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 مولکولی نشانگر از استفاده با ایران در شیر دم دارویی گیاه هايجمعیت از برخی ژنتیکی تنوع بررسی

RAPD  
 

  4سرادولت احدي الهه ،3مقدم فتاحی رضا محمد ،2ناظري وحیده ،1سورنی ابوذر
  .تهران دانشگاه کشاورزي، دانشکده باغبانی، علوم ارشد کارشناسی دانشجوي1
  .تهران دانشگاه کشاورزي، دانشکده باغبانی، معلو گروه دانشیار2
  .تهران دانشگاه کشاورزي، دانشکده باغبانی، علوم گروه دانشیار3
  .تهران دانشگاه کشاورزي، دانشکده باغبانی، علوم ارشد کارشناسی دانشجوي4

  4/6/1391: ، تاریخ پذیرش4/4/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
و زیـر خـانواده   ) نعناعیـان  (Lamiaceaeواده ن از خـا Leonurus cardiacaشیر با نـام علمـی   دمگیاه 

Lamioideae تنهــا گونــه موجــود از جــنس Leonurusوجــود ترکیبــات مختلفــی چــون .  در ایــران اســت
هـاي  ها، کاروتنوئیدها خواصـی چـون درمـان بیمـاري    ها، استرولها، تاننترپنفالونوئیدها، ایریدوئیدها، تري 

 RAPDدر ایـن تحقیـق نـشانگر مولکـولی     . ت عصبی را براي این گیاه به همـراه دارد  اختالال  و قلب و معده  
-آوري شده گیاه دارویـی دم جمعوحشی  جمعیت 6 نمونه گیاهی از 47 پالسم ژرم  تنوع ژنتیکی  بررسیبراي  

 ی ژنـوم DNAروي  PCR آغازگر تصادفی در انجام واکنش 60تعداد . شیر در ایران مورد استفاده قرار گرفت      
 نـوار  364 در کـل   و آغازگر نوارهاي چند شـکلی تولیـد نمودنـد         28استخراج شده از برگ آزمایش شد که        

DNA      بـر اسـاس ضـریب تـشابه       ها  یپتژنوتجزیه کالستر   . د شکل بودند  ن نوار چ  325 بدست آمد که تعداد 
هـاي  ن نمونـه بـی  08/0 میزان حداقل تشابه ژنتیکی در این تحقیـق  .انجام گرفت UPGMA دایس و به روش

در تجزیـه  .  بدسـت آمـد  87/0 معـادل  3سـاري   و 7سـاري  هاي   و حداکثر آن بین نمونه     5 يرساو   1درگز  
هاي درگز و کالستر  شامل نمونهها آن دو کالستر اصلی ایجاد شد که یکی از     20 در فاصله    ها  یپتژنو کالستر

ها با استفاده    بررسی تنوع درون جمعیت    .دهاي خوانسار، کرمان، سراب، طالقان و ساري بو       دیگر شامل نمونه  
درون جمعیـت سـراب و    نتیکـی در ص اطالعاتی شانون نشان داد تنـوع ژ از میانگین تنوع ژنتیکی نی و شاخ    

) h ,08/0 = I = 05/0 (ساريها، بیشترین و در جمعیت نسبت به سایر جمعیت  ) h 15/0 =I,= 10/0(طالقان  
ها با توجه بـه فاصـله ژنتیکـی تعیـین           ي جمعیت درگز با دیگر جمعیت     هاتالقی ژنوتیپ  . بوده است  ینتر  کم

 .تواند گزینه مناسبی براي تولید هیبریدهایی با عملکردهاي مورد نظر باشدشده در این مطالعه می

  ، اصالح، چند شکلی، جریان ژنیLeonurus cardiaca، شیردمگیاه : کلمات کلیدي
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  مقدمه
 خـانواده از ) Leonurus cardiaca(شیر دم

Lamiaceae) ــانوادهو زیـــــر ) نعناییـــــان  خـــ
Lamioideae  ــنس ــود از جـ ــه موجـ ــا گونـ  تنهـ

Leonurus در ایران است )Mozafarian, 1996 .(

دم شیر گیاهی علفی پایا بـا ریزومـی گـسترده بـه          
 متر با سـاقه مـستقیم، منـشعب،      5,1 تا   5,0ارتفاع  

 نـسبتاً گوش، کم و بـیش توخـالی بـا بافـت          چهار
 چرخه گـل در هـر سـاقه       25 تا   20شده و   چوبی  

  . است

  
  .شیر نمایی کلی از گیاه دارویی دم-1شکل 

Figure 1-An overview of the vegetative organs of medicinal plants Leonurus cardiaca. 
  

هاي تک سـلولی بـا      ها پوشیده از کرك   گل
هاي ارغـوانی   کوتیکول نازك به رنگ گلی با خال      

-در زاویه برگ  )  گل 11 تا   8(کل مجتمع   که به ش  

 ,Zargari(هاي قسمت فوقانی ساقه قـرار دارنـد   

1990; Omidbeigi, 2010; Popescu, 2009; 
Ali & Nasir, 1990; .(  

- موثره شناسایی شده از عصاره انداممواد 

 شیر دم گیاه)ها و ساقهها، گلبرگ(هاي هوایی 
، )یدهاها و گلیکوزآگلیکن(شامل فالونوئیدها 

- کربوکسیلیک اسید، ایریدوئیدها، تريفنلپلی

ها، ، تانن)ها و گلیکوزیدهاآگلیکن(ها ترپن
- ها، کاروتنوئیدها، مونوساکاریدها، پلیاسترول

دار و ترکیبات نیتروژن) موسیالژها(ساکاریدها 
- مطالعات نشان می. باشدغیر از آلکالوئیدها می

- ونوئیدها و پلیها باالترین میزان فالدهد که برگ

ها در و گلکربوکسیلیک اسید را دارا هستندفنل
ترین میزان ها پایین ساقه.رده بعدي قرار دارند

  ). Popescu, 2009(مواد فوق را دارا هستند 
با توجه به نیاز براي تامین داروهاي گیاهی        
بــا کیفیــت مناســب و قابــل اعتمــاد، روش هــایی 

هاي پـس از  اصالحی براي کشت تجاري و فرآیند   
و  . Heuberger. برداشت در دست بررسی اسـت 

هـایی  روشبـراي    ییهـا برنامـه ) 2010(همکاران  
 کــشت تجــاري و فرآینــدهاي پــس از ،اصــالحی

برداشت در شرایط جنـوب آلمـان بـراي انتخـاب          
 مـورد اسـتفاده     Leonurusهاي گیاهی جنس    گونه

نتایج حاصل  .  توسعه دادند  1999در چین از سال     
ــه از آزما ــشات مزرع ــالحی روشاي، ی ــاي اص ، ه
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خصوصیات گیـاهی و شـیمیایی مـواد آزمایـشی،          
و وارداتی مواد گیـاهی     ) آزمایشی(مقایسه تجربی   

هـاي  ها، انتقال روش  با توجه به کیفیت دارویی آن     
تولیـد و مـواد گیـاهی بـه کـشاورزان متخــصص،      
کاربرد دارویی و در نهایـت اطـالع رسـانی بـراي            

 تولید در مـورد مزایـاي تولیـد         کاربران در زنجیره  
. محلی مـواد گیـاهی مـورد بررسـی قـرار گرفـت           

Heuberger . از روش  )2010 (همکـــــــاران و
 Leonurus يها گونه براي اصالح همسانهانتخاب  

  .استفاده کردند
اهلـی کــردن یـک گیــاه دارویـی فرآینــدي    
طوالنی است ولی اگر کار از یک ژنوتیپ مناسـب   

یکـی از   . تـر خواهـد شـد     آغاز شود فرآیند کوتـاه    
هـاي  ها براي تعیین ارقام و توده     ترین شاخص مهم

مناسب اهلی سازي استفاده از صفات موفولوژیک       
 دقیـق نیـست چـون ایـن         کامالًاست اما نتایج آن     

 شرایط محیطـی    یرتأثت  شدت تح ه  خصوصیات ب 
شناســایی و بررســی تنــوع ژنتیکــی . قــرار دارنــد

تفاده از نشانگرهاي  با اسايگستردهگیاهان به طور   
هـا تنـوع    ایـن تکنیـک   . شـود مولکولی انجـام مـی    

ژنتیکــی را بــه طــور مــستقیم در ســطح مولکــول 
DNA کنند و همچنین مشکالت تاثیر    ی می  بررس-

با بررسی تنوع ژنتیکـی  . پذیري از محیط را ندارند   
تـوان  هاي مولکولی مـی   گیاهان با استفاده از روش    

ان را مورد بررسـی     میزان تفاوت و تشابه بین گیاه     
ــرار داد ــشانگرهاي   . ق ــتفاده از ن ــا اس ــین ب همچن

هـاي  مولکولی امکـان شناسـایی و جداسـازي ژن        
هـاي ثانویـه در گیاهـان     مسئول در تولید متابولیت   

 ,Kumar & Kumar Gupta(دارویی وجـود دارد  

ــ). 2008 ــشانگرهایی مانن ــه AFLP و  SSRد ن  ب
هان بـه   طور وسیعی براي بررسی تنوع ژنتیکی گیا      

نیز روشـی مناسـب      RAPDنشانگر  . روندکار می 
 Williams et(براي بررسی تنـوع ژنتیکـی اسـت    

al., 1990 .(    زیرا قادر است بـا اسـتفاده از مقـادیر
 اختالف موجـود بـین گیاهـان را در          DNAاندك  
 شناسایی نموده در عین حال نیاز بـه         DNAسطح  

ــدارد   ــه ن ــورد مطالع ــوم م ــی از ژن ــات قبل . اطالع
 کـه بخـش زیـادي از         اسـت  العات نـشان داده   مط

 در صورتی که در آزمایـشات بـا         RAPD نوارهاي
پـذیري   دقت الزم تکرار شـود داراي تکرار    رعایت

 Chalmers(باال و نتایج قابل اعتمادي خواهد بود 

et al., 1994 .(  از این تکنیک نیز به طور گـسترده
 براي بررسی تنوع در انواع گیاهان دارویی استفاده       

  . شده است
از  Chen et al (2009)در پژوهـــشی  

 19جهت بررسی تنوع در  ISSRی نشانگر مولکول
ــپ  ــر از  Leonurus japonicusژنوتی ــی دیگ یک

استفاده کردند که در   Leonurusگونه مهم جنس 
 قطعـه چنـد شـکلی       117،  نـوار  164نتیجه تولید   

ـ ) YU Qi et al) 2009 .نشان دادند ا اسـتفاده از  ب
ــشانگر ــوع AFLP ن ــپ 16 تن  Leonurus ژنوتی

japonicus  182از . بررسی قـرار دادنـد    را مورد 
.  چند شـکلی نـشان دادنـد       نوار 144 تولیدي   نوار

Momeni dehghi et al  )2001 (  روابـط  بررسـی
را  )Menta( بومی جنس نعناع      نژاد 17ژنتیکی در   

ــشانگرهاي  ــا اســتفاده از ن ــران RAPDب ــا  در ای ب
 دادنـد انجام  نوکلئوتیدي  10غازگر   آ 17 استفاده از 
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 چنـد شـکلی     ازگر آغـ  25 آغـازگر    17از ایـن    که  
   .باالیی نشان دادند

) Pejman mehr et al  )2001 در پژوهشی
تنوع ژنتیکی در بین و درون شش تـوده مختلـف           

در ایران را بـا  ) Bunium persicum(زیره پارسی 
 مورد مطالعـه قـرار     RAPD ياستفاده از نشانگرها  

هـاي مـورد بررسـی      دند و ثابت کردند که تـوده      دا
  .ز بوده و تکامل مستقل دارندتمای از هم مکامالً

Sing et al  )2004 ( ــط ژنتیکــی ــوده 30رواب  ت
ــه   ــق ب ــا اســتفاده از    5متعل ــان را ب ــه ریح  گون
.  مــورد بررســی قــرار دادنــدRAPDنــشانگرهاي 

 تکنیکـی   RAPDنتایج نشان داد کـه نـشانگرهاي        
 مـوثر در تجزیـه ژنتیکـی جـنس          مناسب، دقیق و  

تنـوع  ) Hadian et al  )2007 .باشـد ریحـان مـی  
 Saturea( توده ایرانی مـرزه تابـستانه   28ژنتیکی 

hortensis (      را با استفاده از نشانگرRAPD   مـورد 
 آغازگر مورد اسـتفاده در     16از  . بررسی قرار دادند  

شکل تولید گردیـد کـه        چند نوار 218این تحقیق   
مـاتریس  . ها چندشکل بودین تمام توده  ب نوار 181

تشابه و نتایج حاصل از دندروگرام تولید شـده از          
 نشان داد کـه ایـن نـشانگرها در          RAPDهاي  داده

هاي بومی مرزه تابـستانه در      هدتعیین روابط بین تو   
   .ایران از دقت خوبی برخوردار است

درکشور ایران به دلیل عدم شناخت ذخایر ژنتیکی       
هـاي اصـالحی درخـور      طلوب، برنامه هاي م و ژن 

ــه   ــی صــورت نگرفت تــوجهی روي گیاهــان داروی
هاي مختلف و   توان با شناسایی گونه   می؛ لذا   است

ــابی  ــا آنارزی ــاز  ، ژنه ــورد نی ــوب و م ــاي مطل ه
از جمله این . ها قرار دادرا در دسترس آن   محققین  

شیر است که تا کنـون هـیچ گونـه          گیاهان گیاه دم  
در محـدوده پـراکنش جهـانی آن     مطالعه مولکولی   

پالسم با هـدف مطالعـه روابـط        جهت بررسی ژرم  
ژنتیکی براي اصالح، اهلی سـازي و تولیـد ارقـام           
متناسب با نیـاز صـنایع وابـسته صـورت نگرفتـه            

در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تنـوع        . است
-هاي دم ژنتیکی در درون و بین برخی از جمعیت       

 پرداخته RAPDه از نشانگر شیر در ایران با استفاد    
است تا تنوع ژنتیکی موجود را بررسـی و روابـط           

 .ها را گزارش نمایدبین آن

  
  هامواد و روش

مواد گیاهی مورد استفاده در ایـن آزمـایش         
 جمعیت جمـع آوري     6 نمونه گیاهی از     47شامل  

نـام، عالمـت    . بـود  استان مختلف ایران     6شده از   
هاي گیاهی در   هآوري نمون اختصاري و محل جمع   

 .  ارائه شده است1جدول شماره 
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 .شیرهاي دم جمعیتهاي مورد مطالعه اطالعات مربوط به رویشگاه- 1جدول 
Table 1- Accessions of Leonurus cardiaca, used in this study, their species, origin and 

collection areas. 
 ردیف

Population 
no.  

 استان
Province  

 آوريمحل جمع
Location  

ارتفاع از 
سطح دریا 

 )متر(
Altitude 

(m) 

 طول جغرافیایی
Longitude (E) 

 عرض جغرافیایی
Latitude (N) 

 کرمان  1
Kerman  

 مادون
Madun  

2600 E 56°50’31.49” N 29°18’36.71” 

 خراسان شمالی  2
South 

Khorasan 

 درگز
Dargaz  

2194 E 58°42’1.47” N 37°34’42.91” 

 البرز  3
Alborz  

 طالقان
Taleghan  

1850 E 50°45’34.51” N 36°10’27.80” 

 اصفهان  4
Isfehan  

 خوانسار
Khansar  

2210 E 50°17’57.65” N 33°15’50.63” 

 اردبیل  5
Ardabil  

 سراب
Sarab  

1687 E 47°31’40.24” N 37°55’59.28” 

 مازندران  6
Mazandaran  

 ساري
Sari  

2170 E 53°12’3.58” N 36°3’37.78” 

  
از رشـد    برگـی    هـاي ، نمونـه  فصل بهار در  

 یـخ   در مجاورت آوري و   جمع فصل بهاره گیاهان  
پس از چند بـار شستـشو    . به آزمایشگاه منتقل شد   

هـا، بـا   ي برگ با آب مقطر و خشک کردن آب رو       
 منجمد و در فریزر بـا دمـاي         استفاده از ازت مایع   

 DNAگراد تـا زمـان اسـتخراج         درجه سانتی  -80
  .نگهداري شد

بوته هر جمعیت    تک   8 از   DNAاستخراج  
 .Pirttila et alبــا اســتفاده از روش تغییــر یافتــه 

 بـا   DNAکمیت و کیفیـت     . انجام گرفت ) 2001(
و الکتروفـورز در ژل     نانودراپ   استفاده از دستگاه  

هـا غلظـت   تعیـین شـد و بـه کمـک آن        % 1آگارز  

و ر میکـ  نانوگرم در  10( ها   نمونه DNAیکسان از   
  .   آماده شد)رلیت

اي پلیمــراز بــا اســتفاده از واکــنش زنجیــره
) Bio Rad, I Cycler, USA(دستگاه ترموسایکلر 

مراز اي پلی براي بررسی واکنش زنجیره   . انجام شد 
- آغازگر تصادفی استفاده شد که در میان آن       60از  

.  آغازگر نوارهاي چند شکلی تولید نمودنـد   28ها  
ر به عنوان آغازگرهاي مناسب بـر   آغازگ28از این  

هـر  . اي بررسی تنوع گیـاه دم شـیر اسـتفاده شـد           
 DNAولیتـر   میکر 3 شـامل    PCRمخلوط واکنش   

 5,2،  لیتـر و نـانوگرم در میکر    10ژنومی با غلظـت     
 و   پیکـو مـول    10لیتر از آغازگر با غلظت        و  میکر
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بـود کـه     X2 با غلظت    PCRولیتر کیت   یکر م 5/7
لیتـر آب مقطـر   و  میکر 3ن  در نهایت با اضافه کرد    

  PCRدوبار تقطیر استریل حجم مخلوط واکـنش  
هاي حرارتـی    چرخه .لیتر رسانده شد  و میکر 16به  

براي واسرشت سازي اولیه به مـدت   C°94شامل 
 بـه   C°92 چرخـه بـه صـورت        5تعـداد    دقیقه،   4

 به مدت یک    C°37مدت یک دقیقه، دماي اتصال      
ي تکثیــر  بــه مــدت دو دقیقـه بــرا C°72دقیقـه و  

 درجه کاهش دما در     7/0 دوم با    چرخهقطعات در   
 و DNA بـه   آغـازگر  جهت اتصال بهتر     چرخههر  

 30 بـه مـدت      C°92 چرخه به صـورت      35تعداد  
 و   ثانیـه  45 بـه مـدت      C°37، دماي اتـصال     ثانیه  

C°72     به مدت دو دقیقه براي تکثیر قطعـات و در 
 دقیقـه بـراي     5 به مدت    C°72نهایت یک چرخه    

  .بسط انجام شدتکمیل 
اي پلیمـراز،   پس از انجـام واکـنش زنجیـره       

 2/1هـاي ژل آگـارز   محصول واکـنش در چاهـک   
ري و بـه  زا بـارگ TBEدرصد تهیـه شـده در بـافر     

 ولـت الکتروفـورز     75 دقیقه و شـدت      120مدت  
بدین صورت که براي تخمین طـول قطعـات        . شد

  یـک کیلـو بـیس پیـر        نشانگر اندازه تکثیر شده از    
)kb1 (وط به شرکت فرمنتاز   مرب) Fermentas(  در

هــا چاهــک اول اســتفاده شــد و در بقیــه چاهــک
DNA    حاصل از PCR  هـاي هـر   نمونـه  مربوط به

پـس از الکتروفـورز بـه       . جمعیت بـارگزاري شـد    
 دقیقــه در 20آمیــزي، ژل بـه مــدت  منظـور رنــگ 

- میکروگـرم در میلـی  5,0محلول اتیدیوم بروماید    

ستشو با آب مقطـر در      لیتر قرار گرفته و پس از ش      
دسـتگاه   (بـرداري از ژل   دستگاه مخصوص عکس  

 نوارهاي تکثیر   اشعه فرابنفش ، تحت نور    )ژل داك 
  .برداري شدند مشاهده و عکسDNAیافته 

  
  ها و آنالیز آماريتجزیه داده

پس از انجام مراحل آزمایشگاهی، براي 
ها به حضور بررسی مراحل چند شکلی بین نمونه

عدد یک و به عدم حضور آن خاص نوار یک 
بعد از تشکیل ماتریس صفر و . عدد صفر داده شد

 با استفاده از نرم ها یپتژنویک، ماتریس تشابه 
 و استفاده از NTSYSpc (Ver 2.02)افزار 

 UPGMAضریب تشابه دایس و به روش 
 سه بعدي تجزیه پالت به صورت. یدمحاسبه گرد

دندروگرام بدست آمده از . صورت گرفت
 Bootstrapماتریس تشابه با استفاده از نرم افزار 

براي هاي مولکولی  دادهنواريالگوي . ترسیم شد
ها و آنالیز تجزیه واریانس با استفاده تمام جمعیت

.  محاسبه شدGenAlEx (Ver 6.41)افزار از نرم
 ,Nei’s(ها به روش نی ماتریس فاصله جمعیت

 PopGene, Verو با استفاده از نرم افزار ) 1972

 تنوع ژنتیکی براي همه . صورت گرفت1.31
هاي آللی با کمک آنالیز نی محاسبه شد مکان

)Nei’s, 1972 .( قدرت تفکیک آغازگرها)Rp ( با
  ).2دول ج(د  ش زیر محاسبهاستفاده از رابطه

Rp= ∑ Ib 
Ib= 1 – (2 × | 0.5  - p | )  

  
  بحثنتایج و 

ــازگ  ــراي انتخــاب آغ ــه ب ر در بررســی اولی
 60 ،یـد نمابلی بیـشتري   اسب که تولید چند شک    من

 مورد استفاده قرار گرفت     RAPDآغازگر تصادفی   
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 آغـازگر چنـد شـکلی قابـل      28که از ایـن تعـداد       
هاي مـورد بررسـی نـشان    توجهی در بین جمعیت   

ــد ــایج . دادن ــر اســاس نت  آغــازگر 28از کــاربرد ب
 بدست آمد کـه از    DNAنوار   364انتخابی در کل    

چند شکلی نـشان داده  %) 89( نوار   325د  این تعدا 
 میـانگین   .یک شکل بودنـد   %) 11( نوار   32و تنها   
 . محاسـبه شـد    13ها براي هـر آغـازگر       نوارتعداد  

در الگوي  %) 89(میانگین چندشکلی بدست آمده       
ـ  ب کـه  بـود  بـاال    نسبتاًي  نوار مناسـب بـودن    انگر  ی

در بــراي بررســی تنــوع ژنتیکــی  RAPDتکنیــک 
هـاي  نوارتعـداد   . شیر ایران است  هاي دم   جمعیت

 در بـین    RAPDچند شکل حاصل از آغازگرهاي      
ر بـود کـه بیـانگر      متغیـ  نوار 21 تا   5ها از   جمعیت

قدرت متفاوت آغازگرها در شناسایی چند شکلی        
-در بین آغـازگر . هاي مورد بررسی است   در نمونه 

 02ر  ها بیشترین نوار تکثیـر شـده توسـط آغـازگ          
TIBMBC-   تکثیر شده ایجاد شـد کـه        نوار   22 با

 نـوار  ینتـر  کـم ؛ و   ها چند شکل بودند    عدد آن  21
 6 بـا    TIBMBC-12تکثیر شده مربوط به آغازگر      

ها چند شـکل   عدد از آن5که نوار تکثیر یافته بود     
اندازه قطعـات تکثیـر شـده در        ). 2جدول  (بودند  

 جفت بـاز    300-1500تمام آغازگرها در محدوده     
شـباهت یـا تفـاوت بـین        میـزان    .تخمین زده شد  

هــا توسـط مــاتریس فاصـله و همچنــین   جمعیـت 
  .ها تعیین شددندروگرام حاصل از آن
  هاالگوي نواري جمعیت

هاي مولکولی براي تمـام    الگوي نواري داده  
.  محاسبه شـد   3ها به شرح جدول شماره      جمعیت

نتایج نشان داد بخـش بیـشتري از ژنـوم جمعیـت      

تولیــدي توســط درگــز بــا بیــشترین تعــداد نــوار 
وجـود  . آغازگرها مورد پوشش قرار گرفتـه اسـت       

تعداد بـاالي نوارهـاي اختـصاصی ایـن جمعیـت           
هـا نـشان از تفـاوت ایـن         نسبت به سایر جمعیت   

ها است که بـا اطالعـات       جمعیت با سایر جمعیت   
هـاي  جـدایی جمعیـت   . تاکسونومی مطابقـت دارد   

کرمان و سراب با تعـداد نـوار اختـصاصی بیـشتر            
ها حاکی از فاصله ژنتیکـی  به سایر جمعیتنسبت  

  .هاستبیشتر این جمعیت با دیگر جمعیت
توانــد در جهــت اســتفاده از مــاتریس تــشابه مــی

-ها در میان جمعیت   شناسایی و درك بهتر شباهت    

میزان حـداقل   . هاي مورد بررسی بسیار موثر باشد     
هـاي   بین نمونه  08/0تشابه ژنتیکی در این تحقیق      

هـاي   و حداکثر آن بـین نمونـه  5ري   و سا  1درگز  
.  بدســت آمــد87/0 معــادل 3 و ســاري 7ســاري 

ــا   ــاتریس تــشابه ب دنــدروگرام بدســت آمــده از م
 تنــوع ژنتیکــی Bootstrapاســتفاده از نــرم افــزار 

ها و یکنواختی و شـباهت بـین        باالي بین جمعیت  
هاي مـورد بررسـی را      هاي درون جمعیت  ژنوتیپ

 طـوري کـه در مقـدار        بـه ). 3شکل  (کند  تایید می 
 گــروه اصــلی 2هــا را در  ژنوتیــپ، 100پایــداري 
هاي مربوط به جمعیـت     جدایی ژنوتیپ . جاي داد 

و 100درگز از اسـتان کرمـان در سـطح پایـداري            
هـاي دیگـر بـا     تفکیک ایـن جمعیـت از جمعیـت       

توان به طـور قطـع بـه دلیـل          تفاوت فاحش را می   
ــه  ــدایی در زیرگون و ) subsp.turkestanicus (ج

 و هـــوایی، اختالفــات اساســـی در شـــرایط آب 
  . توپوگرافی و خاك منطقه دانست
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هاي  جمعیتRAPD نوع، توالی و درصد چند شکلی آغازگرهاي مورد استفاده در آنالیز -2جدول 
 .شیرطبیعی دم

Table 2- Type, frequency and percentage of polymorphic primers used in the RAPD 
analysis of natural populations of Leonurus cardiaca. 

 ردیف

No 

 آغازگر
Primer  

 توالی آغازگر
Sequence  

  تعداد کل
 قطعات تکثیر شده

Total bands  

  تعداد قطعات
 چند شکل

Polymorphic bands  

  درصد چند
 شکلی

 %  Polymorphic bands 

ت قدر
 تفکیک

RP value 

1 TIBMBA-02  5'TGCTCGGCTC3'  17 16 94% 7.0 
2 TIBMBA-03  5'GTGCGAGAAC3'  12 10 83% 3.4 
3 TIBMBA-06  5'GGACGACCGT3'  13 11 84% 4.2 
4 TIBMBA-08  5'CCACAGCCGA3'  17 15 88% 6.8 
5 TIBMBA-09  5'GGAACTCCAC3'  13 10 76% 3.8 
6 TIBMBA-10  5'GGACGTTGAG3'  12 10 83% 5.7 
7 TIBMBA-14  5'TCGGGAGTGG3'  11 9 81% 2.3 
8 TIBMBA-15  5'GAAGACCTGG3'  9 8 88% 2.8 
9 TIBMBA-20  5'GAGCGCTACC3'  19 19 100% 7.9 

10 TIBMBB-03  5'TCACGTGGCT3'  19 16 84% 5.0 
11 TIBMBB-04  5'ACCAGGTCAC3'  10 9 90% 4.6 
12 TIBMBB-05  5'GGGCCGAACA3'  13 12 92% 4.5 
13 TIBMBC-02  5'ACAGTAGCGG3'  22 21 95% 7.4 
14 TIBMBC-03  5'GGCTTGACCT3'  18 17 94% 6.6 
15 TIBMBC-10  5'AACGTCGAGG3'  7 6 85% 2.4 
16 TIBMBC-11  5'TTTTGCCCCC3'  8 8 100% 2.6 
17 TIBMBC-12  5'CCTCCACCAG3'  6 5 83% 2.3 
18 TIBMBC-17  5'CCGTTAGTCC3'  11 11 100% 3.9 
19 TIBMBC-20  5'AGCACTGGGG3'  14 10 71% 4.5 
20 TIBMBD-03  5'GAGCCCCGAA3'  14 14 100% 6.6 
21 TIBMBD-05  5'GTGCGGAGAG3'  10 7 70% 3.9 
22 TIBMBD-12  5'GGGAACCGTC3'  7 6 85% 1.2 
23 TIBMBE-02  5'ACGCCTGTAG3'  12 11 91% 4.2 
24 TIBMBE-03  5'TGGACTCGGT3'  11 10 90% 3.3 
25 TIBMBE-04  5'CCCAAGGGAA3'  20 20 100% 7.0 
26 TIBMBE-17  5'GGGAAAAGCC3'  10 9 90% 5.6 
27 TIBMBE-19  5´CTGGTGCTCA3´  18 17 94% 6.5 
28 TIBMBE-20  5'CAAAGGCGTG3'  9 9  100%  3.4 

   %89  11.6  13  میانگین
 -  -  325  364  جمع کل

  
 8-15 جمعیت کرمان، 1-7 (شیر جمعیت گیاه دم6 ي حاصل از قطعات تکثیرنوارالگوي  -2شکل 

 40- 47 جمعیت سراب و 32-39 جمعیت خوانسار، 24-31 جمعیت طالقان، 16- 23جمعیت درگز، 
 جمعیت ساري

Figure 2- Banding pattern of amplified fragments of sex populations Leonurus cardiaca. 
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 شیرهاي دمبراي جمعیتمولکولی هاي ي دادهنوار الگوي - 3جدول 
Banding patterns, molecular data for populations Leonurus cardiaca 

 ردیف
No   

 هاجمعیت
Population   

 کرمان
Kerman   

 درگز
Dargaz  

 طالقان
Taleghan  

 خوانسار
Khansar  

 سراب
Sarab  

 ساري
Sari   

 No. Bands  10 136 128 111 124 102 هانوارتعداد   1

 %5= >ها با فراوانی نوارتعداد   2
No. Bands Freq. >= 5%  

110 136 128 111 124 102 

 هاي اختصاصینوارتعداد   3
No. Private Bands  

23 55 19 15 26 14 

هاي مشترك محلی با فراوانی نوارتعداد   4
 ها جمعیت%25=< در 5%= >

No. LComm Bands (<=25%) 

0 0 0 0 0 0 

هاي مشترك محلی با فراوانی نوارتعداد   5
 ها جمعیت%50=< در 5%= >

No. LComm Bands (<=50%) 

35 44 49 40 46 43 

میانگین هتروزیگوتی مورد انتظار   6
)2*p*q( Mean He 

0.075 0.097 0.099 0.077 0.105 0.055 

 غیر انتظار مورد هتروزیگوتی میانگین 7
 He*(2N.(2N-1))  مرتبط

SE of Mean UHe 

0.081 0.103 0.105 0.082 0.112 0.058 

 یکیمورفولـوژ اختالفات اساسی در صفات   
 از قبیل ارتفـاع سـاقه، تعـداد سـاقه           زیرگونه  این  

 در  ها به طـور واضـح      و فرعی و تراکم بوته     اصلی
-ژنوتیپ جدایی   .بود مشخص    برداري زمان نمونه 

 هـاي مربـوط بـه     ژنوتیـپ جمعیت کرمان از    هاي  
در سـطح   هاي خوانسار، ساري و سـراب       جمعیت
 زیرگونـه   با توجه به آنکه به یـک      را 100پایداري  

توان به تفـاوت فـاحش در شـرایط     تعلق دارند می  
کرمان با سه منطقه دیگر نسبت      اقلیمی منطقه رابر    

 بـسیار بـه هـم     طالقاناقلیم منطقه خوانسار و     . داد

 فقط در باغات و در پاي ها  نمونهشبیه بود چرا که     
کردند ولی شـرایط آب و هـوایی      درختان رشد می  

 کرمـان طقه ساري متفاوت از منـاطق سـراب و          من
اي نبوده که بتواند بین      به اندازه  یماقل یرتأثبود ولی   

 اخـتالف فاحـشی از   زیرگونـه  هاي یـک    تجمعی
امـا اقلـیم منطقـه طالقـان،        . ایجاد کند نظر ژنتیکی   

دسترسی به آب و نور و خاك مناسب در باغـات           
هـاي سـراب و   جمعیت را به جمعیت    توانسته این 

    .خوانسار نزدیک کند
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 .تشابه ماتریس اساس بر مطالعه مورد شیردم جمعیت هاي ششژنوتیپ بنديگروه -3 شکل

Figure 3- Dendrogram of RAPD analysis on 47 accessions of Leonurus cardiaca based on 
Jaccard similarity coefficient. 

  
  آزمون تجزیه پالت

بـراي  ون تـري پـالت      در این تحقیـق آزمـ     
 با استفاده از    ها  یپتژنوبررسی فواصل ژنتیکی بین     

انجام شـد کـه نتـایج آن در        دو و سه عامل اصلی      
 این آزمـون    . نشان داده شده است     4  شماره شکل

تواند جـدا شـدن   همانند تجزیه کالستر بخوبی می  

 در ایـن   .هـا را نـشان دهـد       و قرابت آن   ها  ژنوتیپ
هاي به خوبی از جمعیت   نیز جمعیت درگز    آزمون  

هـاي مربـوط بـه       جـدایی ژنوتیـپ    .دیگر جدا شد  
هاي خوانسار و   جمعیت کرمان و نزدیکی ژنوتیپ    

   .طالقان به وضوح قابل مشاهده است

Sari8Sari7Sari6
Sari5

Sari4
Sari3Sari2

Sari1

Sarab8
Sarab7

Sarab6
Sarab5

Sarab4

Sarab3

Sarab2
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Khansar8
Khansar7

Khansar6

Khansar5
Khansar4

Khansar3

Khansar2
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Taleghan8

Taleghan7
Taleghan6

Taleghan5 Taleghan4

Taleghan3
Taleghan2
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Dargaz8
Dargaz7

Dargaz6
Dargaz5Dargaz4

Dargaz3
Dargaz2

Dargaz1

Kermane7

Kermane6

Kermane5Kermane4Kermane3

Kermane2
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 . سه بعديالتتوسط تجزیه پشیر مورد مطالعه دمگیاه هاي شش جمعیت بندي ژنوتیپ گروه-4شکل 

Figure 4- Grouping of RAPD analysis on 47 accessions of Leonurus cardiac based on a 
nalysis of three-dimensional plot. 
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  هااي نمونهآنالیز منطقه
در این ارزیابی شاخص تنـوع ژنتیکـی نـی          

)Nei's, 1972 (    و شـاخص اطالعـاتی شـانون)I (
و ) 4جـدول شـماره     (ها  براي هر یک از جمعیت    

 هـاي مـوثر   داد آلل  مشاهده شده، تع   هايتعداد آلل 
. محاسـبه شـد   ) 5 جدول شماره (براي هر آغازگر    

اساس ارزیابی انجام شده قدرت هر آغازگر در        ر  ب
هـاي چنـد شـکل بـراي هـر جمعیـت            نوارتولید  

  . مشخص شد
ــوع  ــین تن ــل همچن  درون تنــوع، )Ht( ک

هـا  ، ضریب تنوع بین جمعیـت      )Hs( ها  جمعیت
)Gst(      تخمین جریان ژنی از ،Gst  یـا Gcs) Nm (

افـزار  هاي آللـی توسـط نـرم   براي هر یک از مکان  
Popgeneها  محاسبه شد که میانگین هر یک از آن

  .در زیر آمده است
 نشان دهنده 25/0یر باالي به طور کلی مقاد  

هـاي مـورد    یاد بـین منـاطق یـا جمعیـت        تفاوت ز 
دهـد کـه بـه      این مسئله نشان می   . باشدمطالعه می 

، نزدیکـی بیـشتري     ها  یپتژنودلیل دگرگشنی بین    
شـیر یـک منطقـه بـا گیاهـان بـین       بین گیاهـان دم  

تـوان از   بر این اساس می   . شودها دیده می  جمعیت
هـاي منـاطق مختلـف کـه داراي صـفات           نوتیپژ

 از هم هستند رنتیکی دوژمطلوبی هستند و از نظر      
  .  استفاده کردیريگ دورگبراي 

  
  

 .شیرهاي طبیعی گیاه دمعیت پارامترهاي تنوع ژنتیکی در جم- 4جدول 
Table 4- Parameters of genetic diversity in populations Leonurus cardiaca. 

 هاي مورد بررسیجمعیت
Population   

 تعداد افراد
No sampel  

h*  I*  PPB(%) 

 کرمان
Kerman   

7  0.08  0.11  22.15% 

 درگز
Dargaz   

8  0.10  0.14  25.23% 

 طالقان
Taleghan   

8  0.10  0.15  26.15% 

 خوانسار
Khansar   

8  0.08  0.12  24.00% 

 سراب
Sarab   

8  0.10  0.15  27.08% 

 ساري
Sari   

8  0.05  0.08  14.77% 

* h  ،شاخص تنوع ژنتیکی نیI :شاخص اطالعاتی شانون ،PPB(%) : شکلد هاي چننواردرصد  
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شـیر  هاي دم بررسی تنوع در درون جمعیت    
نـوع ژنتیکـی نـی و       به کمک میـانگین شـاخص ت      

شــاخص اطالعــاتی شــانون مــورد ارزیــابی قــرار 
نتـایج نـشان داد کـه تنـوع ژنتیکـی درون           . گرفت

) h 15/0 =I,= 10/0 ( و طالقــانجمعیــت ســراب
ها، بیشترین و در جمعیـت  نسبت به سایر جمعیت 

 . بوده است  ینتر  کم) h ,08/0 = I = 05/0 (ساري
 ,Gst (هـا  جمعیـت  میان در ژنتیکی تمایز ضریب

Gst=(Ht-Hs)-.Ht(  ــدار ــه مقـ و %) 72 (72/0 بـ
، )Nm = 0.5 (1_ Gst).Gst(برآورد جریان ژنـی  

به طور متوسط تعداد مهاجرت رد و بدل شـده در       
بـا  %) 28 (28/0ها برابـر  هر نسل در میان جمعیت 

 مقـدار  .فرض تعادل هاردي واینبرگ محاسبه شـد    
ــایین  ــین   Nmپ ــایین ژن در ب ــادل پ ــشان از تب  ن

توانـد بـه دلیـل    هاي دم شیر است که مـی  تجمعی
  .هاي این گیاه باشدفاصله زیاد بین رویشگاه

نتایج حاصل از بررسی تعداد آلل موثر و مـشاهده        
شده حاکی از آن اسـت کـه هـر چـه مقـدار آلـل           

 2nشـیر  یـاه دم گ( 2مشاهده شده آغازگر به مقدار    
تر باشد نـشان از قـدرت بـاالي آن           نزدیک) است

- تولید نوار چندشکل در بین جمعیـت       آغازگر در 

توان آن را به تولید تعداد      هاست، که به نحوي می    
هاي اختصاصی براي آن جمعیت ربط داد، بـه       نوار

اي کـه تعـداد آغـازگر بیـشتري در جمعیـت           گونه
هـا  نـسبت بـه سـایر جمعیـت       )  آغـازگر  9(درگز  

  .بیشترین تعداد آلل مشاهده شده را دارا بودند
  

  ي مناطقاتجزیه خوشه
اي منـاطق تطـابق کامـل بـا         تجزیه خوشـه  

هـا را تاییـد    ژنوتیـپ دندروگرام حاصل از تفکیک  
بررسـی مـاتریس تـشابه در ایـن مطالعـه           . کندمی

هـاي خوانـسار و   بیشترین همسانی را در بین توده    
هـاي  ین همـسانی را در بـین تـوده        تر  کمطالقان و   

درگز و ساري  نشان داد که بـه ترتیـب حـاکی از          
هـا  یزان نزدیکی و دوري ژنتیکـی ایـن جمعیـت         م

بررسـی  ). 6جـدول   (باشـد   نسبت به یکدیگر مـی    
هـا و نمودارهـا امکـان     نتایج در غالب دنـدروگرام    

-بندي سریع و آسان نتایج را امکان پذیر مـی  جمع

  ). 2شکل (سازد 
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هاي طبیعی گیاه در جمعیتهاي مشاهده شده و موثر براي هر آغازگر  پارامترهاي تعداد آلل-5جدول 
 .شیردم

Table 5- Parameters, number of alleles observed and effective for each primer in 
populations Leonurus cardiac. 

  na*  ne*  

 کرمان  
Kerman   

 درگز
Dargaz  

 طالقان
Taleghan   

 خوانسار
Khansar   

 سراب
Sarab   

 ساري
Sari   

 کرمان
Kerman  

 درگز
Dargaz  

 طالقان
Taleghan  

 خوانسار
Khansar  

 سراب
Srab  

 ساري
sari 

TIBMBA-02 1.13 1.50 1.44 1.25 1.44 1.19 1.11 1.29 1.34 1.21 1.37 1.14 
TIBMBA-03 1.20 1.00 1.10 1.10 1.40 1.10 1.17 1.00 1.02 1.10 1.20 1.05 
TIBMBA-06 1.00 1.45 1.27 1.18 1.09 1.09 1.00 1.29 1.16 1.07 1.05 1.09 
TIBMBA-08 1.13 1.27 1.40 1.53 1.27 1.20 1.03 1.21 1.33 1.29 1.15 1.13 
TIBMBA-09 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00 
TIBMBA-10 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.09 1.00 1.00 1.00 1.09 
TIBMBA-14 1.22 1.22 1.11 1.11 1.00 1.11 1.05 1.12 1.10 1.06 1.00 1.03 
TIBMBA-15 1.00 1.00 1.38 1.25 1.63 1.25 1.00 1.00 1.17 1.24 1.46 1.06 
TIBMBA-20 1.63 1.32 1.47 1.26 1.26 1.11 1.44 1.22 1.37 1.10 1.20 1.06 
TIBMBB-03 1.00 1.13 1.19 1.06 1.31 1.00 1.00 1.09 1.04 1.06 1.20 1.00 
TIBMBB-04 1.11 1.22 1.44 1.33 1.44 1.00 1.03 1.09 1.32 1.11 1.34 1.00 
TIBMBB-05 1.25 1.08 1.17 1.17 1.17 1.00 1.19 1.02 1.16 1.09 1.04 1.00 
TIBMBC-02 1.19 1.24 1.38 1.43 1.38 1.52 1.04 1.14 1.22 1.19 1.20 1.23 
TIBMBC-03 1.29 1.00 1.24 1.29 1.29 1.41 1.25 1.00 1.19 1.13 1.21 1.26 
TIBMBC-10 1.00 1.33 1.33 1.17 1.50 1.50 1.00 1.29 1.20 1.16 1.36 1.24 
TIBMBC-11 1.00 1.38 1.13 1.63 1.25 1.38 1.00 1.31 1.03 1.30 1.10 1.26 
TIBMBC-12 1.20 1.20 1.80 1.40 1.40 1.20 1.05 1.20 1.37 1.39 1.28 1.05 
TIBMBC-17 1.18 1.18 1.27 1.36 1.36 1.45 1.14 1.14 1.12 1.15 1.31 1.23 
TIBMBC-20 1.50 1.20 1.20 1.40 1.10 1.30 1.40 1.11 1.15 1.23 1.09 1.14 
TIBMBD-03 1.43 1.36 1.43 1.07 1.36 1.71 1.24 1.25 1.22 1.06 1.26 1.48 
TIBMBD-05 1.43 1.57 1.57 1.43 1.71 1.14 1.14 1.37 1.44 1.37 1.62 1.03 
TIBMBD-12 1.17 1.17 1.33 1.17 1.33 1.17 1.04 1.16 1.20 1.14 1.33 1.14 
TIBMBE-02 1.00 1.27 1.09 1.18 1.09 1.00 1.00 1.18 1.02 1.13 1.02 1.00 
TIBMBE-03 1.10 1.40 1.00 1.20 1.20 1.30 1.10 1.28 1.00 1.15 1.17 1.27 
TIBMBE-04 1.40 1.25 1.25 1.15 1.30 1.10 1.22 1.11 1.17 1.03 1.10 1.06 
TIBMBE-17 1.33 1.22 1.44 1.56 1.33 1.44 1.22 1.21 1.39 1.40 1.31 1.39 
TIBMBE-19 1.00 1.24 1.29 1.24 1.12 1.18 1.00 1.16 1.21 1.09 1.11 1.10 
TIBMBE-20 1.11 1.67 1.22 1.11 1.22 1.56 1.06 1.53 1.21 1.11 1.22 1.39 

na* ،تعداد آلل مشاهده شده ne :رهاي موثتعداد آلل.  
  

در ارزیـابی مـاتریس تــشابه، میـزان تــشابه    
شـیر، بـر   هـاي دم  محاسبه شـده در بـین جمعیـت       

 تـا  65/0اي ازهاي چند شکل در دامنـه     اساس نوار 
توانـد بـه    قرار داشت که این تنـوع بـاال مـی    85/0

در ایـران   واسطه توزیع جغرافیایی وسیع این گونه       
هاي طالقـان و خوانـسار بـا میـزان          جمعیت. باشد

- بیشترین شباهت را در بین جمعیـت       85/0تشابه  

-هاي مورد مطالعه دارا بودند که دلیـل آن را مـی           

 یکــسان و نــسبتاًتــوان بــه شــرایط آب و هــوایی 
 مشابه محل جمع آوري     نسبتاًشرایط آبی و خاکی     

باغات و دو نمونه دانست چرا که هر دو نمونه در    
در پاي درختان که از آب و مواد غـذایی کـافی و             

. بردند جمع آوري شـدند بان مطلوب بهره می   سایه
ــاطق    ــه نزدیکــی من ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ از ط

جـایی مـواد گیـاهی      جغرافیایی مذکور امکان جابه   
نتـایج جـدول مـاتریس      . باشـد دور از انتظار نمـی    
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بـا  هاي درگز و ساري     تشابه نشان داد که جمعیت    
ــشابه  ــین 65/0میــزان ت  بیــشترین تفــاوت را در ب

اند کـه   هاي مورد بررسی از آن خود کرده      جمعیت
ـ (توان به اخـتالف در زیرگونـه          دلیل آن را می    ه ب

ــب  ــرایط  ) cardiaca و turkestanicusترتی و ش
.  متفاوت این دو منطقه دانـست کامالًآب و هوایی  

ـ          ا جدایی جمعیت کرمان از چهار جمعیت دیگـر ب

-شناسی را مـی  یاهگبندي  در طبقهتوجه به شباهت 

  . توان به شرایط خاص اقلیمی منطقه نسبت داد
  هاتجزیه واریانس داده

هاي مولکولی آنالیز تجزیه واریانس داده
)AMOVA (هاي میزان تنوع درون و بین جمعیت

  .نشان داد% 34و % 66شیر را به ترتیب دم

  
 .ه جمعیت مورد مطالع میزان تشابه بین شش- 6جدول 

Table 6-The similarity between the six populations studied 
 جمعیت مورد بررسی

Population  
 کرمان

Kerman  
 درگز

Dargaz  
 طالقان

Taleghan  
 خوانسار

Khansar  
 سراب
Sarab  

 ساري
Sari  

           Kerman  1.000 کرمان
         Dargaz  0.704 1.000 درگز
       Taleghan  0.826 0.703 1.000 طالقان

     Khansar  0.843 0.710 0.855 1.000 خوانسار
   Sarab  0.793 0.708 0.814 0.817 1.000 سراب
  Sari  0.789 0.657 0.800 0.821 0.800 1.000 ساري

  

  
 .هشیر مورد مطالعه بر اساس ماتریس تشاببندي شش جمعیت دم گروه-5شکل 

Figure 5-Grouping Six populations of Leonurus  cardiac based on similarity matrix. 
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  گیري نتیجه
با توجه به نتایج بدسـت آمـده در مجمـوع      

 را در RAPDهــاي ایــن تحقیــق توانــایی نــشانگر
-هـا و جمعیـت   یـپ ژنوتارزیابی تنوع ژنتیکی بین   

 ژنوتیپ  47در رابطه با    . دهدشیر نشان می  هاي دم 
ه نـشان داد کـه در   مورد بررسی نتایج بدست آمـد     

هـاي جمـع آوري دو      اکثر مـوارد هـر چـه محـل        
هاي ژنتیکـی  تر بوده شباهتژنوتیپ به هم نزدیک 
آنالیز تنوع ژنتیکـی درون و      . بیشتري با هم داشتند   

. کنـد هـا ایـن مطلـب را اثبـات مـی          بین جمعیـت  
 که نمودار مربوط بـه تجزیـه واریـانس          گونه  همان

ع وجـود دارد در  ها تنوبین جمعیت% 70نشان داد  
-می% 30ها  حالی که این مقدار در درون جمعیت      

آنالیز منطقه با دندروگرام حاصل از تفکیـک   . باشد
بنـابراین طبـق   . دهـد ها مطابقت نشان مـی      ژنوتیپ

هـا    یپژنوتنتایج بدست آمده، تفاوت ژنتیکی بین       
در اکثر مناطق وجـود دارد کـه حاصـل از ذخیـره           

ایی مختلـف و اثـر      ژنتیکی قوي، شرایط آب و هو     
جدایی جمعیـت درگـز از سـایر        . باشدانتخاب می 

ها با اطالعات تاکسونومی و جـدایی ایـن         جمعیت

بیشترین اختالف جمعیت   . زیرگونه  مطابقت دارد   
تـوان بـه دلیـل فاصـله زیـاد          درگز و ساري را می    

جغرافیایی و عدم تبادل مواد رویشی دانـست کـه          
شــباهت . دبــا اطالعــات تاکــسونمی مطابقــت دار

تـوان  بسیار زیاد جمعیت خوانسار و طالقان را می       
جـایی   جابـه  احتمـاالً به دلیل نزدیکی دو منطقه و       

 هـا   زیرگونه  هر چند جدایی    . مواد رویشی دانست  
توانـد دلیـل قطعـی و       و اطالعات تاکسونومی نمی   

با ایـن  . ها باشدمطابق با اطالعات ژنتیکی جمعیت 
اه و جـود تنـوع      وجود از دگرگشن بودن ایـن گیـ       
توان صـرف نظـر     باالي بین و درون جمعیت نمی     

هـاي منـاطق دور از      توان از نمونه  بنابراین می . کرد
هـاي  هم به عنوان والـد جهـت تالقـی در برنامـه           
هـاي  اصالحی استفاده کرد از جمله تالقی ژنوتیپ     

توانـد گزینـه   ها می جمعیت درگز با دیگر جمعیت    
یی بـا عملکردهـاي    مناسبی براي تولیـد هیبریـدها     

  .مورد نظر باشد
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 .رشیهاي دمجمعیت) AMOVA(هاي مولکولی  نتایج تجزیه واریانس داده- 7 جدول
Table 7-Analysis of variance molecular data (AMOVA) of populations Leonurus 
cardiaca. 

 منابع تغییرات
Source  

 درجه آزادي
Degree 

Freedom  
 بعاتمجموع مر

Sum of 
Squares  

 میانگین مربعات
Mean Square  

 واریانس تخمینی
Estimate 
variance  

 درصد واریانس
Variance 

percentage  
 هابین جمعیت

Among Pops  
5  1570.93  314.18  38.03  70%  

 هادرون جمعیت
Within Pops  

41  672.55  16.40  16.40  30%  

 کل
Total  

46  2243.48    54.43  100%  
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Motherwort ( Leonurus cardiaca ) is the only species of the genus Leonurus in Iran. It 
has many different compounds such as flavonoids, iridoids, triterpene, tannins, sterols, 
carotenoids useful to treat heart and therapy stomach diseases, any neurological disorders. In 
this study, RAPD molecular markers were used to evaluate genetic diversity among 30 
accessions from six wild populations of motherwort in Iran. Totally 60 random primers were 
tested initially where 28 produced polymorphic and high resolution bands. In total, 364 DNA 
fragment were obtained, from which 325 were polymorphic. Cluster analysis of genotype 
based on the Dice similarity coefficient and UPGMA method was performed. The min and 
max population’s values of genetic similarity were recorded between Dargaz 1 and Khansar 5 
(0.12) and Sari 2 and Sari 3 (0.89) respectively. In the Cluster analysis genotypes were 
divided into two main groups at 20 distances, on included Dargaz and the other contained 
Sarab, Khansar, Kerman, Sari and Taleghan. Population diversity using Nei's genetic diversity 

(h) and Shannon index (I) showed that genetic variation within populations Sarab and 
Taleghan (h=0.10, I=0.15) was the highest and within Kerman population was the least 
(h=0.06, I=0.10). crosses genotypes of Dargaz population with other populations according to 
genetic distance determined in this study can be good option for Production Hybrid with 
desired functions. 
Keywords: Leonurus cardiaca, Molecular markers, Breeding, Polymorphism, Gene flow. 
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