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 چکیده

جهت بررسي است.  مختلفي زراعي اني گياهپارازیت اجباري ریشه (.Orobanche spp)جاليز گل

 34 ،غرب ایراني شمالمنطقه گونه گل جاليز 3هاي مختلف از نمونه متعلق به جمعيت 11 تنوع ژنتيكي

از . نمودندغازگر باندهاي چند شكل توليد آ 22العه، از بين آغازگرهاي مورد مط .استفاده شد RSSIآغازگر 

در بين گونه هاي مورد چندشكل بودند. ( %94باند ) 214 ،توسط آغازگرها باند توليد شده 261مجموع 

خوشه اي، نمونه هاي گل . تجزیه داراي دو باند اختصاصي بود ".O. aegyptiaca Pers" مطالعه، گونه 

ي جغرافيایي تاثير چنداني بر ، بطوریكه تفاوت منطقهقرار دادگروه اصلي  6را در جاليز جمع آوري شده 

 %122گونه ها نداشت. براساس نتایج تجزیه واریانس مولكولي، تنوع ژنتيكي درون ها  نمونهتنوع ژنتيكي 

هاي ، ضرورت توجه به تنوع پارازیت در طراحي پروژهگونه هابود. سطح باالي تنوع ژنتيكي درون 

 دهد.، جهت ایجاد مقاومت در گياهان ميزبان را نشان مياصالحي

 .ISSRجاليز، نشانگر اي ،تجزیه واریانس مولكولي، گلتنوع ژنتيكي، تجزیه خوشه واژه های کلیدی:
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 مقدمه

بزرگترین از  Orobanchaceaeخانواده 

 هاي اجباريدر ميان پارازیتگياهي هاي  خانواده

گونه  142داراي  Orobanche . جنساست

در  گونه 39 ،از این تعدادكه  مي باشد پارازیت

ي گونه انحصاري منطقه 9و گزارش شده ایران 

 Saeidi Mehrvarz et) دنمي باش "فلور ایرانيكا"

al., 2010; Schneeweiss et al., 2004) مركز .

 (.Orobanche spp) پراكندگي طبيعي گل جاليز

دیگر یک علف ي مدیترانه بوده و در مناطق منطقه

-گونه(Paran et al., 1997).  هرز وارداتي است

باعث خسارت شدید   Orobancheهاي جنس 

در تعداد زیادي از محصوالت زراعي از جمله 

، (.Helianthus annuus L)آفتابگردان 

،  (.Nicotiana tabacum L)توتون

 Brassica) ، كلزا (.Trifolium spp)شبدر

oleracea L.)  گوجه فرنگي(Lycopersicon 

esculentum Mill.)  یونجهو (Medicago 

sativa L.) شوند مي(Rispail et al., 2007) .

بدليل ارتباط مستقيم با ميزبان، زندگي طوالني 

و ریز ر زیر خاک و تعداد زیاد بذودر مدت 

 مي باشد.كنترل گل جاليز بسيار مشكل  ،پایدار

به عنوان  تواندمي ایجاد گياه ميزبان مقاومبنابراین، 

به حساب آن كنترل هاي  مؤثرترین روشیكي از 

 بررسي تنوع ژنتيكي پارازیت . در این راستاآید

 استنياز برنامه هاي اصالحي پيش
(Buschmann et al., 2005; Roman et al., 

2004; Rubiales, 2003)اندک تعداد دليله . ب 

هاي اجباري، هاي در دسترس پارازیتویژگي

صفات بررسي تنوع ژنتيكي آنها با اندازه گيري 

قابل اعتماد زیاد مورفولوژیک و یا بيوشيميایي 

 هاي در دهه .((Verkleij et al., 1986 نيست

بطور موفقيت  DNAنشانگرهاي مبتني بر اخير 

ها و حتي افراد ژنوتيپگونه ها در تمایز  آميزي

اي از گياهان مورد استفاده قرار در طيف گسترده

 .(Ben Harrat et al., 2002)گرفته است 

 RAPD از قبيل DNA مولكولينشانگرهاي 

(Roman et al., 2007)  ،AFLP (Vaz Patto et 

al., 2008)  وISSR (Benharrat et al., 2002; 

Buschmann et al., 2005; Roman et al., 

در سالهاي اخير به طور گسترده اي در  (2002

مطالعه سطح تنوع در جمعيت هاي مختلف گل 

در بين نشانگرهاي مورد  جاليز استفاده شده است.

، یک تكنيک مبتني بر RSSI1نشانگر  استفاده،

RCI2 است كه توسطet al.  Zietkiewicz  

با استفاده از ( معرفي شد. در این تكنيک 1994)

به عنوان آغازگر و بدون نياز به  SSIهاي موتيف

هاي مجاور، سطح داشتن اطالعات در مورد توالي

شكلي طي فرآیند باالیي از تكرار پذیري و چند

 واكنش زنجيره اي پلي مراز بدست مي آید

(Bornet et al., 2001).  مثال، به عنوان

Buschman et al. (2005) با استفاده از 

توانستند دو جمعيت گل جاليز  ISSRنشانگرهاي 

كه از لحاظ خصوصيات موفولوژیكي قابل تمایز 

نبودند ولي قدرت بيماري زایي متفاوتي روي 

تشخيص هاي مختلف توتون داشتند را  تيپ

با توجه به مطالعات محدود در زمينه  دهند.
                                                      
. Inter simple sequence repeat1 

2. Polymerase chain reaction 

http://en.wiktionary.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wiktionary.org/wiki/Brassica_oleracea
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بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي گل جاليز 

جهت بررسي تنوع ژنتيكي  ري حاضمطالعه ایران،

مزارع توتون هاي گل جاليز درون و بين جمعيت

با استفاده از نشانگر مولكولي  شمال غرب ایران

ISSR .انجام شد  

 

 مواد و روش ها

-جمعيت نمونه متعلق به 11در این مطالعه، 

از مزارع  ،جاليز گل گونه 3 هاي مختلف از

 ختلفتوتون آلوده به این پارازیت در مناطق م

-جمع آوري شد. تعداد نمونه كشورغرب  شمال

-هر جمعيت بسته به دسترسي به گياهان گل هاي

 DNAاستخراج  (.1)جدول  بودمتفاوت  جاليز

 CTAB (Doyle and Doyle, 1990)روش  طبق

 نمونه گياهان يتازه  يها از گل اتبا اندكي تغيير

 فناوري ي زیستدر پژوهشكده شده برداري

كميت كيفيت و گرفت. انجام  وميهدانشگاه ار

AND ژل  از طریق الكتروفورز استخراج شده

شد. بررسي و دستگاه اسپكتروفتومتر  %1آگارز 

 34با استفاده از  واكنش زنجيره اي پلي مراز

 RSSI (Vancouver, Britishآغازگر 

Columbia, Canada)  (. 2انجام گرفت )جدول

ميكروليتر  22حجم  در پليمراز زنجيره اي واكنش

یک برابر  PCR، بافر DNAنانوگرم  32شامل

(Tris-HCl 10 mM, KCl 50 mM; pH=8.3)  ،

ميكرومول از هر  2MgCl ،2/2مول ميلي 1/1

dNTP ،1/2  12واحد آنزیم تک پليمراز و 

 در ترموسایكلر آغازگرپيكومول از هر 

PerkinElmer–Applied Biosystems  شدانجام .

دقيقه واسرشت  4بصورت:  PCRبرنامه دمایي 

چرخه  31 ،سانتي گراددرجه  94سازي اوليه در 

)جهت  سانتي گراد درجه 94ثانيه در  62شامل 

ثانيه در دماي اتصال )بسته  41واسرشت سازي(، 

سانتي  درجه 42دقيقه در  2به توالي آغازگرها( و 

درجه  42)جهت بسط( و بسط نهایي در  گراد

تفكيک قه بود. دقي 12 به مدتسانتي گراد 

 آگارز محصوالت تكثيري با استفاده از ژل

Resolute line (Biozyme) 6/1 و بافر  درصد

TBE  آميزي  رنگ وولت  42با ولتاژ نيم برابر

 گرفت.  بروماید صورت اتيدیوم توسط

 

 تجزیه داده ها

وجود یا عدم وجود باند در روي ژل به 

یس رمشخص گردید و مات و صفر یک ترتيب با

 پارامترهاي. اده هاي نشانگري تشكيل شدد

 ها، جمعيت و افراد سطح در ژنتيكي تنوع تخمين

 ,GenAlEx6 (Peakall and Smouseافزار  نرم با

 بیضرا يجهت محاسبه .گردید محاسبه (2006

 يمختلف يهاروش هادندروگرام ليتشك و تشابه

 . گرفتقرار يبررس مورد
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 .جالیزجمعیت )گونه( گل 3 اطالعات مربوط به -1جدول 

Table 1- Informations on 3 Orobanche populations. 
 نمونه تعداد

Number of sample 

 محل جمع آوري

Collecting site 

 گونه

Species 
1-19 (19) 

 

 (Urmia) اروميه

 

Orobanche aegyptiaca 
(P1) 

20-26(7) (Bukan) بوكان  

27-40(14) (Marivan) مریوان  

41-42(2) (Khoy) خوي    

43-45(3) (Naghadeh)  نقده  Orobanche ramosa 
(P2) 

46-48(3) (Oshnavieh)  اشنویه   

49-51(3) (Naghadeh)  نقده  Orobanche cernua 

(P3) 

 51  مجموع

Sum 51 

  

 

 

 مناسب و يبندخوشه يهاتمیالگور یيكارا

 کيكوفنت يهمبستگ بیضر اساس بر آنها بودن

-برنامه از استفاده با افراد دندروگرام. دیگرد نييتع

 ,pc-NTSYS (Rohlf 2افزار در نرم  1SAHNي

ي رسم گردید. جهت تائيد نتایج تجزیه (1998

 ,Kovach)  3اي، تجزیه به مختصات اصليخوشه

 انجام شد. (1999

 

 نتایج و بحث

 برآورد تنوع ژنتیکی 

نمونه هاي گل جاليز جمع آوري شده از 

متعلق به گونه  توتون شمال غرب ایران، مزارع

                                                      
1 Sequential Agglomerative Hierarchical Nesting 

(SAHN) algorithm  
2. Numerical Taxonomy SYStem for personal 

computer 
3.  Principal coordinates analysis  

 O. cernua و O. aegyptiaca ،O. ramosaهاي 

 .Oبودند. تحقيقات نشان داده است كه گونه هاي 

aegyptiaca Pers.،L.    O. ramosa وO. 

cernua Loefl.  به خسارت قابل توجهي

در نقاط مختلف كشور وارد محصوالت زراعي 

. به عنوان (Minbashi Moini, 2003)نمایند مي

پيش نياز برنامه هاي اصالح مقاومت ميزبان در 

 يندرون و ب يكي، تنوع ژنتبرابر انگل گل جاليز

، ISSRنشانگر هاي  ياي پارازیت بوسيلهگونه

 ISSRآغازگر  34 از .گرفت قرار بررسي مورد

 دادند نشان شكليچند آغازگر 22 مورد مطالعه،

 اصالً یا انده،باقي م آغازگر 14(. 2 )جدول

 اینكه الگوي باندي یا و نكردند توليد محصولي

نمونه  11تمامي  ایجاد ننمودند. تكثير واضحي

 و شد تكرار بار دو A12آغازگر  توسط گل جاليز
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 یيباال یريتكرارپذ بدست آمده باندي الگوهاي

 نشان دادند.درصد(  91)بيش از 

 

 

های در نمونه ISSR هاینشانگرباند و درصد چندشکلی آغازگرها، دمای اتصال، تعداد کل  -2جدول 

  مطالعه شده جالیزگل

Table 2- Primers, annealing temperature, total number of bands and percentage of 

polymorphic bands detected by ISSR markers on studied Orobanche individuals   

 نام آغازگر

Primer name 

 (1'3')  توالي
Sequence 

(5’3’) 

دماي اتصال )درجه 

 سانتي گراد(

Annealing 

temperature (°C) 

 تعداد كل باند

Total number of 

bands 

 درصد چندشكلي

Percentage of 

polymorphism 

UBC807 (AG)8T 44 5 80 

UBC808 (AG)8C 46 14 78.57 

UBC810 (GA)8T 43 12 83.33 

UBC811 (GA)8C 51 14 100 

UBC812 (GA)8A 49 15 86.67 

UBC816 (CA)8T 50 14 100 

UBC818 (CA)8G 45 12 83.33 

UBC825 (AC)8T 56 11 90.91 

UBC827 (AC)8G 47 19 89.47 

UBC834 (AG)8YT 40 16 100 

UBC854 (TC)8RG 35 9 100 

UBC857 (AC)8YG 49 13 100 

UBC864 (ATG)6 51 14 100 

UBC880 (G(GA)2)3 42 16 100 

A7 (AG)10T 49 11 90.1 

A12 (GA)6CC 30 9 100 

A13 (GT)6CC 52 1 85.71 

CA&AC (CA)6AC 41 14 100 

CA6Rg (CA)6RG 48 16 100 

CAg5 )CAG)5 60 13 100 

 

Buschmann et al. (2005 )در پژوهشي 

 فرآیند ISSRنشانگر  تكرارپذیري آزمایش براي

را  يمشابه یجبار تكرار كردند و نتا 1را  يرتكث

گزارش نمودند. تكرار پذیري باال به استفاده از 

، ISSR( در يواحد 21-16آغازگرهاي بزرگتر )

 نشانگر  درمثال كوتاه آغازگرهاي با در مقایسه

RAPD  (12 واحدي) محقق به كه گرددبر مي 

 62-41) باالتر اتصال دماي از استفاده ياجازه

 رفتن باال باعث و داده را( سانتي گراد يدرجه

 در مورد هابررسي. گرددمي اتصال در سختگيري

 ضعيف ترین تنها كه دهدمي نشان تكرارپذیري

 Pradeep Reddy et) باندها، قابل تكرار نيستند

al., 2002). مذكور، آغازگر 22 از استفاده با 

 عدد 214 كه شد ایجاد تشخيص قابل باند 261
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 دادند نشان شكلي چند( %94 معادل) آنها از

 توسط شده توليد باندهاي كل تعداد (.2)جدول

 8 G(AC)آغازگر  توسط باند 19 بين آغازگر، هر

 13 ميانگينبا  8T(AG) باند توسط آغازگر 1 تا

 4 بينشكل به ازاء هر آغازگر ند چندبود. تعداد با

(. 2بود )جدول متغير  12 ميانگينبا  14 الي

 گل جاليز، هايباال در نمونه يچندشكل يزانم

وجود تنوع ژنتيكي در گونه هاي  ينشان دهنده

 ISSRنشانگر  باالي كارایيگل جاليز و از طرفي 

. است گل جاليز مختلف هايجمعيت شناسایي در

 اطالعات يارائه در ISSRنگر نشا توانایي

آنها در  یعو توز هاریزماهواره فراواني به ژنتيكي،

گردد مي بر هاگونه ژنوم از وسيعي مقياس

(Morgante et al., 1993) . 

 قالبدار آغازگرهاي از عمدتاً بررسي این در

با  آغازگر كردن دارقالب شد. استفاده 3' انتهاي در

 اطمينان، 1'یا  3'اي نوكلئوتيد هرز در انته 1-4

 ي DNAدر  ریزماهواره یک انتهاي در اتصال

 و اسمير مشكل نتيجه، در. تضمين مي كند را الگو

بر اساس نتایج  .شودمي رفع داخلي اتصال

Pradeep Reddy et al.  (2002 )هاي آغازگر 

 آغازگرهایي با مقایسه در، 3' انتهاي در شدهقالب

 باندي الگوهاي اند، هشد قالبدار 1' انتهاي در كه

ایجاد مي نمایند. در بررسي  تريواضح

بدون  آغازگرهايBenharrat et al.  (2002 )هاي

 يدچندشكل تول نشانگردو  یا یکتنها  قالب

 شكلي چند قالبدار آغازگرهاي يكهكردند در حال

دي  تكرارهاي معموال. دادند نشان بيشتري

در  1'یا  3'در انتهاي  قالب شده نوكلئوتيدي

 چند، نوكلئوتيدي دیگرچند مقایسه با تكرارهاي 

 گونه هاي يانم در دهند.مي نشان باالیي شكلي

 .P1 (Oدر  ياختصاص باند 2مورد مطالعه 

aegyptiaca) شد.  مشاهدهRoman et al.  

 .O ينمونه دو  ژنتيكيتنوع  بررسي( در 2007)

gracilis از استفاده با اسپانيا، مختلف نواحي از 

 مشاهده يباند اختصاص هيچ، RAPD شانگرن

 كه دهدمي نشان یگوسيتيهتروز مقادیر. نكردند

 ژنتيكي تنوع  "O. aegyptiaca" جمعيت  در

 دیگر مشخصات .(3)جدول دارد وجود بيشتري

مختلف  گونه هاي در تكثير شدهISSR هاي مكان

بررسي تنوع آمده است.  3در جدول  جاليزگل

 پيش نيازپارازیت، گونه هاي يكي درون و بين تژن

هاي گزینش و  شناسایي منابع مقاومت در برنامه

تعيين استراتژي الزم براي اصالح گياهان ميزبان 

 ,.Roman et al)مقاوم در مقابل پارازیت  است 

2004; Satovic et al., 2009)آنجا كه  . از

تنوع  یينپا يارسطوح بس ISSR ينشانگرها

 در توانندمي ان مي كنند،نمای يرا بخوب يكيژنت

- بكار گياهي هايگونه ژنتيک جمعيت مطالعات

 در ISSRنشانگر  گيريبكار گزارش اولين .روند

 جاليز،گل هايجمعيت ژنتيكي تنوع بررسي

 . درشد ارائهBenharrat et al. (2002 ) توسط

این  در نشانگر این كارایي بخوبي مطالعه این

 پيچيدگي كه عليرغمبطوریداده شد.  نشان زمينه

 توانست ISSRنشانگر  ،Minoresي دستهزیر

 آنكهحال دهد، نشان آن هايگونه بين خوبي تمایز

 rbcLیا توالي  RFLPنشانگر  توسط مطالعه

 .OوO. hederae ي نتوانست دو گونه
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amethystea نماید تفكيک خوبيه را ب (Benharrat et al., 2000). 

 

 جالیز.های گلتکثیر شده در جمعیت ISSR هایمشخصات مکان  -3جدول 
Table 3- Characteristics of amplified ISSR loci on studied Orobanche populations. 

Populations P1 

(Orobanche 

aegyptiaca) 

P2 

(Orobanche 

ramosa) 

P3 

(Orobanche 

cernua) 

No. Bandsa 261 255 221 

No. Bands Freq. >= 5%b 261 255 221 

No. Private Bandsc 1 0 0 

No. LComm Bands 

(<=25%)d 
0 0 0 

No. LComm Bands 

(<=50%)e 
0 0 0 

Mean Hef 0.38 0.33 0.23 

Standard error of Mean 

He 
0.01 0.01 0.01 

%Pg 93.87 85.44 55.56 
a No. Bands = Number of bands.   
b No. Bands Freq. >= 5% = Number of bands with a frequency >= 5%.   
c No. Private Bands = Number of bands unique to a single population.  
d No. LComm Bands (<=25%) = Number of locally common bands (Freq. >= 5%) found in 25% or fewer 

populations.  

e No. LComm Bands (<=50%) = Number of locally common bands (Freq. >= 5%) found in 50% or fewer 

populations. 
f He = Expected heterozygosity = 2  p  q. (pij is the frequency of jth band at ith locus).  
g  %P = Percentage of polymorphic loci.   

 

 بررسی روابط افراد و  جمعیت ها

 ليتشك و بهتشا بیضر يمحاسبه جهت

 قرار يبررس مورد يمختلف يهاروش دندروگرام

 و يبند خوشه يهاتمیالگور یيكارا. گرفت

 يهمبستگ بیضر اساس بر آنها بودن مناسب

 يبرا ياريمع. این ضریب، دیگرد نييتع کيكوفنت

 داده نشان تشابهات نيب يهمبستگ سنجش ميزان

 تشابه يواقع قدارم و دندروگرام يرو بر شده

 نیشتريب يبررس مورد يهاروش نيب از. است

 بر UPGMA تمیالگور به مربوط( 69/2) مقدار

 نیبنابرا ؛بود جاكارد تشابه بیضر اساس

 شیروش، جهت نما نیدندروگرام با استفاده از ا

 . شد ليتشك افراد مورد مطالعه روابط خویشاوندي

-نمونه ني( ب33/2) يكيتشابه ژنت زانيم نیكمتر

ریوان م و هياروم از بيبه ترت "32" و "19" يها

ي این دو نمونه هر دو متعلق به گونه .مشاهده شد

O. aegyptiaca  .يكيتشابه ژنت نیشتريببودند 

به ترتيب  "44"و  "41" يهانمونه نيب  (64/2)

. مشاهده شدمتعلق به دو منطقه خوي و نقده 

و  O. aegyptiacaي ي خوي از گونهنمونه

. این دو بود O. ramoasي ز گونهي نقده انمونه

بوده  Trionychonي گونه هر دو متعلق به دسته

و هر دو به هم و از لحاظ مورفولوژي بسيار شبيه 
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ي شاخه دار مي باشند. همچنين داراي داراي ساقه

ي ميزباني و تعداد كروموزوم یكسان هستند دامنه

(Paran et al., 1997). دندروگرام اساس بر 

 و UPGMA یتمالگور يبر مبنا دهآم بدست

 6افراد مورد مطالعه در  ،جاكارد تشابه ضریب

 كلي، . بطور(1)شكل  گرفتندقرار  يگروه اصل

 سرتاسر دراز گونه هاي مختلف  هانمونه

 تنوع مساله این كه بودند پراكنده دندروگرام

 مثال، براي .دهدمي نشان را باال جمعيتيدرون

 .O يگونه به متعلق 11 و 12، 49 هاينمونه

cernua شده يآورجمع منطقه کی از سه هر كه 

-نشان نیا. گرفتند قرار مجزا يهاگروه در بودند،

-جمع محل نظر از كه فرد، دو كه آنستي دهنده

 يباند يالگوها بودند، کینزد هم به اريبس يآور

 دؤیم یيسو از جهينت نیا. كردند جادیا يمتفاوت

 يهاتيجمع زیتما در استفاده مورد نشانگر یيكارا

 هشدار اعالن یک گرید يسو از و بوده زيجالگل

در  زيجال گل يباالتنوع  خطر مورد در جدي

 يمشابه جیمنطقه و مشكل مبارزه با آنهاست. نتا

 هاگونه مورد درet al.  Benharrat (2002 )توسط

 نشانگر از استفاده با زيجالگل يهاتيجمع و

ISSR آمد بدست.  

 نيب 262/2ي ژنتيكي جمعيت ها از فاصله

 .O"و  "O. aegyptiaca"هاي  جمعيت

ramosa"  جمعيت هاي   نيب 194/2تا"O. 

ramosa" و " O. cernua" يگونه بود. ريمتغ O. 

cernua ي متعلق به دستهOsproleon  است كه

-ي غير منشعب خود شناخته ميي ساقهبوسيله

دو گونه  در حالي كه (Paran et al., 1997)  شود

O. aegyptiaca  وO. ramosa  هر دو متعلق به

بوده و از لحاظ مورفولوژي  Trionychonي دسته

ي شاخه و هر دو داراي ساقهبه هم بسيار شبيه 

در اصالح گياهان زراعي، یكي از دار مي باشند. 

 معيارهاي انتخاب والدین براي تالقي و بهره

-ي ژنتيكي ميفاصلهي هتروزیس، مندي از پدیده

 باشد. معموال هر چه والدین از لحاظ صفات

د تنوع و ني بيشتري داشته باشفاصله مختلف

 هتروزیس بيشتري در نتاج مشاهده خواهد شد

(Falconer and Mackay, 1997) هر چند این .

اي مطلوب گياهان زراعي پدیده مساله در

هاي هرز یک شود، اما در مورد علفمحسوب مي

ي خطرناک است كه ممكن است منجر به یدهپد

توسعه دامنه هاي قدرتمندتر و یا ایجاد پارازیت

هاي جدید انتقال به گونهميزباني پارازیت )

 براي تامين بهتر مواد مورد نياز شود. (ميزبان

 

 تجزیه واریانس مولکولی

نتایج تجزیه واریانس مولكولي 

(1(AMOVA  1992) et al.,(Excoffier  ي حاك

 et(.4از تنوع باالي درون گونه اي بود )جدول 

al.  Roman (2007) هاي در بررسي جمعيتO. 

gracilis var. gracilis آوري شده از شمال جمع

، درصد باالیي از RAPDاسپانيا توسط نشانگر 

ها مشاهده ( در درون جمعيت29/42تنوع )

 كردند.

                                                      
1. Analysis of molecular variance 
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Coefficient
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مبتنی بر ضریب تشابه جاکارد در  UPGMAای به روش شهی خودندروگرام حاصل از تجزیه -1شکل 

 جالیز.نمونه گل 11
Figure 2- Dendrogram of 51 Orobanche individuals based on UPGMA algorithm and 

Jaccard's similarity coefficient using ISSR data 
 

 لیز.تجزیه واریانس مولکولی روی جمعیت های )گونه های( گل جا -4جدول 

Table 5- Analysis of molecular variance (AMOVA) on Orobanche populations. 

Source of variation df SS MS Est Var % Stat Value P(rand >= data) 

Among populations 2 117.34 58.67 0.00 0% PhiPT 0.019 0.023 

Within populations 48 2980.01 62.09 62.01 100%    

Total 50 3097.43  62.01 100%    

df = degrees of freedom; SS: sum of square; MS = mean of squares; Est Var = estimated variance; PhiPT is an 

analogue of Fst. 
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( با بكار 2008) et al. Vaz Patto همچنين

بيشترین تنوع ژنتيكي  AFLPبردن نشانگر 

 .Oهاي افراد درون جمعيت( را در بين 3/46)

foetida .با در رابطهات مطالع گزارش كردند 

كه در  نشان داده اندسطح تنوع  و سيستم تالقي، 

گياهان دگرگشن، درصد تنوع ژنتيكي درون 

. در حاليكه باالتر از بين جمعيتي استجمعيتي 

الگوي تنوع در گياهان خودگشن، بر خالف این 

جمعيتي تنوع بين انافشخودگردههاي گونه .است

 ,Nybom and Bartish) دهندباالیي نشان مي

2000; Satovic et al. 2009) .اساس هر این  بر

ي چند در اینجا گواهي بر نوع سيستم تالقي همه

هاي مورد مطالعه وجود ندارد، سطح جمعيت

هاي مورد بسيار پایين تنوع ژنتيكي بين جمعيت

-در مورد گونه اي است كهنتيجهمشابه مطالعه، 

در  O. crenataافشان مانند هاي دگرگرده

 Roman et). مطالعات قبلي بدست آمده است

al., 2001; Roman et al., 2002) در پژوهشي 

Roman et al. (2007دو نتيجه ) ي متفاوت در

مورد یک گونه، از دو منطقه ي جغرافيایي 

مختلف گزارش كردند؛ بطوري كه هر كدام از 

افشان هاي خودگردهگوي تنوعي شبيه گونهآنها ال

البته انتقال بذر از  افشان نشان دادند.و یا دگرگرده

یک مكان به مكان دیگر توسط انسان یا ادوات 

سطح نقش اساسي در تواند مينيز كشاورزي 

 داشته باشد.جمعيتي باالي تنوع درون

 

 نتیجه گیری کلی 

-ههاي متداول كنترل گوناز آنجا كه روش

جاليز در مزارع توتون موثر نيستند، نياز هاي گل

هاي جدید مبارزه وجود دارد. به ایجاد روش

تواند به عنوان یكي از ایجاد گياه ميزبان مقاوم مي

مؤثرترین روش هاي كنترل به حساب آید. با این 

ها و یا منابع طبيعي مقاومت در حال، مكانيزم

 Buschmann)توتون تاكنون شناسایي نشده است 

et al., 2005) بررسي تنوع درون و بين .

هاي پارازیت، جهت شناسایي منابع جمعيت

هاي گزینش امري ضروري مقاومت در برنامه

است. از سوي دیگر، وجود تنوع ژنتيكي یكي از 

هاي كنترل مؤثر پارازیت بوده و محدودیت

هاي متفاوت و راهبردهاي تهدیدي براي ميزبان

شود.  نتایج این بررسي نشان كنترل محسوب مي

ابزاري مناسب جهت  ISSRداد كه نشانگر 

هاي گل جاليز ي تنوع ژنتيكي جمعيتمطالعه

ي جغرافيایي است و توانایي تمایز افراد با منطقه

باشد. نتایج نشان داد كه نزدیک به هم را دارا مي

ي روابط ژنتيكي بين افراد مورد مطالعه با منطقه

ها داراي ارتباط مشخصي نيست. به جغرافيایي آن

ي جغرافيایي نتوانست در عبارت دیگر منطقه

بندي افراد تاثير واضحي بگذارد. ولي گروه

تفكيک بر اساس جایگاه رده بندي نمونه ها در 

دندروگرام جمعيت قابل مالحظه است. آنچه به 

رسد این است كه، بر اساس نتایج حاصل نظر مي

ي تنوع ژنتيكي در درون و با توجه به سطح باال

جاليز از تهدیدات هاي مورد مطالعه، گلجمعيت

ي شمال غرب ایران جدي كشاورزي در منطقه
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ها توانایي شود. همچنين این گونهمحسوب مي

ي ميزبان و آلوده كردن ميزبان انتقال از یک گونه

جدید را دارند. بنابراین اصالح براي مقاومت باید 

اصالح توتون در منطقه مورد  هاي آتيدر برنامه

 توجه قرار گيرد.
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Abstract 
Orobanche spp. is holoparasitic plant, parasitising roots of different crops. Genetic 

polymorphism was investigated among and within 3 Orobanche species collected from 

different regions of northwest Iran, using RSSI markers. Out of 34 ISSR primers tested, 20 

were found to be polymorphic and produced clear bands  . 261 discernible bands were 

generated with 254 (94%) being polymorphic. Among studied species, "O. aegyptiaca" 

showed 2 unique bands. Clustering algorithm was divided collected Orobanche specimens 

into 6 main groups. It was obvious that genetic relationships among studied landraces did not 

have force tendency to associate with their geographic origins. According to AMOVA, 100% 

of the total variation was partitioned within species. Such variability is important for any 

attempt to develop resistant host crops against parasite. 

 

Keywords: AMOVA, broomrape, cluster analysis, genetic diversity, ISSR markers. 
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