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  مقدمه

 گونه در شمار ۲۰۰۰-۳۰۰۰ با .Astragalus Lن با نام علمي وگ

 ).۱۰(شـود    دار محـسوب مـي     هاي گياهان گل   ترين جنس  زرگب

 گـون سـفيد   . اسـت  گونـه از ايـن گيـاه         ۷۵۰کشور ايران داراي    

)     gossipinus A.(      در کشورهاي سـوريه، لبنـان، تركيـه، عـراق و 

ــده اســـت  ــزارش شـ ــران گـ ــون زرد  ،ايـ ــه گـ ــالي کـ  در حـ

) microcephalus  A. ( بــومي ايــران اســت)ايــن دو گونــه ). ۱۱

. ارزشمند از نظر توليد صمغ کتيرا از اهميت زيادي برخوردارنـد     

هاي مختلف اين  ها و گونه هاي مختلف کشور داراي جنس استان

 که در اين بين استان اصـفهان از نظـر هـر دو گونـه                هستندگياه  

 سه منطقـه قاميـشلو، موتـه        ،از طرف ديگر  . باشد گياهي غني مي  

نـاطق حفاظـت شـده      وکاله قاضـي در اسـتان اصـفهان جـزو م          

اند و منـاطق مناسـبي       باشند که کمتر دستخوش تغييرات شده      مي

  .شوند يهاي ژنتيک محسوب م  بررسييبرا

امروزه مشکل خشکسالي، چـراي بـيش از حـد و شـخم             

هـاي   کشاورزي، بـسياري از گونـه     محصوالت  مراتع براي توليد    

ن بدي). ۱۴(مرتعي و دارويي را در خطر انقراض قرار داده است           

 بـه دنبـال يـافتن راهکارهــاي    ان بـسياري از پژوهـشگر  ،منظـور 

ن هـدف   يـ دن به ا  ي رس يبرا. هستندها   ن گونه ياحفاظت ژنتيکي   

هـاي داراي تنـوع ژنتيکـي کمتـر و بـا خطـر               گونـه تا  نياز است   

 حفاظـت از آنهـا      ي بـرا  ييانقراض بيشتر شناسايي و راهکارهـا     

 يخت شناسـ  ياز طرف ديگر، مطالعات ر    ). ۷(ده شود   يتدارک د 

 يهـا  يبنـد  مختلف در گـون بـه خـوبي نتوانـسته اسـت طبقـه             

نشانگرهاي مولکـولي    ).۱۹(ه دهد   ئ قابل قبولي را ارا    يشناس اهيگ

بندي و بررسي تنـوع ژنتيکـي        به عنوان ابزاري قدرتمند در طبقه     

 مولکولي يها يتاکنون بررس. هاي گياهي استفاده شده است گونه

لـو و   . رت نپذيرفتـه اسـت    بسيار زيـادي در جـنس گـون صـو         

 .sinicus L. A  تنـــوع ژنتيکـــي ســـه گونـــه) ۱۰(همکـــاران 

، nokoensis  A. وnankotaizanensis  A.  نشانگر را با استفاده از

ج آنهـا نـشان داد      ينتا. مورد بررسي قرار دادند    RAPDمولکولي  

پـس از ترسـيم دنـدروگرام      .  نشانگر چند شـکل بودنـد      ۱۳۱که  

ـ         بـه   يه اول شـباهت ژنتيکـي بيـشتر       مشخص شـد کـه دو گون

نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق نتـايج مطالعـات              .يکديگر دارند 

در تحقيـق   ) ۵(چنگ و همکـاران     . ييد نمود أشناسي را نيز ت    گياه

 ۲۰ برگرفته از گون را که به طور تـصادفي از            يي مواد دارو  خود،

 RAPD بـا اسـتفاده از نـشانگر مولکـولي    ه بود  فروشگاه تهيه شد  

 و بـه عنـوان     ندسه نشانگر چند شکلي نشان داد     .  نمودند بررسي

مهرنيـا  . ها به کار گرفته شدند شاخصي براي تشخيص اين نمونه  

 هـاي  اي را در گونـه     تنـوع بـين و درون گونـه       ) ۱۲(و همکاران   

microcephalus A.  ،gossipinus A. ،A mesoleios A. و compactus A. 

در . قرار دادند مطالعه  مورد  RAPD با استفاده از نشانگر مولکولي    

 نوار چندشـکل    ۲۱۸ نمونه جمعيتي توسط     ۲۰مطالعه آنها تعداد    

RAPD    ن نشانگر در مقايـسه  يج نشان داد که اي ارزيابي شد و نتا

بنـدي   تـر بـراي طبقـه      هاي مورفولوژي روشـي مناسـب      با روش 

  .باشد يها م تر گونه صحيح

 RAPDي  نيز از نشانگر مولکـول    ) ۱(اديگوزل و همکاران    

هاي گون منـاطق     بندي گونه  و تجزيه اسيدهاي چرب براي طبقه     

 نـشانگر چندشـکل     ۹۸شرقي ترکيه استفاده نمودند و بر اساس        

از ) ۱۷(سنت و همکـاران     يـ و . شـد  يبنـد  شش گونه گون گروه   

 و سـاختار پـنج      يکي تنوع ژنت  ي بررس ي برا ISSRهشت نشانگر   

ا ي در کشور اسپانA. nitidiflorusت گونه در حال انقراض يجمع

 ۱۲در مطالعه خـود از      ) ۸(هووانگ و همکاران    . استفاده نمودند 

 ۲۲ يکي تنوع ژنتي در بررس RAPD آغازگر ۱۲ و ISSRآغازگر 

ن ي از کـشور چـ  A. adsurgens متعلق بـه گونـه   يتينمونه جمع

 ،کـا انجـام شـد     ي کـه در آمر    يگـر يدر پژوهش د  . استفاده کردند 

ت از گونــه يــ جمع۸ يکــيتنــوع ژنت) ۲(الکــساندر و همکــاران 

oniciformis A.       را با استفاده از نشانگرISSR دنـد و   کر ي بررس

ـ  ا يکيساختار ژنت  کـا را مـورد     ي کـشور آمر   ين گونـه انحـصار    ي

 تنوع  ي در بررس  ISSR نشانگر   يينظر به توانا   .مطالعه قرار دادند  

و اينکه تاکنون گزارشي    ) ۲۰و۱۵،  ۴(اهان مختلف   ي در گ  يکيژنت

هاي گـون    بندي گونه   براي طبقه  ISSR  بر استفاده از نشانگر    دال

 بنابراين، هدف از انجام اين مطالعـه بررسـي          ،ايران وجود ندارد  

هاي جمعيتي دو گونه گون زرد و سـفيد در    روابط ژنتيكي نمونه  

اسـتان اصـفهان بـه      در  کـاله قاضـي      سه منطقه قاميشلو، موته و    
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 جمعيتـي بـا اسـتفاده از        هـاي  منظور ارزيابي خويشاوندي نمونه   

 و مقايسه ميزان تنوع ژني مناطق مورد مطالعـه در           ISSRنشانگر  

  .باشد راستاي اهداف اصالحي آينده مي

  

   ها مواد و روش

ــه  ــوع ژنتيکــي نمون ــه منظــور بررســي تن ــاطق  ب هــاي گــون من

شده اصفهان به عنوان ذخاير ژنتيکي دسـت نخـورده و             حفاظت

هـاي زرد و سـفيد سـه          گـون  همچنين بررسي تنوع موجود بين    

هاي برگي جوان از اين       نمونه ،موته وکاله قاضي   منطقه قاميشلو، 

 G  ،K  ،A از حـروف     ،در اين مطالعه  . مناطق جغرافيايي تهيه شد   

. )۱ جدول(هاي مورد بررسي استفاده شد       براي معرفي نمونه   Cو  

 درون يخـدان کـائوچويي قـرار داده         ۱۳۸۹ها در سال     اين نمونه 

 ،در آزمايـشگاه  .  به دانشگاه صنعتي اصفهان انتقال يافتند      شدند و 

 و پـس از     ند اسـتفاده شـد    DNAهاي جوان براي استخراج      برگ

هاي مخصوص کوچـک و درون        در داخل فويل   ،وزن کردن آنها  

هـر نمونـه پـس از درج نـام و           . مايع منجمد گرديدنـد   نيتروژن  

 مـدت   نگهداري طوالني براي   -C ۸۰˚شماره رقم، داخل فريزر     

هـا بـه ترتيـب از         نمونـه  ،هاي مختلـف   در زمان . قرار داده شدند  

فريزر خارج شده و عمليات استخراج مطابق روش تغييـر يافتـه            

  .انجام گرفت) ۱۳(موري و تامسون 

 به دست آمده با استفاده از دستگاه        DNAكميت و کيفيت    

ــد   ــرل ش ــپكتروفتومتر کنت ــنش . اس ــتفاده از  ISSRواک ــا اس  ب

اي همـراه بـا يـک        هـاي ريزمـاهواره    مکمل با توالي  هاي   آغازگر

 و سه نوكلئوتيد لنگـري در       ۵'   يا ۳'نوکلئوتيد لنگري در انتهاي     

ــاي ــت  ۵' انته ــام گرف ــدول( انج ــزيم ). ۱ ج  Taq DNAآن

polymerase  مخلــوط نوكلئوتيــد ،)dNTPs ( و بــافرPCR از 

 تهيه  DNA ميكروليتر از    ۲مقدار  .  آلمان تهيه شد   Rocheشركت  

بـه  ) DNAنانوگرم   ۲۰( نانوگرم در ميكروليتر     ۱۰ده با غلظت    ش

ــنش  ۱۳ ــوط واك ــر از مخل ــاملPCR ميكروليت  Taq DNA ش

polymerase) U ۱( آغازگرهـــا ،)pmol ۱۰( كلريـــد منيـــزيم ،

)mM۲(  ،dNTPs) mM۲/۰(   فرماميد ،)۲(%    بـافر ،PCR) ×۱ ( و

 و در نهايـت حجـم محلـول         شدآب دوبار تقطير استريل اضافه      

 در دسـتگاه    PCRواکـنش   .  ميكروليتر رسيد  ۱۵ به   PCRكنش  وا

 با برنامه حرارتي Mastercycler gradientترموسايکلر اپندورف 

 ۳۰ سـيکل    ۴۰ ،لـسيوس  درجه س  ۹۴ دقيقه اي در     ۳يک سيکل   

ــه ــه س۹۴اي در  ثاني ــسيوس درج ــه در۱، ل ــه ۵۵-۴۵دقيق  درج

 درجـه   ۷۲ بـر حـسب نـوع آغـازگر، يـک دقيقـه در               لسيوسس

ــا سلــسيوس  درجــه ۷۲ دقيقــه در ۵ و مرحلــه تکثيــر نهــايي ب

ــا حجــم مــساوي را  PCRمحــصول .  انجــام شــدلــسيوسس ب

 mMفرماميـد،  % ۹۶(از بافر بارگذاري فرماميـد  ) ميکروليتر ۲۰(

EDTA۱۰ ،۲۵/۰  ــو و ــل بلـ ــد بروموفنـ ــد ۲۵/۰ درصـ  درصـ

 ۹۵ دقيقـه در دمـاي       ۵مخلوط نموده و به مـدت       ) سيانول زايلن

بـه  . داري و سپس روي يخ قـرار داده شـد          نگه لسيوسدرجه س 

 واسرشت  %۶اکريل آميد    منظور مشاهده الگوي نواري از ژل پلي      

ــد۷ ــتفاده گردي ــوالر اوره اس ــه.  م ــذاري نمون ــل از بارگ ــا،  قب ه

 بـه   S2يـاب بيـومترا مـدل        الکتروفورز مقدماتي با دستگاه توالي    

 درجـه   ۵۰ و دمـاي     ۱۱۰ دقيقه در شرايط وات ثابـت        ۳۰مدت  

 نيـز در    PCRالکتروفورز محصوالت   .  صورت گرفت  وسلسيس

ــد   ــام ش ــاعت انج ــدت دو س ــه م ــرايط و ب ــان ش ــس از . هم پ

ــگ ــورز، رن ــره انجــام   الکتروف ــرات نق ــه روش نيت ــزي ژل ب آمي

نوارهاي چندشكل بر اساس وجود و يا عدم وجـود          ). ۳( گرفت

هـاي حاصـل از ايـن        داده تحليـل و   تجزيه   .نوار كدگذاري شدند  

ــا اســ ــرمنــشانگر ب  صــورت NTSYS pc 2.02افــزار  تفاده از ن

آزمون منتـل بـه منظـور انتخـاب بهتـرين الگـوريتم و              . پذيرفت

تنوع ژني در منـاطق مـورد مطالعـه بـا           . ضريب تشابه انجام شد   

ــرم ــتفاده از نـ ــزار  اسـ ــتفاده از Arlequin ver.3افـ ــا اسـ  و بـ

Ĥ=n/n-1(1-∑piفرمول
  ).۶(  محاسبه شد (2

  

   نتايج و بحث

ـ  گو اديـ زداد نوار و ميزان چندشکلي      توليد تع   کـارايي قابـل   ياي

هـا و ارقـام    بندي و شناسـايي گونـه   در طبقهISSR قبول نشانگر 

ــورد ISSR آغــازگر ۱۴از . )۱ شــکل(مختلــف گــون اســت   م

در اين پژوهش   .  نشان دادند  يي آغازگر چندشكلي باال   ۹استفاده،  

  از آن  داشتند اسـتفاده نـشد کـه         ي که وضوح کم   يياز آغازگرها 
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  قين تحقي گون مورد استفاده در ايها  نمونهيآور  مشخصات و محل جمع.۱جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   نمونه گون زرد و سفيد۱۶ در  CCA(CT)8  الگوي نواري حاصل از آغازگر. ۱شکل 

 آوري محل جمع کد نمونه  نوع گون گونه  ژنوتيپ  شماره

۱ A. gossipinus سفيد G1 منطقه حفاظت شده قاميشلو  

۲ A. gossipinus سفيد G2 منطقه حفاظت شده قاميشلو  

۳ A. microcephalus زرد G3 حفاظت شده قاميشلومنطقه   

۴ A. gossipinus سفيد G4 منطقه حفاظت شده قاميشلو  

۵  A. microcephalus زرد G5 منطقه حفاظت شده قاميشلو  

۶ A. microcephalus زرد G6 منطقه حفاظت شده قاميشلو  

۷ A. microcephalus زرد A1 منطقه حفاظت شده موته 

۸ A. microcephalus زرد A2 شده موتهمنطقه حفاظت  

۹ A. microcephalus زرد A3 منطقه حفاظت شده موته 

۱۰ A. gossipinus سفيد A4 منطقه حفاظت شده موته 

۱۱ A. microcephalus زرد A5 منطقه حفاظت شده موته 

۱۲ A. microcephalus زرد K1 منطقه حفاظت شده کاله قاضي  

۱۳ A. microcephalus زرد K2 قاضيمنطقه حفاظت شده کاله   

۱۴ A. gossipinus سفيد K3 منطقه حفاظت شده کاله قاضي  

۱۵ A. microcephalus زرد K4 منطقه حفاظت شده کاله قاضي  

۱۶ A. microcephalus زرد C اسوجي 
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آغازگرهـاي  .  اشـاره نمـود   يبي ترک ي آغازگرها توان به  ي جمله م 

 نـوار چندشـكل توليـد نمودنـد         ۲۰۳مورد استفاده در مجمـوع      

 كه بيشترين تعداد نوار چندشكل متعلـق بـه آغـازگر      )۲ جدول(

CCA(CT)8) ۳۴ و كمترين تعداد نوار چندشكل متعلق به       )  نوار

بــود و متوســط چندشــكلي در   )  نــوار8T)۶(AG) آغــازگر

  . دست آمده  درصد ب۲/۹۶ورد استفاده نشانگرهاي م

ــده  ــاب ش ــاي انتخ ــان آغازگره ــازگر ،در مي  8T(AC) آغ

را در مقايسه با سـايرآغازگرها      )  نوار ۴(بيشترين نوار تك شكل     

 نوكلئوتيد لنگري در ۳ كه داراي CCA(CT)8 آغازگر . نشان داد

 تعداد نوار بيشتري توليـد نمـود كـه بـا            ،باشد  خود مي  ۵'انتهاي  

و رحـيم   ) ۹(کوهي و همکاران     ،)۱۵(ج پراديپ و همكاران     نتاي

ـ هـا ن   ن پژوهش يدر ا . همخواني داشت ) ۱۶(ملک و همکاران     ز ي

 ، اسـتفاده شـد    ۵' زماني كـه از آغازگرهـاي لنگـري در قـسمت          

قطعات تكثير شده بيشتر و در نتيجه امکان چندشـكلي بيـشتري        

 آغازگرهـايي كـه داراي نوكلئوتيـدهاي        معمـوالً . شـد  يفراهم م 

 در مقايسه با آغازگرهـايي كـه        ، خود هستند  ۳'لنگري در قسمت  

 خود هستند نوارهـاي     ۵' داراي نوكلئوتيدهاي لنگري در قسمت    

كننـد چنـين آغازگرهـايي شـبيه          ايجـاد مـي    يبا وضوح بيـشتر   

 DNAآغازگرهاي اختصاصي عمل كرده و بـه نقـاط خاصـي از             

تر ولي تعداد   شيند و الگوي نواري با وضوح ب      شو الگو متصل مي  

 صـفر هـاي    پس از تبديل نوارها به داده      .كنند نوار كمتر توليد مي   

.   تجزيـه و تحليـل شـد   NTSYS Ver 2افزار  ها در نرم  داده،۱ و

 ،پس از انجام آزمون تطابق منتـل و بررسـي ضـرايب كوفنتيـك             

و ) SM) ۷۷۴/۰بيـشترين ضــريب همبــستگي توســط ضــريب   

در مقايــسه بــا ســاير ضــرايب و ) UPGMA) ۸۱۲/۰تم يلگــورا

بنـابراين دنـدروگرام بـر اسـاس ايـن          . دست آمد ه  ها ب  تميالگور

  .)۲شکل(تم ترسيم گرديد يضريب و الگور

، دو گـروه    ۷۱/۰بر اسـاس قطـع دنـدروگرام در ضـريب           

 K3  وG1 ، G2يها نمونه. دست آمده بزرگتر و پنج گروه تکي ب

هاي سفيد مناطق قاميشلو و کاله        همگي گون  متعلق به گروه اول   

ــستندقاضــي  ــروه دوم  .ه ــون،در گ ــداد  گ ــاي زرد و تع  از يه

سـاير  . انـد  هاي سفيد مناطق موته و کاله قاضي قرار گرفتـه          گون

 از نوع گون زرد بوده و شـباهت ژنتيکـي           يهاي تکي همگ   گروه

بـر اسـاس نتـايج حاصـل از تجزيـه بـه             . زيادي با هـم ندارنـد     

% ۷۶لفـه اول    ؤ، سـه م   )PCoA(هاي اصـلي تعـديل شـده         لفهؤم

دهنـده پراکنـدگي     ن موضـوع نـشان    يا. تغييرات را توجيه کردند   

  ).۳ شکل(باشد  در طول ژنوم مي نسبي نشانگرها

از اين تجزيـه و تحليـل تـا حـدودي           آمده  دست  ه  نتايج ب 

و اكثر ارقامي كه در دندروگرام در يك  ييد نمودأنتايج قبلي را ت

.  نيـز در كنـار هـم قـرار گرفتنـد           PCoAقـرار داشـتند در      گروه  

 نتايج حاصـل از دنـدروگرام اکثـر         ،رفت طور که انتظار مي    همان

ايـن  . هاي گون سفيد اين سه منطقـه را از هـم جـدا نمـود               گونه

هاي گون   ولي گونه،باشند  ميG4و G1، G2،  K3ها شامل  نمونه

يــک قــرار زرد ســه منطقــه بــر خــالف انتظــار در گروهــاي نزد

 نيز در نزديک هم K3  وG1، G2 يها  نمونه PCoAدر. نگرفتند

تـر   قرار گرفتنـد و ايـن نتيجـه نـشان دهنـده توزيـع يکنواخـت               

 که از K1 و  A3،Cهاي زرد  گون. نشانگرها در طول ژنوم است

 متفاوت بودند هم در دنـدروگرام در        سه ناحيه جغرافيايي کامالً   

لـو  . ه قرار گرفتندير يک ناح د PCoAنزديکي يکديگر و هم در

 نيز در تحقيق مشابهي تنوع ژنتيکي سـه گونـه  ) ۱۰( و همکاران

A. nankotaizanensis ،A. nokoensissasakiو A. sinicus L.  

نـشانگر مولکـولي    .ا در کشور تايوان مورد بررسي قرار دادنـد ر

RAPD   ۱۳۱ در بررسي تنوع ژنتيکي سه گونه به کار برده شـد و 

پس از ترسيم دندروگرام    . ندشکل در پايان حاصل شد    نشانگر چ 

 بـه   يمشخص شـد کـه دو گونـه اول شـباهت ژنتيکـي بيـشتر              

 دو گونـه و در      ، به جاي سه گونه    ،در اين تحقيق   .يکديگر دارند 

ـ  ،سه منطقه اسـتفاده شـد       کـه تکرارپـذيري     ISSR نـشانگر    ي ول

ــب ــه کــار رفــت دارد يترشي ــا و همکــاران . ب ــوع ) ۱۲(مهرني تن

 ، .microcephalus A هــاي  اي را در گونــه درون گونــه و بــين

  gossipinus  A. ، A. mesoleios و A. compactus   بـا اسـتفاده از 

ايـن محققـين   . مورد بررسي قرار دادندRAPD نشانگر مولکولي 

نيز دو گونه مورد استفاده در تحققيـق حاضـر را مـورد اسـتفاده               

ده متعلـق بـه منـاطق       آوري شـ   هاي جمـع    ولي نمونه  ،قرار دادند 

  با) ۱۸(در مطالعه زي و همکاران      . متفاوت با تحقيق حاضر بود    
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  .ISSRهاي گون با استفاده از نشانگر   تعداد نوارهاي چندشكل، تك شكل و درصد چندشكلي مشاهده شده در نمونه.۲جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بر اساسUPGMA و الگوريتم SM نمونه جمعيتي گون زرد و سفيد با استفاده از ضريب تشابه ۱۶بندي   گروه.۲شکل 

  .باشند هاي قاميشلو، موته، کاله قاضي و ياسوج مي  به ترتيب گوياي نمونه C  و G ،A ،Kحروف . ISSR نشانگر

  

  يدرصد چندشكل  تعداد كل نوار  تعداد نوار چندشكل تعداد نوار تك شكل  نام آغازگر

(AG)8T  ۰ ۶ ۶ ۱۰۰ 

(AG)8YT  ۳  ۲۰  ۲۳ ۸۶ 

(AG)8C ۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ 

(GA)8C  ۲ ۲۴ ۲۶ ۹۲ 

(GA)8T ۱ ۲۷ ۲۸ ۹۶ 

CCA(CT)8 ۲ ۳۲ ۳۴ ۹۴ 

(CT)8G ۲ ۲۶ ۲۸  ۹۲ 

(AC)8C  ۳ ۲۴ ۲۷ ۸۸ 

(AC)8T  ۴ ۲۵ ۲۹ ۸۶  

  - ۲۲۱ ۲۰۴  ۱۷ مجموع

 ۶/۹۲  ۵/۲۴ ۶/۲۲ ۸۸/۱  ميانگين
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 حروف. هاي زرد و سفيد  در گونISSRهاي  دو بعدي بر اساس فراواني داده) PCoA(ديل شده هاي اصلي تع لفهؤ تجزيه به م.۳شکل 

G ،A،K و C دنباش هاي قاميشلو، موته، کاله قاضي و ياسوج مي  به ترتيب گوياي نمونه.  

  

  يشلو و کاله قاضي مورد مطالعه در مناطق موته، قاميها  اطالعات تنوع ژني گون.۳ جدول 

 
  

ــتفاده از  ــازگر ۸اس ــه  ISSR آغ ــک گون ــپ مورفولوژي ــه تي ، س

membranaceus A.  قـرار گرفـت و در مجمـوع    ي مورد بررسـ 

 مـشابه در  يهـا  گر پـژوهش  ياز د . شد نوار چندشکل توليد     ۱۶۲

در ) ۱۷(سنت و همکـاران     يتوان به مطالعات و    ير کشورها م  يسا

در ) ۸(ا، هووانـگ و همکـاران   ي از اسـپان A. nitidiflorusگونـه  

) ۲(ن و الکساندر و همکـاران  ي از کشور چA. adsurgensگونه 

نتـايج   .کـا اشـاره نمـود   ي از کـشور آمر A. oniciformisدرگونه 

يه و تحليل سه منطقه از ديـدگاه تنـوع ژنـي بـا اسـتفاده از                 تجز

 نشان داد که منطقه کاله قاضـي داراي  Arlequin ver.3افزار  نرم

و منطقه موتـه داراي کمتـرين تنـوع         ) ۳۳/۰(بيشترين تنوع ژني    

دست آمده از هتروزيگوسيتي مورد ه نتايج ب . است) ۱۲۹/۰(ژني  

ع ژنـي همخـواني داشـت       انتظار تا حدود زيادي بـا نتـايج تنـو         

  .)۳جدول (

 

  متوسط هتروزيگوسيتي مورد انتظار ها متوسط تنوع ژني در تمام مکان  منطقه 

 ۲۹/۰  ۱۷/۰ ±۲۹/۰ قاميشلو

 ۳۴/۰  ۱۴/۰ ±۳۳/۰  کاله قاضي

 ۲۶/۰  ۰۸/۰ ±۱۲۹/۰  موته

Pc2 
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    يريگ جهينت

 ،در کـل  ،  شـود  همانطور که از نتـايج ايـن تحقيـق اسـتنباط مـي            

هاي سفيد در سه منطقه مـورد مطالعـه از نظـر ژنتيکـي بـه                 گون

هاي   ولي گون.تري دارند تترند و حالت يکنواخ يکديگر نزديک

ري را در ترند و مطالعات مولکولي و گياه شناسي بيشت   زرد متنوع 

با توجه به بحث خشکسالي و انقراض بسياري        . دنآينده نياز دار  

 منـاطق داراي تنـوع      ياهي توجه به پوشش گ    ،هاي گياهي  از گونه 

ژنتيکي کمتر مانند منطقه موته و راهکارهاي حفاظت ژنتيکي در          

 دو منطقـه    يها  گونه ،يکياز نظر ژنت  .  است يها ضرور  اين مکان 

هـاي زرد    گـون .  ژنتيکي بيشتري دارنـد    قاضي تشابه  موته و کاله  

و تـوان در تحقيقـات آتـي         تنوع ژنتيکي بـااليي دارنـد کـه مـي         

آنها  تر از شيهاي اصالحي و انتخاب ارقام با توليد کتيراي ب         برنامه

  .استفاده نمود
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Abstract 
Genetic variation of 16 white and yellow astragal accessions collected from three protected regions of Isfahan province 
(Mooteh, Kolah-Ghazi and Ghamishloo) were evaluated using ISSR marker. Nine ISSR primers produced 221 bands in 
which 204 were polymorphic among astragal accessions. ISSR banding patterns were transformed into binary data of 
presence–absence and matrices were processed with NTSYS Ver. 2 software. Mantel correspondence tests were 
conducted to select the best similarity coefficient. Dendrogram was constructed using the simple matching coefficient 
with unweighted pair group mathematical average (UPGMA). Cluster analysis showed the presence of two large and 
five small groups and the PCoA data confirmed the results of clustering. Results showed that white astragals have more 
genetic similarity but yellow astragals have more genetic diversity and it is necessary to improve their systematic 
identification. The highest gene diversity was observed in Kolah-Ghazi (0.366) and the least gene diversity belonged to 
Moote (0.129). So, the regions with low gene diversity (e. g. Mooteh) should be more protected in relation to astragal 
accessions and it is necessary to apply genetic conservation strategies in these regions. 
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