاسبه و تجزیه خوشهDiceضریب تشابه براساس
انجام شد.UPGMAروش به

جینتا
ياطالعات باند

61درمورد استفادهيدهد که آغازگرهامینشان2جدول 
از درصد84بودند (یچند شکليمکان دارا72مکان از 

ينشان دادند) و محدوده اندازه باندهایمکانها چند شکل
ن یااز این روجفت باز بود. 900تا 200ن یآمده بدستبه

در جنس یکیسم و تنوع ژنتیفموریعه پلمطاليآغازگرها برا
Smirnoviaيدند. آغازگرهایار مفیبسd12(ن مکان یشتریب

مکان را 4ر متوسط هرآغازگرطوبهر کردند. یمکان) را تکث
ن نسبت چند یشتریبgو jي. آغازگرهاکردر یو تکثییشناسا

ن آغازگرها توان یان یبنابرا%) را نشان دادند. 100(یشکل
وهان گونهیبيو جداسازيبندک و گروهیرا در تفکییباال

شده در ییشناسايهارا تعداد لوکوسیز،دارندهادرون گونه
لوکوس 4ن یانگیلوکوس با م12- 1در دامنهSmirnoviaژنوم 

باشند.یمدرصد84یو نسبت چندشکل

jآغازگريبانديژل مربوط به الگونمونه-2شکل 
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RAPDه یتجزجیمورد استفاده ونتايصات آغازگرهامشخ-2جدول 

یتوالنام

تعداد مکان تکث
ی

ر شده

مکان
چند شکل

نسبت چندشکلی
ی

A5′- CTT CGG TGT G -3′10990%
B5′- AGT CGT CCC C -3′8450%
C5′- CCA CAG CAG T -3′5480%
D5′- GAG CCC TCC A -3′12117/91%
E5'- CTC CTG CCA A -3'11100%
F5′- CCT GGG CCT A -3′2150%
G5′- AAT GCC CCA G-3′1010100%
H5′- CTG AGA CGG A -3′875/87%
I5′- AGT CAGCCA C -3′5480%
J5′- AGG GAA CGA G -3′66100%
K5′- GTA GAC CCG T -3′5480%
%726184-کل

6.5454/5نیانگیم

ياخوشهه یتجز
4نمونه از 20اي ه خوشهیدندروگرام حاصل از تجز

ب یدر ضر) 3(جدول س تشابه یت مختلف بر اساس ماتریسا
). گروه 2م شدند (شکل یتقسیگروه اصل5به 81/0تشابه 

A رگروه یبه سه ز88/0ب تشابه ینمونه که در ضر7شامل
A1وA2 وA3ر گروه یم شدند. زیتقسA11نمونهشامل

(از 5و 4يهاشامل نمونهA2ر گروه یت اول)، زی(از سا
و 14، 13، 11يهاشامل نمونهA3ر گروه یاول) و زت یسا
يهانمونهيهارگروه گونهین زی. در ابودند) 3ت ی(از سا15
11يها) را داشتند و نمونه96/0ن تشابه (یشتریب15و 13
شامل Bگروه.بودند90/0متوسط تشابه يدارا14و 

یکه همگباشدیم20و 19و 18و 17و 16يهانمونه

تشابه يدارا18و16يهانمونهوبوده 4ت یمتعلق به سا
بودند97/0تشابه يدارا19و 17يهاو نمونه91/0

7و6يهانمونه شامل نمونه6يداراC). گروه 3(جدول 
م یتقسC2وC1ر گروه یزدو به87/0که در درجه تشابه 

که10و8، 9، 2شامل چهار نمونه : C1ر گروه ی. زشدند
يبوده و دارا2و 1ت متفاوت یاز دو سا9و 2يهانمونه

بوده و تیهر دو از سا10و 8يهاو نمونه91/0تشابه 
متشکل از C2ر گروه یز.بود9/0درجه تشابهيدارا

هر Eو Dه . گروبود88/0با درجه تشابه7و 6يهانمونه
ت ی(از سا3يهاب شامل نمونهیترتبهک نمونه ویيدو دارا

.بودندت سوم) ی(از سا12اول) و نمونه 
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Diceب تشابه یاز ضربا استفادهUPGMAنمونه . روش 20ت ویسا4ياه خوشهیتجز-3شکل 

جفت نمونه هانیبDiceتشابه به روش سیماتر-3جدول 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1
2 7./ 1
3 64./ 61./ 1
4 87./ 7./ 70./ 1
5 80./ 71./ 65./ 88./ 1
6 64./ 85./ 69./ 69./ 68./ 1
7 68/. 85./ 65./ 73./ 69./ 88./ 1
8 71./ 84./ 58./ 78./ 74./ 78./ 85./ 1
9 67./ 91./ 61./ 70./ 71./ 82./ 87./ 89./ 1
10 70./ 88./ 59./ 77./ 75./ 81./ 89./ 95./ 92./ 1
11 77./ 70./ 75./ 87./ 85./ 67./ 73/. 76./ 67./ 72./ 1
12 67./ 56./ 66./ 67./ 65./ 51./ 57./ 61./ 54./ 57./ 72./ 1
13 80./ 71./ 74./ 86./ 79./ 68./ 72./ 70./ 68./ 68./ 88./ 78./ 1
14 83./ 74./ 69./ 88./ 84./ 69./ 75./ 77./ 72./ 76./ 90./ 77./ 92./ 1
15 78./ 66./ 74./ 87./ 77./ 68./ 72./ 65./ 66./ 66./ 84./ 73./ 96./ 88./ 1
16 76./ 68./ 68./ 78./ 72./ 68./ 67./ 67./ 68./ 64./ 76./ 70./ 82./ 80./ 80./ 1
17 71./ 68./ 65./ 76./ 77./ 68./ 69./ 65./ 68./ 66./ 76./ 59./ 77./ 78./ 75./ 85./ 1
18 77./ 70./ 67./ 80./ 80./ 72./ 71./ 69./ 70./ 67./ 82./ 67./ 84./ 84./ 82./ 91./ 89./ 1
19 71./ 71./ 65./ 76./ 77./ 68./ 69./ 67./ 71./ 68./ 76./ 59./ 77./ 78./ 75./ 85./ 97./ 92./ 1
20 68./ 65./ 61./ 73./ 73./ 58./ 61./ 62./ 65./ 63./ 73./ 58./ 76./ 75./ 74./ 79./ 85./ 86./ 9./ 1
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یاصليهاه به مؤلفهیتجز
ــه  PcoA)(Principalتجزی Coordinate Analysis

ـ % از کـل وار 44ش از یباولمؤلفهنشان داد که دو  انس را ی
مطالعه بـر اسـاس   مورديهانمونهيبندگروهکنند.یه میتوج
ـ 4را در ها) نمونه3(شکل مؤلفهدو روه قـرار داد کـه بـا    گ

81/0در تشـابه  اي خوشـه ه یافراد براساس تجزيگروهبند
ـ یه به مختصات اصلیبا مطابقت دارد. لذا تجزیتقر کـه  یوقت

ـ ن افـراد جمع یانس موجود در بی%وار28کهاول مؤلفه ت را ی
ـ کنند تـوان تفک یه میتوج را دارد ییبـاال يبنـد ک و گـروه ی

,2003)( Mohammadi & Prasanna.آمده دستبهج ینتا
، 10، 5، 3، 4، 1يهـا نمونهن روش نشان داد که یبر اساس ا

2و10، 9، 8، 7، 6يهـا ک گروه، نمونـه یدر 15و13، 11
ـ در 20و19، 18، 17، 16يهـا ک گـروه، نمونـه  یدر  ک ی

ـ در 12گـروه و نمونــه   .انــدک گــروه مسـتقل واقــع شـده  ی

PCA1 (28%)
-0.44 -0.27 -0.09 0.08 0.26

PCA2 (16.5%)

-0.39

-0.20

-0.01

0.19

0.38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

یه به مختصات اصلیتجزه براساس مورد مطالعيهانمونهيگروهبند-4شکل

بحث
س تشابه، در یانجام شده براساس ماترياه خوشهیتجز

ن افراد مربوطیکترینزددهدمیت مورد مطالعه نشانیجمع
و 97/0ب تشابه یبا ضر4ت یسااز )17و 16(دو نمونهبه

يهان تفاوتیمب64/0ب تشابه یضرن آنها بایدورتر
تحت مطالعه فقط افراد تیسا4ن یاز ب.باالستیکیژنت
ک گروه یدر 85/0ب تشابه یبا ضر)2(کمپ4ت یسا

ن ین است که ایارانگیکه بندقرارگرفتکنار هم Bيمجزا
گر پراکنده یبا هم دارند و به نقاط دییتشابه باالهانمونه
يگر در جاهایمناطق ديهاکه نمونهی. در حالاندنشده

ییل جابجایدلبهتواندمیکهندفتمختلف دندروگرام قرار گر
يهاحضور نمونهگر باشد.یدمنطقه بهک منطقهیاز هانمونه

و همراه با )Dو A ،C(متفاوت يهادر گروه1ت یسا
ع یکه عدم مطابقت توز3و2يهاتیسايهانمونه
از یتواند ناشمی،دهدمیرا نشانیکیو تنوع ژنتییایحغراف
ا یق مهاجرت یاز طرییایمناطق جغرافبهبذورییجابجا
جه یحصول نتينکه برایا این مناطق بوده و ید ایشديبادها

سه نمونه ان ین میدر ااز استینمورديشتریمر بیق پرایدق
چهار نمونه از با5و4، 1يهاشامل نمونه1تیسان یااز
کامال ییایمنطقه جغرافازکه، )15و13، 14، 11(3ت یسا

را نشان دادند يادی)، تشابه ز1(جدول از هم هستندییمجزا
د بتوان مربوط به داشتن جد ین تشابه را شایا).81/0(

.دانستت ین دو سایايهانمونهمشترك 
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جنس اي درون گونهن ویتنوع مشاهده شده بیطورکله ب
Smirnoviaر باشد:یعلل زبهدین مطالعه شایدر ا

يبراRAPDآمده از دستبهاد یزیکیتشابه ژنت- 1
علت غلبه بهاز آنید بخشی، شاتیک سایدرون يافراد

اه است. در ین گیازوم) در ی(ریر جنسیر غیروش تکث
را کپسول در یزشود.میر یق بذر تکثیندرت از طربهعتیطب

اه جدا شده و تا اسفند ماه یاوائل خرداد ماه توسط باد از گ
است، کمتر فرصتاه یسبز شدن گيکه زمان مناسب برا

ابد که از تالطم شنزار، در امان مانده و با استفاده از یمی
شود. میمدفونیشنيهاباران سبز شود و اکثرا در دره

ه خود را از دستیزود قوه نامیلیخيگاودمضمنا بذور
اه پس یگاین ند. نکمیدا به آن حملهیآفات شدودهندمی

. شودمیریخود تکثبهخودصورت بهاز استقرار در شنزار
ق یاست و از طريو عمودیشه افقیدو نوع رياه دارایگ
را به باالینهال جوانمترکیفواصل بهخودیافقيهاشهیر

یفیار ظرینحو بسبهرایب تپه شنین ترتیفرستد و بدمی
زار دردر ماسهییهاصورت مجموعهبهدهد ومیاتصال

د.یآمی
و یکیژنتيهان فاصلهیبیکاملیاگرچه همبستگ-2
یکیو اکولوژییایوجود ندارد اما تنوع جغرافییایجغراف

جاد تنوع یمختلف در ايهاو گونههاتهیواريهاستگاهیز
Sangeeta(موثر است et al., 2009;Dheif et al.,

4و3، 2ت یسه سايهاونهم). جدا افتادن کامل ن2011
ه یو تجزاي خوشهه یآمده از تجزدستبهبراساس اطالعات 

يهاهن گونیبیکیتواند نشانگر تنوع ژنتی میبه مؤلفه اصل
باشد. با توجهمورد مطالعه سه مکان اه درین گیموجود ا

يهاتیو خاك در ساییط آب و هوایکسان بودن شرایبه
یکیاختالف ژنتکردرسد بتوان ادعا مینظربهمورد برداشت

از یا ناشیمختلف يهاتید مطالعه در سارمويهان گونهیب
دهنده شاننا یتهاست و ین سایايمایکروکلیتفاوت م

رغم ین گونه است که علیمختلف از ايهارگونهیز
ک آنها یتفاوت ژنتهم،بهکیار نزدیبسيظاهرهايهتاشب

که ناشناخته در آنها شده استيظاهراختالفات منجر به 
.طلبدیرا ميشتریبیشناساهیک و گیستماتیمطالعات س
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Abstract
Smirnovia iranica Sabeti is an endemic shrub species in Fabaceae family. It is found in sand

dunes of central parts of Iran. It is very important for soil conservation, forage, landscape and
medicinal values. RAPD is a useful genetic marker to determine polymorphism and relationship
among plant species. In order to evaluate genetic diversity within and between Smirnovia
iranica populations by 11 RAPD primers, 20 samples were collected from 4 sites of sand dune
of Kashan. According to diversity indices, Dice similarity, cluster analysis and band information
a total of 72 bands were amplified and 61 of the bands were polymorphic. Cluster analysis
revealed a high amount of diversity among the studied samples. The most similar samples with
0.97 similarity were found in site 4, while the least similarity (0.65) was obtained for samples
from different sites. Cluster analysis classified the samples in five groups. Two groups had only
one sample. However, the other samples were distributed in other three groups one of which
contained all samples of site 4. There was relatively fair coordination between genetic
divergence and geographical origins.

Keywords: Cluster analysis, genetic diversity, RAPD, similarity, Smirnovia iranica.


