
1 

 

 

 

 

 

 کشاورزی و منابع طبیعی یدانشکده

 علوم باغبانیگروه آموزشی 

 

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 و ژنتیک مولکولی محصوالت باغی بیوتکنولوژیگرایش  باغبانی یدر رشته

 

 عنوان:

 (.Trigonella foenum-graecum L)ای بومی شنبلیله بررسی تنوع ژنتیکی توده ه

 در ایران

 

  :راهنما استاد

 مهدی محب الدینی دکتر

 

 

 :مشاور استاد

 دکتر علیرضا قنبری

 

 :پژوهشگر

  وحید علیزاده تازه کندی

 59 زمستان



2 

  

 وحید : نام                                            علیزاده تازه کندی:  دانشجو خانوادگي نام

 در ايران(  .Trigonella foenum-graecum Lشنبلیله )ده های بومي بررسي تنوع ژنتیکي تو  :نامهپايان عنوان

 

 محب الديني  مهدی دکتر   :راهنما استاد 

 دکتر علیرضا قنبریر: مشاو استاد 

                         باغباني علوم: رشته                                           کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                           و ژنتیک مولکولي محصوالت باغي وتکنولوژیبی: گرايش

 95 ات:صفح تعداد                32/11/59 دفاع: تاريخ                          کشاورزی و منابع طبیعي :دانشکده 

ای و  از گیاهان گلدار، نهاندانه، دولپه Trigonella foenum-graecumگیاه دارويي شنبلیله با نام علمي  :چکیده

شنبلیله بعنوان يک سبزی، گیاه دارويي و ادويه معطر خوراکي مهم بوده  است. Calcifloresی  جداگلبرگ و در زمره

گیرد.مواد با اهمیت در برگ شنبلیله  های تازه، خشک شده و همچنین بذرهای آن مورد استفاده قرار مي که برگ

های جوان منبع خوبي از  کلسیم، آهن، کاروتن، اسیدآسکوربیک، پروتئین، تیامین و ريبوفالوين است. برگ عبارت از

. آنالیزهای تنوع در سطح مولکولي با استفاده از مارکرهای مبتني بر باشد مي Cو  Aپروتئین، مواد معدني و ويتامین 

PCR صورت گرفت. در اين آزمايش است  هایان ژنوتیپکه يک روش سريع و کارامد برای تشخیص ارتباط و تنوع م

در قالب طرح کامالً و صفات مورفولوژيکي  ISSRژنوتیپ شنبلیله با استفاده از نشانگر  32تنوع ژنتیکي و روابط میان 

ای بر مبنای صفات تصادفي در دانشگاه محقق اردبیلي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه خوشه

های مولکولي جهت بررسي ارتباط گیرند. دادهگروه قرار مي 2های مورد مطالعه در نشان داد که ژنوتیپ مورفولوژيکي

 11های شنبلیله مورد استفاده قرار گرفت. از های جمع آوری شده و تشخیص تنوع ژنتیکي ژنوتیپمیان ژرم پالسم

شکل بودند. تنوع ژنتیکي به عنوان شاخص نوار چند  32نوار تشکیل شد که  59آغازگر استفاده شده در مجموع 

های برآورد شد که سطح باالی تنوع ژنتیکي در ژرم پالسم را آشکار کرد. متوسط مقدار آلل 11/2اطالعات شانون 

 بود. 33/2و  31/2، 31/9، 37/6به ترتیب  Neiهای موثر، محتوای اطالعات چند شکلي و شاخص مشاهده شده، آلل

تنوع بااليي را در بین  UPGMAای با استفاده از ضريب تشابه و روش الگوريتم جزيه خوشهدندروگرام حاصل از ت

  گروه قرار گرفتند.   6ژنوتیپ در  32های مورد بررسي نشان داد و ژنوتیپ

 

 ISSRتنوع ژنتیکي، ژرم پالسم، آغازگر،  :هاواژه کلید
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 هدفمقدمه و  -1-1

 

گردد.  ای از موجودات اطالق مي ای از اختالفات و گوناگوني موجود در میان مجموعه تنوع، به دامنه        

پذيری فیزيولوژيک افراد و  های بیولوژيک بوده و اساس هتروزيگوسي و انعطاف يژگي تمام جمعیتتنوع و

ها وجود دارد. تمايز بین  ها و هم درون جمعیت تکامل موجودات زنده است. تنوع هم در بین جمعیت

شود که  ميشود. تنوع ژنتیکي درون يک جمعیت زماني ايجاد  جمعیتي اغلب تمايز ژنتیکي نیز نامیده مي

در يک مکان ژني بیش از يک آلل در افراد جمعیت وجود داشته باشد که در اين صورت جمعیت برای آن 

 (.1556، 1شود )آالرد مکان، چند شکل نامیده مي

-منابع ژنتیک گیاهي عالوه بر اين که به عنوان عامل زير بنايي برای توسعه کشاورزی محسوب میي         

-ي از سازگاری ژنتیکي و همچون سپری در برابر تغییرات عوامل محیطي عمیل میي  شوند، به عنوان منبع

 (. فرسايش ژنتیکي در اثر گسترش ارقام اصالح شده، امنیت غیذايي در جهیان  1551زادگان،نمايند )رسول

کند. نیاز به حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکي به عنیوان محیاف ي در برابیر مشیکالت     را با تهديد مواجه مي

ر قابل پیش بیني در آينده بر همگان آشکار است و نگراني از تضیعیف تنیوع منیابع ژنتیکیي بیه همیراه       غی

ها را در مرکیز توجیه جهیاني قیرار داده اسیت. تنیوع مبنیای گیزينش         تقاضای روز افزون به اين منابع، آن

ژنتیکیي و   فنوتیپي و ژنوتیپي و اساس اصالح کمي و کیفي محصوالت کشیاورزی اسیت. آگیاهي از تنیوع    

هیای اصیالحي   هیا را در برنامیه  مديريت منابع ژنتیکي ضمن حفاظت ذخاير ژنتیکي، قابلیت استفاده از آن

های بومي و تولید ارقام يکنواخیت، آينیده   حذف تنوع ژنتیکي در توده (.1557ي، ضيا سازد )قرهآشکار مي

گهداری ذخاير تیوارثي، ضیروری و يکیي از    اندازد. بنابراين شناسايي تنوع ژنتیکي و حفظ و نرا به خطر مي

 (.1555نژادی موفق است )قاسمي، ها در يک برنامه بهاولین قدم

برداری از  مطالعه تنوع ژنتیکي نه تنها برای سازماندهي و حفاظت مواد گیاهي، بلکه برای بهره        

ازگاری بیشتر با محیط و تحمل پديده هتروزيس و تولید بذر هیبريد با هتروزيس باال از لحاظ عملکرد، س

(. همچنین اطالع 1252های زيستي و غیرزيستي نیز اهمیت دارد )رحمان پور و همکاران،  در برابر تنش

از محتوی و سطح تنوع ژنتیکي منابع گیاهي هر محصول اولین و مهمترين گام در جهت برآورد اهداف 

                                                
1 - Allard 
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و  1های گیاهي است )وانگ تیکي پايداری جمعیتهای ديگر تنوع ژن باشد. از مهمترين اهمیت اصالحي مي

ای و ارزيابي خطر انقراض و  ها، دانش تنوع ژنتیکي درون گونه (. مديريت حفاظت از گونه3223همکاران، 

، 3تواند از مزايای ديگر بررسي تنوع ژنتیکي باشد )هدريک پتانسیل تکاملي در جهان در حال تغییر مي

3221.) 

ي جهت ارزيابي تنیوع ژنتیکیي درون جوامیع گییاهي وجیود دارد. ارزيیابي صیفات        های مختلفروش        

ها مورد استفاده بندی نژادگانهای اصالحي جهت برآورد تنوع و گروهريخت شناسي گیاه همواره در برنامه

ف خت شناسي برای تعداد زيادی نمونه، نیاز بیه صیر  گیری صفات ريبوده است، ولي با توجه به اينکه اندازه

وقت و هزينه زيادی دارد و همچنین ارزيابي ريخت شناسي به دلیل اثر محیط بر بییان ژن، ممکین اسیت    

های ژنتیکي نباشد. امروزه برای بررسي تنوع ژنتیکي از نشیانگرهای  روش قابل اعتمادی برای تعیین تفاوت

ز ايین نشیانگرها ماننید    (. گروهیي ا 3221، 2شیود )رونالید و اينیدرا   مولکولي به طور گسترده اسیتفاده میي  

RAPD ،AFLP ،SSR 1ای پلیمراز هستند، بیشیتر کیارايي دارنید )نییل ری    که استوار بر واکنش زنجیره ،

3222.) 

هستند که مزايای هر سه نشانگر فیوق را دارا   PCRاز جمله نشانگرهای مبتني بر  ISSRنشانگرهای         

و  6؛ زيتکیويز 3223و همکیاران،   9باشیند )ردی بیاال میي   و فاقد معايبي از قبیل تکرار پذيری کم و هزينیه 

 (.1551همکاران، 

ژنوتیپ بومي گیاه دارويي شنبلیله در ايران با استفاده  32اين پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکي         

 از صفات مورفولوژيکي و نشانگرهای مولکولي به من ور کمک به روند اصالحي اين گیاه صورت گرفت.

 

 کلیات -1-2

 شناسی و تاریخچه گیاه دارویی شنبلیله گیاه -1-2-1

 

از گیاهان گلدار، نهاندانه،  Trigonella foenum-graecumگیاه دارويي شنبلیله با نام علمي         

( Fabaceaeو تیره ) Rosalست. اين گیاه از راسته ا Calcifloresی  ای و جداگلبرگ و در زمره دولپه

Leguminosae يفه و طاPapilionoidae  متر  سانتي 92بوده و گیاهي علفي، يکساله و دارای ارتفاعي تا

                                                
1
 - Wang 

2 - Hedrick 
3- Ronald & Indra   
4- Neil-Ray   
5- Reddy  
6- Zietkiewicz  
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باشد که بعنوان يک گیاه دارويي، زراعي، مرتعي، آرايشي و بهداشتي حايز اهمیت فراوان است  مي

های اين گیاه بیضي شکل با نوک مدور که حدود نصف باالی پهنک آن،  برگ (.1232پور نوايي،  )نجف

ها منفرد، به رنگ  شوند. گل ها مرکب از سه برگچه بوده که از يک نقطه، منشعب مي دار است. برگ هدندان

عدد و هر  9ها  زرد روشن و گاهي بنفش مايل به سفید و نسبتاً بزرگ و فاقد دمگل هستند. گلبرگ

شوند.  ه ميگلبرگ عقبي از همه بزرگتر است درفش و دو گلبرگ جانبي بال و دو تای جلويي ناو نامید

دار و کرکدار  ی گل دندانه عدد به هم چسبیده و يکي آزاد است. کاسه 5عدد است که  12ها  تعداد پرچم

 11ی شنبلیله به صورت نیام خمیده، به طول تا  است. مادگي از يک تخمدان تشکیل شده است. میوه

ها به  ای رنگ است. اين دانه قهوه ها به رنگ زرد نارنجي و گاهي دانه است. دانه 32متر و حاوی تا  سانتي

 متر هستند. میلي 2متر و عرض تا  میلي 6طول تا 

کننده ازت را دارد  های تثبیت داران است، توانايي همزيستي با باکتری از آنجايي که اين گیاه از تیره پروانه

 (.1239تواند بخش زيادی از نیتروژن مورد استفاده خود را تولید کند )م فريان،  و مي

گیرد. بذر در زمین اصلي با در ن رگرفتن فاصله بین خطوط  تکثیر شنبلیله از طريق بذر انجام مي        

ماه پس از کاشت  1تا  2شود و  متر پاشیده مي سانتي 7ها روی خطوط  متر و فاصله بین بوته سانتي 12

کیلوگرم در  39در حدود  رسد. مصرف بذر معموالً در شرايط اقلیمي مناطق معتدل ايران بذر آن مي

 (.1239آيد )م فريان،  کیلوگرم در هکتار بذر به دست مي 722تا  622هکتار است و از برداشت آن 

کند.  گراد را تحمل مي سانتي 19تا  12رويد. درجه حرارت  گیاه در نواحي معتدله يا کم باران مي        

تا  922گراد است. ارتفاع رويش از  سانتي ی درجه 9/33تا  7/3درجه حرارت مناسب برای رشد بین 

متر بارندگي است.  میلي 322تا  922متر از سطح دريا است. رطوبت مورد نیاز برای گیاه معادل  3222

های شني  های لومي و خوب زهکشي شده و نیز خاک های رسي سنگین نامطلوب است و در خاک خاک

های خنثي عملکرد بهتری دارند  اما در خاکاست  3/7تا  9/9مناسب بین  PHکند.  خوب رشد مي

 (.1239)م فريان، 

 

 مبدا و معرفی تیره-1-2-2

 

و به ساير نقاط دنیا برده شده است. در مقیاس جهاني  استايران و غرب آسیا منشا گیاه شنبلیله        

ل حاضر، در مناطق عمده کشت شنبلیله کشورهايي ن یر هند، مراکش، مصر، اتیوپي و غیره است و در حا

(. 1551پور نوايي،  ؛ نجف3222شود )امید بیگي،  اغلب کشورهای اروپايي، آسیايي و آفريقايي کشت مي

های غذايي و دارويي شنبلیله و از سوی ديگر توقعات کم خاکي  های اخیر با مشخص شدن ارزش در سال
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ن از آمريکا تا هندوستان و سازگاری نسبتاً وسیع آن به کشت در مناطق مختلف، دامنه کشت و زرع آ

 (.3223، 2؛ پتروپولوس3223و همکاران،  3؛ مونتگومری3226و همکاران، 1گسترش يافته است ) آچاريا

 

 ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی شنبلیله -1-2-3

 

های تازه، خشک  شنبلیله بعنوان يک سبزی، گیاه دارويي و ادويه معطر خوراکي مهم بوده که برگ      

 گیرد. و همچنین بذرهای آن مورد استفاده قرار ميشده 

ی تلخ يا تند است که بر طبق سیستم دارويي قديمي، آيور ودا، شنبلیله يک داروی گیاهي با مزه        

(. شنبلیله دارای ارزش غذايي بااليي است و مواد 3221، 1باشد )راجاگوپاالناشتهايي موثر ميدر برابر بي

و  9نازار و پروتئین در برگ شنبلیله وجود دارد ) Cم، فسفر، آهن، کاروتن، ويتامین با ارزشي چون کلسی

(. بذور شنبلیله حاوی موادی ن یر آلکالوئید، تريگونلین، 3229و همکاران،  6؛ ابوبکیر3223همکاران، 

)نجف  باشدها کاهش قند خون ميترين اثرات دارويي آنهای استروئیدی است که مهمکولین و ساپونین

های انجام شده در سالهای پژوهش (.3221و همکاران،  3؛ ساندور3221؛ امید بیگي، 1551پور نوايي، 

تواند در درمان ديابت به وسیله پايین آوردن قند خون و میزان دهد که شنبلیله مياخیر نشان مي

 (. 1552، 7کلسترول موثر باشد )شارما

        

 

 نشانگرها -1-3

 

بودن يا چسبیده بودن الله گوش يک صفت وراثتي است که در بین افراد جامعیه نییز متفیاوت     آزاد        

ای بیرای شناسیايي    توانند بعنوان نشیانه  توان نشانگر به شمار آورد، زيرا مي است. صفاتي از اين قبیل را مي

باشید ناشیي از    حامل آن صفت مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلي هر صفتي کیه بیین افیراد، متفیاوت    

هیا   شیود. ايین تفیاوت    های آنهاست که به نتاج نییز منتقیل میي    کروموزوم DNAتفاوت موجود بین رديف 

ها ممکن اسیت بیه طیرق مختلفیي      توانند بعنوان نشانه يا نشانگر ژنتیک به کار گرفته شوند. اين تفاوت مي

                                                
1- Acharya   
2- Montgomery  
3
- Petropoulos  

4- Rajagopalan  
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7- Sandor  
8- Sharma  
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گل، وجود يیا عیدم وجیود ريشیک در     ها در صفات قابل رويتي مانند رنگ  ظاهر شوند. برخي از اين تفاوت

کنند. اين گونه  های مندل تجلي مي گلچه غالت يا صاف يا چروک بودن سطح دانه نخودفرنگي در آزمايش

بیین دو موجیود    DNAهای موجود در رديف  نامند. برخي از تفاوت نشانگرها را نشانگرهای مورفولوژيک مي

های مختلف بیوشییمیايي   مختلف تجلي کنند که به روشهای  هايي با اندازه ینئممکن است به صورت پروت

ین ئگردنید. ايین قبییل نشیانگرها را نشیانگرهای مولکیولي در سیطح پیروت         قابل ثبت، رويت و مطالعه میي 

هیای   های ديگر از تفیاوت  توان به سیستم آيزوزايم/آلوزايم اشاره کرد؛ اما دسته نامند که از آن جمله مي مي

کنند و نیه در رديیف اسییدهای      اهری ندارند، نه صفت خاصي را کنترل ميهیچ ت DNAموجود در سطح 

های مختلف شناسايي  توان با روش ها را مي گذارند. اين دسته از تفاوت ها تأثیری بر جای مي ینئآمینه پروت

محیدود  گیرند. اين نشانگرها که تقريبیاً تعدادشیان نا   و رديابي کرد که بعنوان نشانگر مورد استفاده قرار مي

قابل ثبت هستند و بنابراين به آنهیا نشیانگرهای مولکیولي     DNAاست فقط از راه تجزيه و تحلیل مستقیم 

 شود. گفته مي DNAدر سطح 

کم دو  پس به طور کلي برای آنکه صفتي بعنوان نشانگر ژنتیکي مورد استفاده قرار گیرد، بايد دست        

 ويژگي زير را داشته باشد:

 مورفیسم نشان دهد(. راد متفاوت باشد )پليدر بین اف -1

 به توارث برسد. -3

نند نشانگرهای اصول و کاربرد نشانگرهای مولکولي تفاوت چندان با ساير نشانگرهای ژنتیک ما        

 (.1271)نقوی و همکاران، مورفولوژيک ندارد 

 باشد:اليل زير ميشود به دتحولي که در علوم زيستي به نشانگرهای مولکولي نسبت داده مي

 فراواني فوق العاده اين دسته از نشانگرها -1        

 ها از شرايط محیطي خارجي و داخلي موجودعدم تاثیر پذيری آن -3        

 ها در مراحل نخستین رشد جنینيامکان بکارگیری آن -2        

 سهولت تشخیص افراد ناخالص از خالص -1        

 ايج و قابلیت مطلوب و سهولت تجزيه و تحلیل و تفسیر آندقت نت -9        

ای قوی برای تجزيه و تحلیل و تفسیر سريع نتايج )نقوی و های رايانهدسترسي به برنامه -6        

 (.1276همکاران، 

 خصوصیات یک نشانگر مناسب -1-3-1

 يکديگر ها( از ها و هتروزيگوت های ممکن )هموزيگوت تشخیص آسان همه ژنوتیپ -1

 ت اهر در مراحل اولیه زندگي -3
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 نداشتن اپیستازی -2

 توانند مورد استفاده قرار گیرند عدم وجود اثر متقابل با نشانگرهای ديگری که مي -1

 توارث پذيری  -9

 نشانگرهای مورفولوژیک -1-4

 

باشند.  بندی مي هنشانگرهای مورفولوژيکي عمدتاً صفات کیفي هستند که به صورت عیني قابل رتب        

آيند. نشانگرهای  زايي بدست مي شوند و يا در نتیجه آزمايشات جهش اين نشانگرها در طبیعت يافت مي

مورفولوژيکي دارای توارث غالب، مغلوب هستند. تا چند سال اخیر، نشانگرهای ژنتیکي مورد استفاده برای 

تاهي، آلبینیسم، شکل برگ و غیره بودند ها در گیاهان، صفات مورفولوژيکي از قبیل پاکو تهیه نقشه

شوند، قابل استفاده  (. آن دسته از صفات مورفولوژيکي که توسط يک مکان ژني کنترل مي1273)چاوال، 

های گوناگون روی دهد. با  به عنوان نشانگر ژنتیکي خواهند بود، مشروط بر اين که ت اهر آنها در محیط

کنند  بیني مي های ژنتیکي پس از گزينش را بخوبي پیش واکنشاينکه نشانگرهای مورفولوژيکي غالب، 

گیرند. بنابراين، تشريح چنین صفاتي  ولي تحت تاثیر عوامل محیطي و ژنتیکي مانند اپیستازی قرار مي

نامه و شرايط محیط پیراموني  يابد که همراه با اطالعات مستند درباره شجره فقط هنگامي اهمیت مي

توان گفت که  دهند مي نکه چنین عواملي، ت اهر ژن در فنوتیپ را تحت تاثیر قرار ميباشد. با توجه به اي

استفاده از صفات مورفولوژيکي به عنوان نشانگر ژنتیکي محدود است. در کل، نشانگرهای مورفولوژيکي 

ن تابع (. اين نشانگرها چو1272باشند )يونسي،  گیری شده در مزرعه يا گلخانه مي مبتني بر صفات اندازه

ها از ن ر هزينه به صرفه نیست و نسبت به شرايط محیطي نیز  شرايط رشد گیاه هستند، بررسي آن

(. عالوه بر اين، نشانگرهای مورفولوژيکي اثرهای بزرگي 1553و همکاران،  1باشند )کاتو پذير مي آسیب

های  اين نشانگرها اثر ژن های اصالحي نامطلوب هستند. کنند که گاهي برای برنامه روی فنوتیپ ايجاد مي

نمايد  پوشانند و اين امر تشخیص پیوستگي مطلوب برای گزينش را تقريباً غیرممکن مي کوچک اثر را مي

ها، ايجاد تغییر فنوتیپي در  (. در ضمن در مواردی ديده شده که تغییر در توالي1273)فارسي و همکاران، 

نگرهای مورفولوژيکي، به علت موارد يادشده و محدوديت (. امروزه از نشا1553گیاه نکرده است )اقبال، 

تعداد آنها، وجود اثرهای غالبیت و اپیستازی، نشان دادن اثرهای پاليوتروپي و تغییرات در نفوذپذيری 

(. مطالعه خصوصیات مورفولوژيکي و صفات غیرمولکولي ارزشمند 1232شود )فوالد،  کمتر استفاده مي

ژنیک محدود است. چون، تقريباً همه اين  های صفات پلي تجزيه و تحلیل هستند ولي کاربرد آنها در

                                                
1 - Kato 



01 

(. به طور کلي مشخص شده است که 3229، 1صفات اساس ژنتیکي ناشناخته و پیچیده دارند )چیس

 (.3222ژنتیکي مناسب نیستند )چیس،  های فنوتیپي و مورفولوژيکي برای مطالعات پلي داده

 

 نشانگرهای بیوشیمیایی -1-9

 

نشانگرهای بیوشیمیايي محصول ت اهر ژن هستند. به عبارت ديگر اين نشانگرها چندشکلي را در         

ها و  (. نشانگرهای بیوشیمیايي از قبیل آيزوزايم1551و همکاران،  3کنند)هاردن ین آشکار ميئسطح پروت

بندی  عي برای طبقهباشند که در مقیاس وسی های نشانگری مي ای، اولین سیستم های ذخیره ینئپروت

(. اين نشانگرها در مقايسه با صفات کمي بسیار 3222، 2اند )زيدلر دامنه وسیعي از گیاهان استفاده شده

گیرند. کار با اين نشانگرها ارزان، نسبتاً سريع است و از  کم تحت تاثیر شرايط محیطي قرار مي

ها  انگرهای بیوشیمیايي مانند آلوزايمباشند. همچنین برخي از نش تکرارپذيری خوبي هم برخوردار مي

های مختلف تولید شده به وسیله اشکال آللي مربوط به يک مکان ژني با فعالیت کاتالیکي  ینئ)پروت

های ژني جداگانه با فعالیت  ها )پلیمرهای ايجاد شده از مونومرهای حاصل از مکان مشابه( و آيزوزايم

ها و همچنین  ها و آيزوزايم ینئطاهای وارد بر مطالعات پروتکاتالیکي مشابه( همبارز هستند به دلیل خ

آيد به  ها در يک يا چند مکان ژني پديد مي مشکالتي که از ن ر نامشخص بودن وضعیت قرارگرفتن آلل

 9؛ استوارت3222و همکاران،  1ها هستند )کوردريو ترين ابزار اين نوع مطالعات آلوزايم رسد مناسب ن ر مي

(. در مجموع، اين نشانگرها دارای چندشکلي کمي هستند. همچنین در 3222؛ زيدلر، 1556و همکاران، 

و  6توانند نماينده کل ژنوم باشند )استوبر نبوده و نمي DNAبرگیرنده همه تغییرات ژنتیکي در سطح 

دد. گر ین نميئالزاماً منجر به تغییر در سطح پروت DNA(. به طوری که تغییرات در سطح 1555همکاران، 

های مترادف و همچنین تغییر در  های توالي مجاور، تغییر در کدون مانند تغییرات ايجاد شده در اينترون

ین اثری ندارند. تفسیر مولکولي بسیار مشکل برخي از ئآمینواسیدهايي که در تغییر بار الکتريکي پروت

ها در  از همه تعداد محدود آن های تازه و مهمتر ژنیک بودن، نیاز به بافت ها، به خاطر پلي ینئپروت

و همکاران،  3ها گشته است )هاردن های گیاهي و تغییرات پس از ترجمه باعث کاربرد محدود آن گونه

1551.) 
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 بررسی سیتوژنیک -1-6

 

هییا،  هییا هسییتند. تلوسیینتريک نشییانگرهای سیییتوژنتیکي نمايییانگر تنییوع در سییاختمان کرومییوزوم         

(. نقیش عمیومي مطالعیات    1232اند )بزرگي،  ها و الگوهای نواربندی از اين گروه بجاييها، جا ايزوکروموزوم

سیتوژنتیکي عبارت است از فراهم آوردن اطالعات کمي روی تاريخچه تکاملي گیاه، بررسي سییتولوژيکي،  

ها و غیره. برخي از اين اطالعات جهت دسترسیي بیه اهیداف اصیالحي و      تعیین مشخصات آن، قرابت گونه

هیا میتوانید بییانگر     تعیین استراتژی مناسب ضروری اسیت. وجیود اخیتالف در شیکل و انیدازه کرومیوزوم      

های متعلق به يک گونه، هر يک سیازش ژنیومي خیاص     ( و جمعیت1575، 1اختالفات ژنتیکي باشد )شارما

 (.1271دهند )میرزايي ندوشن و همکاران،  رويند، نشان مي خود را با محیطي که در آن مي

 

 نشانگرهای مولکولی -1-7

 

-سنتي، ارزيابي تنوع ژنتیکي براساس خصوصیات فنولوژيک و مورفولوژيک صورت ميشیوه  در        

گیرند و با گرفت، اين روش زمانبر بوده و در آن، تعدادی از صفات تحت تاثیر تغییرات محیطي قرار مي

اين روش کارايي الزم را نخواهد داشت. از بین  توجه به اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ بر فنوتیپ گیاهان،

های گیاهي موجود هستند، ثابت شده هايي که برای تخمین میزان تنوع ژنتیکي در بین گونهروش انواع

ابزار قدرتمندی جهت ارزيابي تنوع و روايط ژنتیکي هستند.  DNAاست که نشانگرهای مولکولي 

های گیاهي و اصالح گیاهان برای ارزيابي تنوع ژنتیکي ژنوتیپ نشانگرهای مولکولي ابزارهای توانمندی را

اينتروگرسیون، ها کاربردهای زيادی در بررسي تنوع ژنتیکي، انگشت نگاری، تسهیل اند. آنفراهم آورده

های فیلوژنیک، انتخاب دقیق والدين ها، شناسايي ارقام، تجزيه و تحلیليافتن روابط خويشاوندی بین گونه

 (.3221، 3های قوی دارند )رن و تیمکوهت تولید دورگمناسب ج

( به دلیل سهولت، هزينه پايین، سرعت و عدم PCRای پلیمراز )ی واکنش زنجیرههای بر پايهروش        

ای در بررسي تنوع ژنتیکي ارقام مختلف گیاهي نیاز به کاوشگرهای راديواکتیو، امروزه به طور گسترده

گیرند،  که به طور وسیعي مورد استفاده قرار مي PCRاز نشانگرهای مبتني بر  گیرند.يمورد استفاده قرار م
                                                
1 - Sharma 
2- Ren & Timko  
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را نام برد. هر يک از اين نشانگرها مزايا و  AFLPيا ريزماهواره و  RAPD ،SSRتوان نشانگرهای  مي

ها برای معايبي دارند. انتخاب يک نشانگر مولکولي بستگي به سودمندی و سادگي آن دارد. بهترين نشانگر

ژنیک آنهايي هستند که هزينه پايیني داشته و به  يابي ژنوم، انتخاب به کمک نشانگرها، مطالعات پلي نقشه

يک تکنیک نشانگر مولکولي جديد، که تکرارهای  1551تجهیزات زيادی احتیاج نداشته باشند. از سال 

ها، ISSR(. 1551و همکاران،  1( نامیده شد، معرفي گرديد )زيتکي وايزISSRهای ساده ) بین توالي

در حضور يک آغازگر که برای ريزماهواره هدف  PCRنشانگرهای نیمه انتخابي هستند که به وسیله 

يابند. چنین تکثیری نیاز به دانستن توالي ژنوم از قبل نداشته و منجر به  تعريف شده است، تکثیر مي

ساده بوده و به سهولت قابل  RAPDمانند  ISSRگردد. نشانگرهای  ايجاد الگوهای با چندشکلي باال مي

باشد. زيرا، طول آغازگرهای آنها  SSRرسد تکرارپذيری آنها مشابه نشانگرهای  اجرا هستند، اما به ن ر مي

هستند که مزايای هر سه نشانگر فوق  PCRاز جمله نشانگرهای مبتني بر  ISSRبلندتر است. نشانگرهای 

 (.3223و همکاران،  3باشند )ردی بیل تکرارپذيرَی کم و هزينه باال ميرا داراست و فاقد معايبي از ق

 

 DNAانواع نشانگرهای  -1-8

 

یک و نشانگرهای ئسازی اسیدهای نوکل به دو دسته نشانگرهای مبتني بر دورگ DNAنشانگرهای         

اين نشانگرها که در شوند. در زير به تعدادی از  ( تقسیم ميPCRای پلیمراز ) مبتني بر واکنش زنجیزه

گیرند، اشاره  های کنترل کننده صفات کمي مورد استفاده قرار مي يابي ژن های ژنتیکي و مکان تجزيه

 شود. مي

 

 RAPDنشانگر  -1-8-1

 

        RAPD باشد و به نشانگری غیر اختصاصي بوده و مبتني بر استفاده از آغازگر منفرد تصادفي مي

که هر قطعه از يک محل از ژنوم مشتق و به صورت دو قطعه کوتاه  DNAز من ور تکثیر چندين قطعه ا

دهند متعددی نشان مي (. مطالعات1553و همکاران،  2شود )جونزطراحي مي آغازگری با جهت معکوس

-پلیمراز و حتي دستگاه Taqبه آغازگر، غل ت  DNAکه تغییر پارامترهای مختلف از جمله نسبت نمونه 

اثر بگذارند. بنابراين جهت  RAPDبر باندهای به دست آمده از نشانگر  توانندسايکلر ميمتفاوت ترمو های

                                                
1 - Zietkiewicz 
2 - Reddy 
3- Jones   
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افزايش تکرار پذيری اين نوع نشانگر، الزم است که شرايط استانداری برای واکنش آن در ن ر گرفته شود. 

لت کاربرد عموماً در تحقیقات ژنتیکي به دلیل سرعت فرآيند و سهو RAPDاما با اين حال نشانگرهای 

(. از ديگر خصوصیات 3212و همکاران،  3؛ پنوار3222، 1گیرند )اگراما و توئینسترامورد استفاده قرار مي

ها را دارد و آن است که غالب بوده و توانايي رديابي اختالف تک نوکلئوتیدی در میان ژنوم RAPDنشانگر 

س بر پايه میزان شباهت ژنومي و قرابت های يک جنتوان از اين نشانگر در تفکیک گونهبنابراين مي

 (.3211و همکاران،  2)شری جغرافیايي با موفقیت استفاده نمود

روشي سريع، آسان و نسبتاً ارزان است که در اين روش از آغازگرهای تصادفي بدون  RAPD تکنیک        

دارای  RAPDشود. روش نیاز به داشتن اطالعات اولیه و قبلي در مورد توالي ژنوم گیاه استفاده مي

توان به عدم تکرار پذيری نتايج به استفاده از آغازگرهای کوتاه و دمای باشد که از جمله ميمعايبي مي

شود اشاره نمود. همچنین مي DNAاتصال پايین که موجب تکثیر غیر اختصاصي برخي از نقاط 

ي نوارها و تمايل اين روش به تکثیر ، دشواری امتیاز دهPCRحساسیت زياد به آلودگي و تغییرات شرايط 

   (.1555و همکاران، 1نبوربخش تکراری، از معايب ديگر اين روش است )

های  ، اين تکنیک برای اهداف متنوعي از قبیل تهیه نقشهRAPDگذشته از مزايا و معايب         

ها، بررسي تنوع ژنتیکي  ها، شناسايي رقم پیوستگي ژنتیکي، تشابهات و فواصل ژنتیکي، نشاندار کردن ژن

ها و برای بسیاری از  ها و زيرگونه ها، مطالعه ارتباط فیلوژنیک در میان گونه ها و گونه در میان جمعیت

 (.1555و همکاران،  9شود )گوپتا های گیاهي استفاده مي اهداف ديگر در گونه

 

 AFLP6نشانگر -1-8-2

 

است. تکثیر انتخابي قطعات برشي تولید شده  RFLPو  RAPDاين روش در حقیقت ترکیبي از         

ژنومي با دو آنزيم  DNAباشد. اين روش شامل، هضم  مي AFLP، اساس PCRهای برشي در  بوسیله آنزيم

وتیدی به دو انتهای قطعات برشي )وجود سازگارها برای طراحي ئبرشي ويژه، اتصال سازگارهای اولیگونوکل

های برشي در دو انتهای قطعات برشي برای طراحي آغازگرها  جايگاهآغازگرها ضروری است، زيرا توالي 

 (.1572و همکاران،  3باشد )رينولدز در دو مرحله مجزا مي PCRکافي نیستند( و باالخره انجام 

                                                
1- Agrama & Tuinstra  
2
- Panwar    

3- Sherry  
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5- Gupta 
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Abstract: Fenugreek with the scientific name (Trigonella foenum-graceum) of flowering 

plants, angiosperm, two cotyledons and is among the calciflores. Fenugreek as a vegetable, 

herb and spice scented foods is important that fresh leaves, dried and its seeds also are 

used. Fenugreek leaves has materials important such as calcium, carotene, ascorbic acid, 

protein, thiamin and riboflavin. Young leaves are a good source of protein, minerals and 

vitamins A and C. Diversity analysis at the molecular level using PCR based markers is the 

efficient and rapid method of identifying the relationships and differences among the 

genotypes. In the present study, genetic diversity and relationships among 20 collected 

genotype fenugreek accessions were evaluated using morphological characters and ISSR 

markers in a randomized complete block design with 3 replications. Results of cluster 

analysis based on morphological traits shown that the studied genotypes classified into 3 

groups. The genotyping data were used to understand the relationships among the collected 

accessions and identify genetically diverse genotype fenugreek. The 14 primers gave a 

total of 95 bands, among which 73 were polymorphic. The genetic diversity estimated by 

Shannons information index was 0.41, revealing a guite high level of genetic diversity in 

the germplasm. The average number of observed allele, effective allele, polymorphic 

information content (PIC) and Neis index were 6.78, 5.21, 0.24 and 0.27, respectively. 

Cluster analysis based on similarity coefficient using Unweight Pair Group Method with 

Arithmetic mean (UPGMA) indicated wide range of diversity across the studied 

accessions. 
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