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چکیده
هاي زنبـق ارزش زینتـی و دارویـی    گونه. رویدمیصورت وحشیبهکشورمختلفنقاطبوده که درایرانمیبوگیاهانها وايلپهتکردهاززنبق

وحشـی  هـاي زنبـق هـاي مختلـف  ، نمونـه ISSRآغازگرهـاي  ازاسـتفاده بازنبقهايبرخی ژنوتیپژنتیکیتنوعمنظور بررسیبه. بسیار زیادي دارند
آغـازگر  16ایـن بررسـی  در. گردیدآوريجمعاستان خراساننقاط مختلفازIris kopetdaghensis،Iris songarica،Iris fosterianaشامل
مورفیسـم کـه پلـی  8YT(AG)و8G،(CT)8RG،(TC)8C،(TG)8G ،(AC)8YG(CA)آغازگرششهاآنمیانازوگرفتقراربررسیمورد
باند 119باند تکثیر یافته، تعداد 126از میان ISSRدر بررسی توسط شش نشانگر مولکولی. نشان دادند براي این مطالعه استفاده شدندايمالحظهقابل

هـاي  و کمتـرین میـزان جایگـاه   8YG(AC)و 8C(TC)هـاي چندشـکل را آغازگرهـاي    بیشترین تعداد جایگـاه ). درصد4/94(چندشکلی نشان دادند 
هـا و  کالستر نشانگر مولکـولی نشـان داد کـه ایـن نشـانگر قـادر بـه تشـخیص گونـه         نتایج حاصل از تجزیه. تولید نمود8G(CA)چندشکل را آغازگر 

هاي اصالحی زنبق بخصوص نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نشانگرهاي مولکولی جهت برنامه. هاي جمعیت یک گونه از یکدیکر استژنوتیپ
همچنـین توصـیه   . پالسـم زنبـق را دارد  زم را براي مطالعه تنوع ژنتیکی و مدیریت ژرمکارایی الISSRمولکولیباشد و نشانگر انگشت نگاري مفید می

. هاي آتی زنبق استفاده شودعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامهههاي بومی زنبق وحشی بشود از تودهمی

پالسم زنبقتجزیه کالستر، خراسان، روابط فیلوژنتیکی و ژرم:واژگان کلیدي

١ھمقدم
نقـاط بوده کـه در ایرانبومیگیاهانها وايلپهتکردهاززنبق
ازIrisجــنس . رویــدمــیصــورت وحشــیبــهکشــورمختلــف
و داراي اندام زیرزمینی به شـکل  چندساله، گیاهیIridaceaeخانواده
هـاي زنبـق داراي ارزش زینتـی و    گونه).2(استغدهباپیازیاریزوم

دانش کافی از تنوع ژنتیکـی در جمعیـت  .تنددارویی بسیار زیادي هس
هاي گیاهی و چگونگی استفاده بهینه از آن، از منـافع بنیـادین علـوم    

نــابع ژنتیکــی هــاي کــاربردي ماننــد مــدیریت مــوثر مپایــه و برنامــه
وابسته به تزریـق  بهبود منابع ژنتیک گیاهی،. محصوالت گیاهی است

اسـتفاده از روش هـاي   سـنتی و  يهـا گونههاي وحشی،مداوم نمونه
این فرآیند تماماً نیاز بـه ارزیـابی تنـوع دارد تـا     . اصالحی مدرن است

). 12و2(هاي با عملکرد باال و مقاوم انتخاب شوند واریته
تعـداد ایـن ازکهداردوجوددنیادروحشیزنبقنوع300ازبیش

دانشجوي کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، دانشـیار و اسـتاد گـروه علـوم    -4و 2، 1
دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدباغبانی

مع آموزش عالی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهدمجتاستادیار،-3
Email: ghorbanzadeh@um.ac.ir):نویسنده مسئول-(* 

نـژادي گیـاهی، دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه      گروه بیوتکنولـوژي و بـه  اریدانش-5
فردوسی مشهد

گترین بزرIris). 2(است شدهگزارشدر ایرانآنزیرگونهوگونه20
گونه و زیرگونه علفی 260است و از بیش از Iridaceaeجنس خانواده

این جنس بیشترین تعداد گونه را از مـرز  . چند ساله تشکیل شده است
هـا در منـاطق   تعداد قابل توجهی از گونـه .آسیا تا شرق دور دارد-اروپا

ی بیابـان هاي خشک، نیمهها در محیطمرطوب قرار دارند، اما اکثر گونه
هاي زنبق اهمیـت دارویـی   گونه).7(شوند و کوههاي سنگی دیده می

هــاي بســیار زیــادي داشــته و در درمــان ســرطان، التهــاب و آلــودگی
همچنین از گیاهان این خـانواده، در  .باکتریایی و ویروسی کاربرد دارند

درد و کبـودي اسـتفاده   دنـدان ماالریـا، درمان سرماخوردگی، آنفلوانزا،
). 17(شود می

هـاي  هـاي زنبـق بـا اسـتفاده از ویژگـی     شناسایی صـحیح گونـه  
گـاهی  . مورفولوژیکی، زمانی امکانپذیر است که گیاه به گل رفته باشد

در مرحله گلدهی نیز بعلت اثر شرایط محیطـی خصوصـیات فنـوتیپی    
ــد  ــانی ندارن ــروز یکس ــوژیکی و   . ب ــطح مورفول ــی در س ــوع ژنتیک تن

هـایی  بیـان ژنوتیـپ داراي محـدودیت   بیوشیمیایی بعلت اثر محیط بر 
مولکـولی  نشانگرهايمانندتريمطمئنهايروشازامروزه). 1(است 

اسـتفاده  )هـا بعنوان ابـزاري کارآمـد در ارزیـابی و شناسـایی ژنوتیـپ     (
مزیت تکنیک هاي مولکولی نسبت بـه مورفولـوژیکی، دقـت    . شودمی
ابسته نبودن هاي ژنتیکی جزئی و همچنین وها در تشخیص تفاوتآن

)شاورزيعلوم و صنایع ک(علوم باغبانینشریه
376-382.، ص1395پاییز، 3، شماره 30جلد 
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از میـان  ). 13و9،10(باشـد  به اثرات محیط و مراحل رشد گیـاه مـی  
یـک روش  1ISSRهاي مولکولی بررسی تنوع ژنتیکی، نشـانگر  روش

هـاي افـراد بـا خویشـاوندي     تواند تفـاوت است که میPCRمبتنی بر 
مزایـایی  ISSRاگرچه نشـانگر  . نزدیک را بسرعت از یکدیگر جدا کند

ترین نشانگرهاي مولکولی اسـت  که یکی از کم هزینهRAPDمشابه 
ولی بدلیل طول نسبتا بلندتر آغازگرها و دمـاي اتصـال بـاالتر    را دارد،

است و می تواند بطـور گسـترده خصوصـا    RAPDتر از قابل اطمینان
). 22(براي ارزیابی ژرم پالسم گیاهی و تنـوع ژنتیکـی اسـتفاده شـود     

نگـاري  مفیـدي در مطالعـات انگشـت   نشانگر ISSRنشانگر مولکولی 
).4(است ... گذاري ژن و هاي فیلوژنتیکی ، نشانژنومی، بررسی

بــراي تخمــین تنــوع ژنتیکــی در ســطح درون ISSRنشــانگر از
اي تعداد زیادي از گونه هاي گیاهی مانند پرتقـال  اي و بین گونهگونه

Iris lactea) 15(، گلرنگ )6( var. chinensis )22(ه واژگـون  ، الل
اسـتفاده  ) 14(و زنبق )20(، عناب ) 4(، مرکبات)8و3( ، زعفران)11(

نشان دادنـد کـه آغازگرهـاي قـالب     ) 6(فانگ و همکاران .شده است
ــزوزایم هــا ISSRشــده  ــذیرتر از ای ــد و تکرارپ 3RFLP، 2بســیار مفی

اکثـر  . در تجزیه تنوع ژرم پالسم نارنگی سه برگی هسـتند 4RAPDو
یـک تکنیـک مناسـب بـراي     ISSRم نمودند که نشانگرمحققان اعال

تعیین تنوع ژنتیکی و شناسایی سریع ارقام گیاهی است و می تـوان از  
المللـی  پالسـم بـین  هـاي بـومی و ژرم  آن در تعیین خصوصیات تـوده 

در آینده نه چندان دور حفـظ مالکیـت   ). 4و15(گیاهان استفاده نمود 
هـا چنـد   ISSRتـا امـروز   . تپالسم امري بدیهی و ضـروري اسـ  ژرم

لـذا نقـش   . اندشکلی بیشتري را نسبت به هر روش دیگري نشان داده
ها و ارقام گیاهی در تشـخیص  مهمی را در ایمن کردن حقوق ژنوتیپ

).9(کنند ها ایفا میپالسمژرم
هـاي  با توجه به اهمیـت گیـاه زنبـق، اولـین قـدم بـراي برنامـه       

ها و و روابط خویشاوندي بین ژنوتیپاصالحی، اطالع از تنوع ژنتیکی 
از آنجایی کـه نشـانگر   . هاي مختلف آن در مناطق متفاوت استگونه

ISSR   براي تعیین تنوع ژنتیکی در گیاهان کـارایی بـاالیی دارد، مـی
پالسـم گیـاه زنبـق در    بنـدي ژرم توان از آن در بررسی تنـوع و گـروه  

در ایـن تحقیـق   . مناطق جغرافیایی مختلف نظیر خراسـان بهـره بـرد   
16بمنظور اطالع از روابط فیلوژنتیکی و تنوع ژنتیکی موجود در بـین  

. استفاده شدISSRهاي آوري شده، از آغازگر ژنوتیپ زنبق جمع

هامواد و روش
ژنوتیپ زنبق از سه گونه از مناطق مختلف در استان خراسـان  16

ارشـناس  هـا بـه کمـک ک   شناسایی ژنوتیـپ . آوري گردیدرضوي جمع

1- Inter Simple Sequence Repat
2- Isozyme
3-Amplified Fragment Length Polymorphism
4- Random Amplified Polymorphism DNA

گیاهشناسی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسـی مشـهد انجـام    
.آمده است) 1(ها در جدول اطالعات مربوط به نمونه. گردید

آوري اکوتیپ بالفاصله بعد از جمع16هاي برگ: DNAاستخراج 
DNAاسـتخراج  . هـا اسـتخراج شـد   آنDNAبه آزمایشگاه منتقل و 

بـه منظـور   ). 5(انجام شد CTABروش ها با استفاده ازژنومی نمونه
الگو DNAهاي مورد بررسی، غلظت اولیه DNAایجاد یکنواختی در 

با استفاده از اسپکتروفتومتر و الکتروفورز ژل آگاروز یک درصد، تعیـین  
16هاي زنبـق  ژنوتیپDNAبراي بررسی چند شکلی . و بهینه شدند

اي تولیـد شـده، در   هـ بعـد از بررسـی بانـد   . استفاده شدISSRآغازگر 
هـاي  نهایت شش آغازگر دو نوکلئوتیدي براي مطالعـه همـه ژنوتیـپ   

).2جدول(انتخاب شدند 
DNAمیکـرو لیتـر   5/1اجزاي هر واکنش زنجیره پلیمراز شامل 

، MgCL2مـوالر  میلیdNTP ،2میلی موالر 2/0، )نانو گرم50-30(
10بـه غلظـت   پلیمراز، یک میکرولیتر آغازگرDNAواحد آنزیم 5/1

حجـم  . ، انجـام شـد  PCR Baffer 1Xمیکرو لیتر از 5/2پیکومول و 
25با آب مقطر اسـتریل شـده بـه    PCRمحلول واکنش جهت انجام 

دمـاي مرحلـه واسرشـته سـازي بـراي تمـامی       . میکرولیتر رسانده شد
سازي گراد در نظر گرفته شد، زمان واسرشتهدرجه سانتی94آغازگرها 

. ثانیه اعمال شـد 30-45سازي در هر چرخه و واسرشتهدقیقه 4اولیه 
درجه 8/52-56دماي مرحله اتصال بسته به دماي ذوب آغازگرها بین 

در انتها یک مرحله . ثانیه در نظر گرفته شد30-45گراد و زمان سانتی
. دقیقـه اعمـال شـد   5دقیقه و توسعه نهایی بـه مـدت   5/1-2توسعه 

ــارPCRمحصــوالت  ــر روي ژل آگ ــدند 5/1ز ب ــک ش . درصــد تفکی
یکباترتیببهحضور نوارعدموحضوراساسبرچندشکلالگوهاي

اي بر اساس ضریب تشابه نی و تجزیه خوشه. شدندو صفر امتیازبندي
. انجـام شـد  ) NTSYS 2.02)18افـزار  متوسط نرUPGMAروش 
افـزار  نـرم ازاسـتفاده هـاي بـا  جمعیـت داخـل وبینژنیتنوعتجزیه

POPGENE32 23(انجام شد(.

نتایج و بحث
زنبـق از منـاطق متفـاوت ،    ژنوتیـپ 16در بررسی تنوع ژنتیکـی  

وزن . آغازگرهــا بانــدهاي چنــد شــکل تکرارپــذیري را تولیــد نمودنــد
. جفت باز متغیر بودند3500تا 210مولکولی باندهاي تکثیر شده بین 

چندشـکلی نشـان دادنـد    باند 119باند تکثیر یافته تعداد 126از میان 
8/19مورفیسم در هـر آغـازگر   که متوسط تعداد باند پلی) درصد4/94(

16-24تعداد باند چندشکل تکثیر یافته در هر آغازگر بین .بدست آمد
هاي چندشکل را آغازگرهاي بیشترین تعداد جایگاه). 2جدول(باند بود 

(TC)8C و(AC)8YG) ــاه ) 1شــکل ــزان جایگ ــرین می ــاو کمت ي ه
.تولید نمودند8G(CA)چندشکل را آغازگر 
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آوري شده از مناطق مختلف در استان خراسان رضويهاي زنبق جمعاکوتیپمشخصات -1جدول 
Table 1. Profile ecotypes of Iris ssp. collected from different regions in Khorasan Razavi

کد نمونه
Abbreviation

گونه
Species

آوريمعمکان ج
Collection area

1Iris fosteriana
آباد مشهدپارك جنگلی وکیل

Forest park Vakilabad, Mashhad

2Iris fosteriana
هوایی دهشتدرگز، بعد از پایگاه نیرو-جاده قدیم قوچان

Ghoochan-Dargaz old road , after air force base Dahesht

3Iris fosteriana
اکبر اهللاي، ابتداي کوهها2آوري نمونه شماره بعد از محل جمعکیلومتر15

15 km after gathering sample location 2, beginning of the mountains Allahu Akbar

4Iris kopetdaghensis
قلیکیلومتري روستاي امام10درگز، -جاده قدیم قوچان

Ghoochan-Dargaz old road , 10 kilometers from the village of Imam Qoli

5Iris kopetdaghensis
قلیکیلومتري روستاي امام5درگز، -جاده قدیم قوچان

Ghoochan-Dargaz old road , 5 kilometers from the village of Imam Qoli

6Iris kopetdaghensis
هوایی دهشتدرگز، بعد از پایگاه نیرو-جاده قدیم قوچان

Ghoochan-Dargaz old road , after air force base Dahesht

7Iris kopetdaghensis
هوایی دهشتکیلومتر بعد از پایگاه نیرو10درگز،-اده قدیم قوچانج

Ghoochan-Dargaz old road , 10 kilometers after air force base Dahesht

8Iris kopetdaghensis
هوایی دهشتر بعد از پایگاه نیروکیلومت15درگز، -جاده قدیم قوچان

Ghoochan-Dargaz old road , 15 kilometers after air force base Dahesht

9Iris kopetdaghensis
اخلمد

Akhlamad

10Iris kopetdaghensis
آبادکیلومتري دوراهی سبزوار، حدود روستاي شغل49قوچان، حدود-جاده سبزوار

Sabzevar -Ghoochan road, about 49 kilometers dilemma Sabzevar, around village of Shoghlabad

11Iris songarica
شده شیراحمدمنطقه حفاظت- سبزوار

Sabzevar -Shir Ahmad conservation area

12Iris songarica
آبادحارث- سبزوار

Sabzevar –Hares abad

13Iris songarica
آبادکیلومتري دوراهی سبزوار، حدود روستاي شغل49حدودقوچان، -جاده سبزوار

Sabzevar -Ghoochan road, about 49 kilometers dilemma Sabzevar, around village of Shoghlabad

14Iris songarica
آبادکاشمر، بعد از روستاي قاسم-جاده نیشابور

Neyshabur Kashmar road, after Ghasemabad village

15Iris songarica
)14آوري نمونه کیلومتر فاصله با محل جمع15(کاشمر، روستاي شورود -جاده نیشابور

Neyshabur Kashmar road,Shorood village, 15 km from the place of sample collection 14

16Iris songarica
آبادمقابل وزیريهاجاده معدن فیروزه، تپه

Turquoise mine road, The hills of front Vazirabad

هاي زنبقاکوتیپمورد استفاده، دماي اتصال، تعداد کل باندها، باندهاي چندشکل و درصد چند شکلیISSRآغازگرهاي -2جدول 
Table2. ISSR primers used, annaling, total produced bands, polymorphic bands and Polymorphism(%) of Iris ecotype

درصد چندشکلی
Polymorphism (%)

تعداد باندهاي چند شکل 
polymorphic bands

تعدادکل باندها
Total produced bands

) Tm(دماي ذوب
Annaling

توالی
Sequence

100242456(AC)8YG
100161652.8(CA)8G
92242652.8(TC)8C

100181852.8(TG)8G
79181853.7(AG)8YT

100192453.7(CT)8RG

94.419.821
میانگین
Mean
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).سایز مارکرLاند و ها بارگذاري شدهدر چاهک1ها به ترتیب جدول شماره نمونه. (8YG(AC)هاي زنبق با آغازگر الگوي تکثیر اکوتیپ- 1شکل 
Figure 1. ISSR amplification profile for primer (AC)8YG on Iris sp. (Ecotypes numbers represent the ecotype according to

Table 1. L: 1 kb DNA ladder)

هاي مورد مطالعه به خصوص بین باندهاي تکثیر شده بین ژنوتیپ
هاي مربوط به یک گونه الگوي باندي مشابه مشـاهده گردیـد   ژنوتیپ

همـانطور کـه انتظـار    . مشابهت کمتري وجـود داشـت  ها اما بین گونه
هاي مختلـف اخـتالف زیـادي بـا یکـدیگر      هاي گونهرفت ژنوتیپمی

در مطالعـات  ISSRداشتند که این امر نشان دهنده کارآبودن نشـانگر  
تنوع ژنتیکی، تکاملی و همچنین برطرف نمـودن مشـکالت احتمـالی    

.استIrisهاي جنس بندي گونهمربوط به طبقه
اي بر اساس ضریب شباهت ژنتیکی نـی و بـه   نتایج تجزیه خوشه

حاکی از وجود سه گروه اصـلی درضـریب شـباهت    UPGMAروش 
بر مبناي . است که سه گونه شناسایی شده را از هم تفکیک نمود64/0

هاي جمعیت یک گونه که از مناطق مختلفـی  بندي، ژنوتیپاین دسته
بیشترین میزان . شابه قرار گرفتندهاي مآوري شده بودند در دستهجمع

Irisهـاي یـک گونـه در   شباهت ژنتکی مشاهده شده درون جمعیـت 

kopetdaghensisهاي درون این گونه بیش جمعیت. مشاهده گردید
بـر  ) 22(در مطالعه ونگ و همکاران . درصد شباهت نشان دادند70از 

Iris lacteaژنوتیـپ  24روي  var. chinensis  نیـز نشـانگر ،ISSR

اي را آشکار سازد و میزان چندشکلی توانست تنوع ژنتیکی درون گونه
). 22(درصد بود 4/79

میـان پـراکنش  رفـت مـی انتظـار کـه همـانطور مطالعـه ایندر
.داشـت منطقی وجودارتباطآنهاژنتیکیفواصلها باجغرافیایی گونه

وایجادوگرها از یکدیگونهجغرافیاییجداییعلت این امر شاید بدلیل
در هـر گونـه در منطقـه پـراکنش آن     مجزاهاي ژنتیکیجهشتجمع

نسـبتا  ژنتیکیتنوعهچنین. استتنوع شدهایجادباعثکهباشدگونه
3و 2فاصـله جغرافیـایی نمونـه    . مشاهده شـد داخل یک گونهباالیی
نزدیکتـر بـه یکـدیگر قـرار دارد امـا شـباهت       Iris fosterianaگونه 

Irisدر گونه . این گونه بیشتر ارزیابی شده است3و 1مونه ژنتیکی ن

kopetdaghensis از دو مکان کـامال  9و 6نیز اگر چه نمونه شماره
اند در یک دسته قرار گرفتـه و بـیش از   آوري شدهدور از یکدیگر جمع

هـایی کـه از منـاطق    در مجموع، نمونه. درصد شباهت نشان دادند78
هـاي نزدیکتـري   آوري شـده بودنـد در دسـته   جمعنزدیکتر به یکدیگر 

هاي یک گونـه در  قرارگرفتن ژنوتیپ. اندنسبت به یکدیگر قرار گرفته
هـا هـر   تواند بدلیل سازگاري و شرایط پراکنش ژنوتیـپ یک گروه می

هاي پارواتنینی این نتایج با یافته. گونه در یک محدوه جفرافیایی باشد
ــار ــوانی دارد) 16(انو همک ــی  آن. همخ ــا در بررس ــپ 13ه اکوتی

Cucumisآوري شده بودند، که از مناطق مختلف جغرافیایی هند جمع
درصد چنـد شـکلی گـزارش    2/87، استفاده کردند و ISSRاز آغازگر 

نتـایج  . بنـدي نمودنـد  ها را در شش گـروه تقسـیم  آنها ژنوتیپ. کردند
هـاي  معیـت ، قادر به تمـایز ج ISSRتحقیق آنها نشان دادا که نشانگر 
هاي شـرق هنـد را در یـک    که نمونهمختلف از یکدیگر است، بطوري

بندي کردنـد، در  اي طبقههاي جنوب را در دسته جداگانهگروه و نمونه
هـا را آشـکار   که نشانگرهاي مورفولوژیکی نتوانستند این تفـاوت حالی
). 16(کنند 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1000bp

500bp

3000bp

300bp

200bp
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ISSRزنبق بر اساس آغازگرهاي کوتیپا16برايUPGMAدندروگرام حاصل از روش - 2شکل 
Figure 2- Dendrogram of ISSR analysis on 16 ecotypes of Iris sp. using the Unweight Pair-Group Method

بـراي سـه   ) 3جـدول  (بر مبناي نتایج حاصل از ماتریس شـباهت  
هـاي  گونه مورد بررسی، بیشترین میزان تشابه ژنتیکـی در بـین گونـه   

Iris kopetdaghensis وIris fosteriana  و کمترین میـزان آن در

مشـاهده  Iris songaricaو Iris kopetdaghensisهـاي  بین گونه
.گردید

ماتریس شباهت سه گونه زنبق- 3جدول
Table3. The similarity matrix for three species of Iris

Iris songaricaIris kopetdaghensisIris fosteriana
گونه

Species
1Iris fosteriana

10.943Iris kopetdaghensis
10.8900.910Iris songarica

بطور کلی هرچه والدین مناسب از یکدیگر دورتر باشند، انتظار می
دیده شود، لذا با توجه به نتایج بدسـت  رود هتروزیس بیشتري در نتاج
Irisو Iris kopetdaghensisهــاي آمــده در ایــن تحقیــق، گونــه

songaricaهــاي تواننــد در برنامــهبیشــترین فاصــله را دارنــد و مــی
اي نشان داد نتایج حاصل از تجزیه خوشه. اصالحی به کار گرفته شوند

ایـن  . هاي زنبـق را دارنـد  توانایی تفکیک گونهISSRکه آغازگرهاي 
ISSRگر مبنـی بـر کـارا بـودن نشـان     ) 20(نتایج با گزارش شایسـته  

هـاي عنـاب   بر مبناي نتـایج شایسـته بـر روي اکوتیـپ    . مطابقت دارد
هاي مربوط بـه  خراسان، آغازگرهاي دو نوکلئوتیدي قادرند که ژنوتیپ

هر گونه را بطور کامل از یکدیگر جدا کنند که این امر بدلیل فراوانـی  
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ین هاي تکراري دو نوکلئوتیدي و قرارگیري آنها در ناحیه ببیشتر توالی
در تفکیـک  ISSRکارایی آغازگرهاي ). 19(ژنی باشد در گیاهان است

Magnolia officinalis)24( ،elegansهــاي جمعیــت  ژنوتیــپ

Zinnia)25(،پسته)نیـز اثبـات شـده اسـت    ) 11(و الله واژگون ) 21 .
در مقایسه بـا  ISSRنشانگرهاي نتایج سایر محققین نیز نشان داد که

AFLPوRAPD ،RFLPهـا از جملـه   رنشـانگرهاي سـایر نشــانگ  

بنـدي ارقـام   کننـد و بـراي گـروه   الگوي نواري تکرارپذیري ایجاد می
توانـد یـک سیسـتم    مـی ISSRنشانگر ). 19و 9، 2(گیاهی موثرترند

اي و روابـط  نشانگري مناسب در جهت تشـخیص تنـوع داخـل گونـه    
. نمایـد هـا ارائـه   اي براي اسـتفاده در اصـالح گونـه   ژنتیکی بین گونه

هـا  ها و بارکدینگ آنها جهت تفکیک ژنوتیپتوان از آنهمچنین می
.پالسم استفاده نموددر یک ژرم

گیري کلینتیجه
هاي زنبـق و ژنوتیـپ  نتایج این تحقیق تنوع باالیی را ، بین گونه

با استفاده از شش آغـازگر  .مورد مطالعه نشان دادهايدرون گونههاي
ISSR کان قابل امتیازدهی ایجـاد شـد کـه انـدازه     م126، در مجموع

هـا چنـد   تمـامی جایگـاه  . جفت باز بـود 210-3550ها در محدوده آن
ISSRنتـایج حاصـل نشـان داد کـه آغازگرهـاي      . شکلی نشان دادند

هاي هر گونـه را از  هاي زنبق و ژنوتیپتوانایی باالیی در تفکیک گونه
هاي سم این گیاه در برنامهتوان در ارزیابی ژرم پالیکدیگر دارند و می

.آتی از آن استفاده نمود
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