ارزیابی تنوع ژنتیکی ناخنک ( )Astragalus hamosus L.در مناطقی از ایران با استفاده از
نشانگرهای مولکولی ISSR
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چکیده
آگاّی اس هیشاى تٌَع صًتیكی هٌاتغ گیاّی ،اٍلیي ٍ هْنتزیي گام در خْت تزآٍرد اّذاف افالحی هیتاؽذ .کؾَر ایزاى تِ ػٌَاى
یكى اس هزاکش هْن تٌَع گًَِّای گَى هیتاؽذ کِ در تیي آىّاً ،اخٌک ( )Astragalus hamosus L.اس خاًَادُ تقَالت تِ دلیل دارا
تَدى خَاؿ دارٍیی فزاٍاى اس اّویت تاالیی تزخَردار اعت .تا تَخِ تِ هؾكالت هَخَد در افالح ایي گیاُ ،اعتفادُ اس ًؾاًگزّای
هَلكَلی  DNAاتشار قذرتوٌذی در ارسیاتی صرمپالعن ٍ تْزُتزداریّای تٌْضادی تِ ؽوار هیآیذ .در ایي تحقیق ،تِ هٌظَر ارسیاتی تٌَع
صًتیكی  18صًَتیپ ًاخٌک ،پظ اس اعتخزاج  ،DNAاس  10آغاسگز  ISSRتزای تكثیز هحقَالت ٍاکٌؼ سًدیزُای پلیوزاس ()PCR
اعتفادُ گزدیذ .پظ اس اهتیاسدّی تاًذّای  DNAتز اعاط ففز (ٍخَد تاًذ) ٍ یک (ػذم ٍخَد تاًذ) ،تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا ًزمافشار
 NTSYSاًدام ؽذ .ایي آغاسگزّا  87تاًذ چٌذؽكل تَلیذ کزدًذ کِ  89درفذ اس کل  98تاًذ تكثیز ؽذُ را ؽاهل گزدیذ .هتَعط
تؼذاد تاًذ چٌذؽكل تِ اسای ّز آغاسگز  8/7تزآٍرد گزدیذ .هیاًگیي هحتَای اطالػات چٌذؽكلی ( ٍ )PICؽاخـ ًؾاًگز ( )MIتِ
تزتیة  6/153 ٍ 0/644هحاعثِ ؽذ .دًذرٍگزام تدشیِ خَؽِای تِ رٍػ هیاًگیي فَافل ( ٍ )UPGMAهاتزیظ تؾاتِ تطاتق عادُ،
صًَتیپّا را تِ چْار گزٍُ تقغین کزد کِ تیؾتزیي ؽثاّت صًتیكی تیي دٍ ًوًَِ ًاخٌک اس ٍرسًِ هؾاّذُ ؽذً .تایح تدشیِ خَؽِای تا
گزٍُتٌذی تدشیِ هَلفِّای افلی ّوخَاًی داؽت .در هدوَع ًتایح ًؾاى داد کِ ًؾاًگز ً ISSRؾاًگزی قاتل اطویٌاى در آؽكارعاسی
عطح تاالیی اس چٌذؽكلی اعت ٍ تزای تزرعی تٌَع صًتیكی صًَتیپّای ًاخٌک در هطالؼات افالحی آیٌذُ هٌاعة هیتاؽذ.

کلمات کلیدیً :اخٌک  ، Astragalus hamosus L.تٌَع صًتیكیً ،ؾاًگزٍ ،ISSRاکٌؼ سًدیزُ ای پلیوزاس)(PCR
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مقدمه
اس آًدا کِ ایزاى خاعتگاُ افلى ٍ یكى اس هزاکش هْن تٌَع گَىّای گَى هیتاؽذ ،تزرعى تٌَع صًتیكى گَى اهز هْوى اعت ].[2
خٌظ گَى ( )Astragalusیكی اس تشرگتزیي خٌظّای گیاّی ایزاى اعت کِ در تیي گًَِّای هختلف گَى ،گیاُ ًاخٌک
( )Astragalus hamosus L.یكی اس گیاّاى هتؼلق تِ خاًَادُ تقَالت ( )Fabaceaeهیتاؽذ ].[8
آگاّی اس هیشاى تٌَع صًتیكی در هزاحل هختلف اًدام یک پزٍصُ افالحی ٍ خْت تْزُتزداری اس هٌاتغ صرمپالعوی اهزی ضزٍری
اعت .تزرعی تٌَع صًتیكی تا رٍػّای هتفاٍتی اهكاىپذیز اعت کِ اس هیاى ایي رٍػّاً ،ؾاًگزّای هَلكَلی هثتٌی تز ٍاکٌؼ سًدیزُ-
ای پلیوزاس ( )PCRرٍؽی قذرتوٌذ تزای ؽٌاعایی چٌذؽكلی  ٍ DNAتزرعی تٌَع صًتیكی اعت .هغتقل تَدى ایي ًؾاًگزّا اس اثزات
هحیطی تاػث هیؽَد کِ تزای دعتِتٌذی ٍ هٌؾأیاتی صًَتیپّا هفیذ تاؽٌذ ].[3
یک ًَع اس ًؾاًگزّای هَلكَلی هثتٌی تز ً ،PCRؾاًگز  ISSRهیتاؽذ کِ اٍلیي تار تَعط هاریا ٍ ّوكاراى در عال  1993هؼزفی ؽذ ٍ
هثٌای ػولكزد آى تكثیز تزادفّای  DNAتیي دٍ تزادف  SSRهؼكَط هیتاؽذ .ایي ًؾاًگز افَالً اس ریشهاَّارُّایی تِ طَل  16تا
 25خفت تاس تِ ػٌَاى آغاسگز اعتفادُ هیکٌذ ] .[9هشایای ایي ًؾاًگز قاتلیت تكثیز سیاد ،چٌذؽكلی تاال ،ػذم ًیاس تِ ؽٌاعایی تزادف
صًَهی خاؿ ٍ اس هؼایة آى غیزاختقافی ٍ غالة تَدى آى هیتاؽذ ] .[10در ایي تحقیق تا تَخِ تِ تَاًوٌذیّای ایي ًؾاًگز ،تِ
هطالؼِ تٌَع صًتیكی  18صًَتیپ ًاخٌک تا آغاسگزّای  ISSRپزداختِ ؽذ.
 .2هَاد ٍ رٍػّا
در ایي تحقیق  18صًَتیپ ًاخٌک اس هَعغِ خٌگلّا ٍ هزاتغ ایزاى (کزج) خوغآٍری گزدیذ .در اتتذا  DNAصًَهی اس  200هیلیگزم
تزگ خَاى ًاخٌک تِ چٌذیي رٍػ هختلف اعتخزاج ؽذ ٍ اس تیي اًَاع هختلف رٍػّای اعتخزاج ،تْتزیي رٍػ اس ًظز کویت ٍ
کیفیت  DNAاًتخاب گزدیذ ] .[12عپظ  DNAصًَهی هحلَل تز رٍی صل آگارس یک درفذ الكتزٍفَرس ؽذ .پظ اس الكتزٍفَرس،
کویت ٍ کیفیت  DNAتا دعتگاُ تیَفتَهتز ارسیاتی ؽذ ٍ ًوًَِّایی کِ ًغثت خذب ( )OD042/280آىّا تیي  1/8تا  2تَد اًتخاب ؽذًذ.
عزاًدام اس ّDNAای اًتخاتی یک هحلَل پایِ (اعتَک) تا غلظت ً 10اًَگزم در هیكزٍلیتز تْیِ ؽذ ٍ تزای ٍاکٌؼ  PCRاعتفادُ
گزدیذٍ .اکٌؼ  PCRدر حدن  15هیكزٍلیتز تزای تواهی صًَتیپّا تْیٌِ ؽذ .تزًاهِ  PCRدر دعتگاُ تزهَعایكلز اًدام گزفت ]ٍ [5
عزاًدام هحقَالت  PCRتز رٍی صل آگارس  2/5درفذ الكتزٍفَرس ؽذًذ.
تزای اهتیا سدّی تاًذّا ،حضَر ٍ ػذم حضَر تاًذ تِ تزتیة تِ فَرت کذ یک ٍ ففز در تزًاهِ ٍ Excelارد ؽذ .تزای تزعین دًذرٍگزام
تِ رٍػ تدشیِ خَؽِای اس ًزمافشار  ٍ NTSYSاًَاع هختلف ضزایة تؾاتِ اعتفادُ ؽذ ٍ تْتزیي رٍػ اًتخاب گزدیذ .تدشیِ هَلفِّای
افلی تزای تؼییي ًحَُ پزاکٌؼ ًؾاًگز در عطح صًَم ٍ تؼییي عْن ّز هؤلفِ در تَخیِ تٌَع اًدام ؽذ ] .[11هحتَای اطالػات
چٌذؽكلی ( ٍ )Polymorphic Information Contentؽاخـ ًؾاًگز ( )Marker Indexتِ کوک فزهَل ( )1هحاعثِ ؽذ کِ
piفزاٍاًی تاًذ iام را ًؾاى هیدّذ ].[13
])PIC=∑ [2pi (1-pi

)(1
ؽاخـ ًؾاًگز اس حافلضزب هحتَای اطالػات چٌذؽكلی در تؼذاد تاًذ چٌذؽكل تزای ّز آغاسگز  ISSRتذعت هیآیذ.
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بحث و نتیجهگیری
در ایي هطالؼِ پظ اس تزرعی  15آغاسگز  ISSRاس ًظز کویت ٍ کیفیت تاًذدّی 10 ،آغاسگز  ISSRهَرد اعتفادُ قزار گزفت .کل
آغاسگزّا 98 ،تاًذ تَلیذ کزدًذ کِ  87تاًذ آىّا چٌذؽكل تَدً .تایح حافل اس تاًذّای تكثیز یافتِ آغاسگزّای ً ISSRؾاى داد کِ
آغاسگزّای ؽوارُ  15 ٍ 11تیؾتزیي درفذ چٌذؽكلی ( 100درفذ) را تَلیذ کزدًذ .هتَعط تؼذاد تاًذ چٌذؽكل تِ اسای ّز آغاسگز ٍ
ّز صًَتیپ تِ تزتیة  4/83 ٍ 8/7تَد .هیاًگیي هحتَای اطالػات چٌذؽكلی ( ٍ )PICؽاخـ ًؾاًگز ( )MIتِ تزتیة 6/153 ٍ 0/644
هحاعثِ ؽذ .آغاسگزّای ؽوارُ  22 ٍ 13تیؾتزیي هحتَای اطالػات چٌذؽكلی ٍ ؽاخـ ًؾاًگز را داؽتٌذ .تٌاتزایي هیتَاى ًتیدِ
گزفت کِ ایي دٍ آغاسگز ًغثت تِ عایز آغاسگزّای  ISSRپتاًغیل تاالیی در تَلیذ تاًذ تیؾتز داؽتِاًذ.
در هطالؼِ تزرعی تٌَع صًتیكی  22تَدُ هتؼلق تِ گًَِ  A. adsurgensاس ؽوال کؾَر چیي تا ًؾاًگزّای  RAPD ٍ ISSRگشارػ ؽذ
کِ  12آغاسگز  116 ،ISSRتاًذ ٍ  87تاًذ چٌذؽكل تَلیذ کزد ].[6
در ایي تحقیق دًذرٍگزام تدشیِ خَؽِای تِ رٍػ  UPGMAو ضزیة تؾاتِ تطاتق عادُ هٌاعةتزیي دًذرٍگزام تا ضزیة کَفٌتیک
 80درفذ تَد کِ صًَتیپّای ًاخٌک را در ضزیة تؾاتِ  65درفذ تِ چْار گزٍُ تقغین کزد (ؽكل .)1

ؽكل ( )1دًذرٍگزام تدشیِ خَؽِای تز هثٌای ضزیة تؾاتِ تطاتق عادُ تِ رٍػ  UPGMAتا ًزمافشار NTSYS

گزٍُ اٍل دًذرٍگزام ؽاهل صًَتیپّای ؽَرآتاد ٍ صًَتیپّای رٍیؾگاُ دٍم ،عَم ٍ چْارم قادرآتاد اس چْارهحال ٍ تختیاری تَد.
گزٍُ دٍم ؽاهل صًَتیپّایی اس رٍیؾگاُ اٍل قادرآتاد ،گزٍُ عَم ؽاهل دٍ صًَتیپ ًاخٌک اس ٍرسًِ ،یک صًَتیپ اس پضٍّؾكذُ فشٍُ
ٍ دٍ صًَتیپ اس چْارهحال ٍ تختیاری ٍ گزٍُ چْارم ؽاهل عِ صًَتیپ اس ؽزکت پاکاى تذر اففْاى تَد .در کل دًذرٍگزام تیؾتزیي
ؽثاّت تا  91درفذ تؾاتِ تیي دٍ صًَتیپ ًاخٌک اس ٍرسًِ هؾاّذُ ؽذ .در هدوَع ًتایح ًؾاى داد کِ ًؾاًگز  ISSRتِ خَتی تَاًغتِ
اعت صًَتیپّای ًاخٌک را اس ًظز هٌؾاء خغزافیایی اس ّن تفكیک کٌذ.

3

در هطالؼِای تا ًؾاًگزّای  DAMD ٍ ISSR ،RAPDدر تزرعی تٌَع تیي ٍ درٍى گًَِای  50تَدُ اس چْار گًَِ آعتزاگالَط گشارػ
ؽذ کِ ایي ًؾاًگزّای هَلكَلی تِ خَتی تَاًغتٌذ تٌَع صًتیكی تیي ٍ درٍى گًَِّا را آؽكار عاسًذ اها تٌَع صًتیكی تا ًؾاًگز ISSR

توایش تْتزی را ًغثت تِ دٍ ًؾاًگز دیگز اس خَد ًؾاى داد ].[4
تدشیِ هَلفِّای افلی یک رٍػ گزٍُتٌذی اعت کِ تزای کاهل کزدى اطالػات تدشیِ خَؽِای اعتفادُ هیؽَد .در ایي تحقیق
خْت تزرعی تَسیغ فضایی صًَتیپّا تا هقایغِ فَافل فضایی ٍ فَافل صًتیكی تیي آىّا ،اس تدشیِ هَلفِّای افلی اعتفادُ ؽذً .تایح
حافل اس آى ًؾاى داد کِ عِ هؤلفِ اٍل  41/96درفذ اس کل تغییزات را تیي  18صًَتیپ ًاخٌک تَخیِ ًوَدًذ .عْن هؤلفِ اٍل ،هؤلفِ
دٍم ٍ عَم تِ تزتیة  9/08 ٍ 11/81 ،21/07درفذ تَدً .تایح تیاًگز تَسیغ هٌاعة آغاسگزّای  ISSRدر توام عطح صًَم گیاُ ًاخٌک
تَدً .حَُ گزٍُتٌذی تدشیِ هؤلفِّای افلی ًیش تا گزٍُتٌذی تدشیِ خَؽِای هطاتقت داؽت.
در هطالؼِ تزرعی تٌَع صًتیكی ً 16وًَِ خوؼیت گَى سرد ٍ عفیذ تا ًؾاًگزّای  ISSRگشارػ ؽذ کِ ًتایح تدشیِ هَلفِّای افلی
تَاًغت ًتایح تدشیِ خَؽِای را تأییذ کٌذ ] .[1در هطالؼِ تدشیِ هَلفِّای افلی عِ ٍاریتِ آعتزاگالَط  A. lentiginosusگشارػ ؽذ
کِ عِ هؤلفِ اٍل  49/60درفذ اس کل تٌَع را تَخیِ کزد کِ تیاًگز هٌاعة تَدى ًؾاًگز  AFLPخْت تؼییي ارتثاطات صًتیكی درٍى
ٍاریتِّای آعتزاگالَط تَد ].[7
در هدوَع ًتایح تذعت آهذُ ًؾاى داد کِ آغاسگزّای  ISSRتِ کار رفتِ ،لَکَطّای عاسگاری اقلیوی را تِ خَتی پَؽؼ دادُاًذ.
تٌاتزایي تٌَع صًتیكی حافل اس دادُّای هَلكَلی تا هٌؾأ خغزافیایی آىّا هطاتقت داؽت .تٌاتزایي هیتَاى گفت کِ ًؾاًگز  ISSRاتشار
هٌاعة ٍ هَثزی در ارسیاتی تٌَع صًتیكی صًَتیپّای ًاخٌک هیتاؽذ.
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