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 مقدمه - 1- 1

و آفات است.  در برابر تغییرات شرایط محیطیعامل بقاء موجودات  نیتر مهمتنوع ژنتیکی 

برداري از مخازن ژن گیاهی باشد. بهرهمی یکیژنتز تنوع تر ابیوتکنولوژي مدرن به دنبال استفاده گسترده

با  ارقامژنتیکی براي تولید  يدست ورزاز اجداد وحشی و جستجوي منابع ژنتیکی جدید و  خصوصاً

باشند. با هاي محیطی، از اهداف اولیه بیوتکنولوژي میعملکرد باال، کیفیت مطلوب و مقاوم به تنش

پالسم میلیاردها ژنتیک و تهیه کتابخانه ژنومی، امکان حفظ و ذخیره ژرم استفاده از تکنولوژي مهندسی

مقاوم به ارقام ژنوتیپ در حجم کوچک و با هزینه نگهداري کم، وجود دارد. بیوتکنولوژي از طریق تولید 

ا آفات و امراض، فشار بر تخریب تنوع زیستی را کاهش داده است. بیوتکنولوژي مرزها و موانع انتقال ژن ر

پذیر شده است. انتقال ژن از باکتري و جانوران به گیاهان و بالعکس امکان که يطور بهبرداشته است، 

توان وراثتی مصنوعی ایجاد کند. با استفاده از مهندسی ژنتیک می تنوعتواند عالوه بر این بیوتکنولوژي می

 بهعی) تولید کرد و از میان آنها هاي مصنوهاي مختلف (ژنهاي ژنترکیبات جدید و نامحدودي از اگزون

ترکیبات مورد نظر پرداخت و آنها را به گیاهان زراعی منتقل کرد. بنابراین بیوتکنولوژي باعث  نشیگز 

غذاي  نیتأمدر اصالح گیاهان زراعی شده است. فائو اعتقاد دارد که براي پالسم قابل استفاده توسعه ژرم

درصد  60ال آینده، عملکرد محصوالت زراعی بایستی به میزان س وپنج ستیبجمعیت روزافزون دنیا در 

شوند. به عقیده منابع غذایی روز به روز محدودتر میکه منابع طبیعی و افزایش پیدا کند. در حالی

جز راهکاري بهغذا و حفظ سالمت محیط زیست،  نیتأممتخصصان علوم کشاورزي براي حل مشکل 

 اهانیگعلم بیوتکنولوژي معتقدند که  پژوهشگرانلوژي وجود ندارد. فناوري مهندسی ژنتیک و بیوتکنو

میلیارد  3درصد در کشورهاي در حال توسعه افزایش داده و غذاي  25توانند تولید غذا را تا تراریخته می
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نماید. بنابراین بیوتکنولوژي تکنیک جدید بشر براي مقابله با مشکالت و می نیتأمجمعیت اضافی را 

  ).1392غذا و حفظ محیط زیست در آینده است (فارسی،  نیأمتمعضالت 

هاي ناشی از عوامل گیاهی در مقابل تنش تنوع ذخایر ژنتیکی عالوه بر کمک به پایداري پوشش

و همکاران،  1(اسپهبدي دارد برتر نیز اهمیت يها پیژنوتیابی به در اصالح ارقام و دست زنده و غیر زنده،

2006.(  

 10سال دیگر) به  15( 2030میلیارد نفر گذشت. در سال  6جدید از مرز  آغازه هزارهجمعیت جهان در 

ان سران کشورهاي عضو در اجالس ب، سازمان خواربار جهانی میز1996سال  میلیارد نفر خواهد رسید. در

ه براي دسترسی ي رم مشهور شد بر حق هماي که بعدها به بیانیهجهانی غذا بود. سران کشورها در بیانیه

تعداد افرادي را که از گرسنگی  2015کردند. آنها معتقد شدند که تا سال  دیتأکبه غذاي سالم و مغذي 

درصد  70برند به نصف تعداد گرسنگان در زمان برگزاري اجالس تقلیل دهند. امروزه بیش از رنج می

هاي درصد از فرآورده 30، یعنی تنها رسانندمردم جهان تولیدات کشاورزي خود را خودشان به مصرف می

بیش  2025گیرند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در سال کشاورزي و غذایی مورد مبادله قرار می

از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این به تولیدات غذایی کشاورزان متکی خواهند بود. 

باید دو برابر شود تا نیازهاي  2025دات غذایی جهان تا سال دهند که تولیمطالعات مختلف نشان می

دست آید تا هاي موجود بهجمعیت روبه رشد در حد فعلی رفع گردد. البته این مقدار غذا باید از زمین

هاي اقلیمی مانعی براي رشد و وارد شود. عالوه بر این، محدودیت هاي طبیعیمحیطفشار کمتري به 

. کشورهاي مختلف از نظر خودکفایی در تولید محصوالت راهبردي و کشت است هاي زیرتوسعه زمین

که کشوري مانند آمریکا و برخی طور چشمگیري با یکدیگر تفاوت دارند. در حالیغذاي اصلی خود به

دیگر با اضافه بود محصوالت راهبردي مانند برنج، ذرت و سایر غالت  افتهی توسعهکشورهاي در حال 

اند و بخش بزرگی از وابسته کامالً. بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مانند ایران در این زمینه اندمواجه

کنند. بیوتکنولوژي (تکنولوژي زیستی) مدرن، محصوالت مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می
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یاهان، عملکرد آنها را تواند با تغییر ساختار ژنتیکی محصوالت زراعی و سایر گفناوري نوینی است که می

هایی هاي شور، خشک یا اقلیمدر واحد سطح افزایش دهد و از طرفی امکان توسعه کشت آنها را در زمین

ها فراهم آورد و از این ها و بیماريهاي زیستی مانند آفتگرما و تنش ،هاي غیر زیستی مانند سرمابا تنش

تر که تولید هبود کیفیت مواد غذایی و غذاهایی سالمرهگذر موجب افزایش عملکرد در واحد سطح شود. ب

هاي هاي خوراکی و حتی پالستیکتولید واکسن نباشد، ستیزآنها مستلزم آلودگی محیط 

زیر  صورت بهعلم بیوتکنولوژي را  1راومهاي بیوتکنولوژي مدرن هستند. کنیز از هدف ریپذ بیتخر ستیز

 تعریف کرده است:

هایی از موجودات زنده مانند بافت و سلول) براي ایجاد جودات زنده (یا بخشهرگونه استفاده از مو"

ي بشر و براي استفاده 2هاگیاه و یا ایجاد ریزسازواره ،ورده و یا تغییر یک محصول، بهبود حیوانآیک فر

ز دانش گیري ااگرچه اصالح نباتات سنتی، توانسته است با بهره ".بهبود رفاه وي بیوتکنولوژي نام دارد

-هاي حاصل از علوم زیستی تحوالت درخور تحسینی را ایجاد کند و موجبات رفع سوءژنتیک و پیشرفت

ي ترین قاره جهان، یعنی آسیا را فراهم آورد، اما همچنان نیازمند ادامهتغذیه در فقیرترین و پرجمعیت

به انقالب سبز موسوم شد، ي دوم قرن بیستم شاهد انقالبی بود که بعدها تحول و توسعه است. نیمه

ي در ویژه گندم در کشورهاویژگی بارز این انقالب، ایجاد، معرفی و استفاده از ارقام زراعی اصالح شده به

المللی تحقیقات کشاورزي مانند هاي بینبا مساعدت و حمایت سیستم حال توسعه (مانند هندوستان)

هاي علمی مورد نیاز انقالب سبز گر چه بنیانشدند. ا سیتأس 1970و  1960است که در دهه  3سیمیت

تر گردید و به ثمر نشست. انقالب ها در قرن بیستم مستحکمگذاري شد، اما این بنیاندر قرن نوزدهم پایه

 .)1392، و همکاران  (نقويي دوم این قرن تحقق یافت سبز در کشورهاي در توسعه در نیمه
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 شناسی شویدمشخصات گیاه  - 1- 1- 1

 (از گیاهان خانواده چتریان  (.Anethum graveolens L)د یا شبت با نام علمی شوی

(Apiaceaeاي، دیپلنواحی شرقی مدیترانه منشأبا  ساله کگیاهی است ی. شوید باشدمی) 2وئیدn=20 ،(

اي دو مریکارپی که و میوه فندقه رنگ زردهاي چتر مرکب با گل صورت بهآذین ، گلبریدههایی برگ

عنوان کاهنده چربی خون، پیشگیري هاي شوید بهرف مختلفی در صنایع دارویی و غذایی دارد. از دانهمصا

و همکاران،  1کالن(شود ها استفاده میهاضمه و برخی دیگر از بیماريو درمان آترااسکلروز، رفع سوء

2007(.  

رنگ است، مخروطی شکل و به ي رمتر و داراي ریشه 1متر تا سانتی 30به ارتفاع شوید داراي ساقه 

اي  هاي خطی و چند شاخه هاي چتري به رنگ زرد طالیی قرار دارند. برگ سفید است. در انتهاي ساقه گل

 صورت متناوب روي ساقه قرار دارند. زمان گلدهی شوید از اوایل تیر تا اواخر شهریور و زمانداشته و به

ها که  کنند. گل آوري می دار این گیاه را جمع هاي برگاخهباشد. میوه و ش برداشت آن مرداد و شهریور می

کنند.  هاي آن جدا شده و بیفتد آن را خشک می چینند و قبل از اینکه میوه شود می تدریج رسیده می به

سادگی از گیاه جدا شده  هاي آن به باید زمانی انجام پذیرد که گیاه شبنم زده باشد زیرا دانه آنآوري  جمع

سرعت در  هاي آنها درست قبل از گل دادن گیاه قطع نموده و بهآوري ساقهافتد. براي جمعمی و بر زمین

 .کنندگراد نباشد خشک میدرجه سانتی 35کن که درجه حرارت آن بیش از سایه و یا در یک خشک

  ).1393نژاد و همکاران باشد (هاشمی می فندقه دوهاي این گیاه میوه

هاي متناوب  رورفته است. برگها کمی فکرك، داراي خطوط طولی و در محل گره اي بی ساقه آن استوانه

هاي کوچک به رنگ زرد است. از هاي نازك و نخی شکل و گل کرك با پهنک منقسم به بریدگیبی

هاي واقع در مجموعه براکته( 2مشخصات آن این است که در پایه چتر اصلی و چترهاي فرعی آن، انولوکر

آذین  هاي کوچکی که در پایه اشعه چترهاي فرعی گل(مجموعه براکته 3) و انولوسلتر اصلیپایه اشعه چ
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 3متر و به عرض میلی 4تا  3اش بیضوي، مسطح، به طول شود. میوهچتر مرکب قرار دارد) دیده نمی

به  رنگ مایلهاي نخی شکل و بهاي شکالتی روشن است. در سطح آن برجستگیرنگ قهوهمتر و بهمیلی

شوید با  رنگ زردهاي ریز و شود. گلهاي آن لبه بال مانند به رنگ زرد روشن دیده میزرد و در کناره

گیرند. قسمت مورد استفاده وبیش مورد بازدید زنبورعسل قرار می کنند ولی کمکه نوش کم تولید میآن

  ).1369(زرگري،  میوه و برگ آن است

  

 ي تکثیر شویدنحوه - 2- 1- 1

روز پس از بذرکاري بذرها  10- 12 معموالًو  ردیگ یمشوید از طریق کاشت بذر آن انجام تکثیر 

 نیتر مناسبکه  پاییز بهار و در دو فصل معموالًکاشت و یا  توان یمشوید را در هر فصلی . زنند یمجوانه 

د یمستان چون شوز فصل . درشود یم. در بهار در فروردین و در پاییز اوایل مهر بذر کاشته کارند یماست 

را با برگ خشک و خاشاك پوشانید که ریشه و ساقه گیاه   اهیگباید روي  بنابراین ،کند ینمسرما را تحمل 

که  گذارند یممحصول برگ برداشت شود، گیاه را  1-2محفوظ بماند. در کشت بهاره پس از اینکه  از سرما

  ).1375، دریرحیم(به بذر برود 

  

  جهانپراکنش شوید در  - 3- 1- 1

در آمون هوتب دوم در آرامگاه  اهیگ نیا وجودبه  کشت شده است. نیبار در فلسط نیاول يبراشوید 

 5000ها حدود يبرده شده است. استفاده از آن به زمان مصر یپ ایتانیدر بر یروم يهادر خرابه مصر و

 و ییاستفاده از خواص دارو منظور بهاز قرن چهاردهم  اهیگ نیکشت منظم ا .گردد یبرم شیسال پ

آرامش آنان قرار  يبرا کاندرا در بالش کو شویددر گذشته آن در اکثر نقاط جهان آغاز شد.  يا هیادو

 درمان سردرد و يبرا ویدبذر ش و یشیرو کریدر گذشته از پ ییاروپا يکشورهامردم  نیهمچن .دادند یم

 آسیا) یافت غرب و مدیترانه(اروسیا  گرم مناطق در شوید. اندکردهیاستفاده م عروقی یخون يها يماریب
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 دیگر مختلف و نواحی مصر، حبشه، قفقاز، در باشد.جنوبی می آن آسیاي صغیر و اروپاي منشأاست.  شده

  ).2015، قاسمی گلیزانی، 1388(پیوست،  روید می وحشی حالت به

  

  پراکنش شوید در ایران - 4- 1- 1

 ،)بجنورد و شیروان بین اترك( خراسان تبریز، قلعه، سائین دمانن مختلف ایران نواحی درشوید 

  ).1369(زرگري،  شود می یافت خودرو حالت به غیره و تفرش

  

  و اثرات درمانی آن شوید موجود در مؤثرهمواد  - 5- 1- 1

شود.  می حاصل آن از آب بخار با تقطیر اثر بر که است اسانس درصد 4 تا 3 داراي شوید میوه

گردد.  می حل هااسانس عمومی هايحالل در که روشن زرد رنگ به یا رنگ بی است ایعیم شوید اسانس

 و شود می صاف الکل کردن وارد با ولی کند می پیدا کدر زرد رنگ شود، افزوده آن به اسیدسولفوریک گرا

 اسانس هشبی کاروون، درصد 60 تا 40 فالندرن، لیمونن، داراي شوید اسانس شود. می ظاهر دارچینی رنگ

 رازیانه، مشابه درمانی اثر داراي شوید میوه. است جامد پارافین نوعی از جزئی بسیار مقدار به و سیاه زیره

 رفع تشنج، ضد مدر، بادشکن، غذا کننده هضم معده، مقوي دهنده، نیرو اثر. است سیاه زیره و سبز انیس

 التیام و کننده نرم اثر خارجی استعمال در .دارد شیر ترشحات کننده زیاد و آرام کننده استفراغ، کننده

 معده، درد تسکین اثر شوید کرده گیرد. دم می قرار استفاده مورد داخلی مصارف در بیشتر ولی دارد دهنده

 ادرار، دفع عدم مواقع در عالوهبه .دارد غیره و سکسکه رفع اطفال هايپیچهدل کننده آرام استفراغ، رفع

 در آن مصرف .کندمی ظاهر مفید اثرات و رودمی کار به غیره و خوابییه، بشیرد زنان شیر شدن کم

 کودکان نفخ ضد هايفرآورده از بعضی يتهیه فرمول در شوید میوه اسانس .دارد قطعی اثر شیر ازدیاد

 گرم 30 مقدار به آن از ناشی دردهاي و نفخ رفع براي آن میوه از دامپزشکی درشود.  می وارد شیرخوار

 عملبه استفاده ها دام و تر بزرگ حیوانات براي گرم 60 مقدار به و گوسفند و بز مانند چهارپایانی رايب
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 همین به نیز آن میوهآید.  می عملبه استفاده اغذیه ساختن معطر و چاشنی عنوانبه شوید برگ ازآید.  می

 لیرحم و تحل هاي بیماريبراي کرده برگ و تخم آن نشستن در دم). 1369 زرگري،( رود می بکار منظور

. آن در گوش براي امراض گوش نافع است عصاره قطره ختنیراست و  دیمف هاضهیو مثانه و ب هیبادهاي کل

ها کاهش ورم و درد و متوقف کردن سکسکه د براي آرامش اعصاب و برايیمرسوم است از شو کایمرر آد

عنوان کاهنده چربی خون، پیشگیري و درمان ید بههاي شودانهاز  ).1375، دریرحیم( شودیاستفاده م

بذر  ).2007و همکاران،  1کاالن(شود ها استفاده میهاضمه و برخی دیگر از بیماريآترااسکلروز، رفع سوء

هاي مؤثره آن  قسمت ).2011، همکارانو  2هاي آن، اسانس بیشتري دارد (ووكشوید در مقایسه با برگ

باشد و میوه آن داراي یک روغن و مواد  ترکیب اصلی آن کاروون می محتواي یک اسانس روغنی که

نژاد و همکاران (هاشمی آمده است. 1-1ترکیبات موجود در گیاه شوید در جدول . آلبومینی است

1393.(   

  

  گیاه شوید گرم 100مواد مغذي در هر  - 1- 1جدول 

  درصد  ارزش غذایی  نوع ماده  درصد  ارزش غذایی  نوع ماده

  کیلوکالري 43  انرژي
  %38  میکروگرم 150  اسید فولیک  __

  %142  گرممیلی C 85ویتامین   ___  گرم 7  تارکربوهید

  %21  گرممیلی 208  کلسیم  ___  گرم 1/2  فیبر

  %53  گرممیلی 6/6  آهن  ___  گرم 1/1  چربی

  %15  گرممیلی 55  منیزیم  ___  گرم 5/3  پروتئین

  %65  گرممیلی 3/1  منگنز  A  IU7717 154%ویتامین 

  %9  گرممیلی 66  فسفر  %8  گرممیلی 1/0  تیامین

  %16  گرممیلی 738  پتاسیم  %20  گرممیلی 3/0  ریبوفالوین

  %3  گرممیلی 61  سدیم  %11  گرممیلی 6/1  نیاسین

  %9  گرممیلی 9/0  روي  %8  گرممیلی 4/0  دیاس کیپانتوتن
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  %7  گرممیلی 14/0  مس  %15  گرممیلی B6 2/0ویتامین 

تشکیل فرار  یاسانس روغن کیو  ینیماده رز کیو  د وجود تاننیدر دانه شو ییایمیش باتیظر ترکاز ن

وجود  د فالندرنیشو يها برگماده چرب گزارش شده است. در  کیو  و کاروون و کتون موننیاز ل شده

که در  دهد یمنشان  گريید یبررس درصد وزن دانه است. 3- 4 د در حدودیشو مقدار اسانس دانه. دارد

 دیرو یمد که در هندوستان یکه روي شو گريید هايیطبق بررس. د ماده آنتول وجود داردیاسانس شو

 95 داراي اسانس است که زیآن ن شهیر .است بوده درصد 3- 5/3 دیمقدار اسانس دانه شو آمده  عمل به

 062/0 حدود د دریهاي شواز برگ نیو همچن دهد یم لیتشک ننیپ - بتا - را آلفا شهیدرصد اسانس ر

کاروون  یول دهدیم لیتشک آلفا فالندرن ایکه قسمت عمده آن را مواد ترپن  آمده  دست بهدرصد اسانس 

همچنین شوید داراي مواد شیمیایی نظیر کومارین،  ).1375حیدر، (میر نشده است دهید آن در

 55درصد چربی و  15ئین، درصد پروت 16لوکوساید، اسید فنولیک و حدود ارستروئید، فالوونوئید، گ

 ).1387(خوشبین،  باشد یم Cو ویتامین  Aدرصد مواد هیدروکربن و همچنین کلسیم، پتاسیم، ویتامین 

هاي مختلف دهد که ترکیبات شیمیایی و مقدار اسانس شوید، بسته به اندامبسیاري از مطالعات نشان می

  )2010و همکاران،  1(رادولیسکو گیاه و مرحله توسعه گیاه در زمان برداشت، متفاوت است

زیره سبز، تلخون، شوید، گشنیز و.......) عالوه بر آنکه طعم و اي (دارویی گیاهان ادویه مؤثرهمواد 

کند، اشتهاآور نیز هست و سبب هضم مواد غذایی و سالمت کار و دستگاه ي مواد غذایی را بهتر میمزه

اثرات شفابخش دیگري عالوه بر خاصیت اصلی شناخته شده  ها گاهادویه ي مؤثرهگردد. مواد گوارش می

  .)1374خود نیز به همراه دارند (امیدبیگی، 

  

 اهمیت مطالعه تنوع ژنتیکی - 2- 1
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، مدیریت، و استفاده بهینه از آنها ضروري مؤثرحفاظت  منظور به اهانیدر گ یدرك اساس مولکول

هاي گیاهی از نظر در گیاهان و جمعیت ژنتیکیبررسی تنوع  ).2009و همکاران،  1باشد (موندینیمی

دارد.  پر محصولهاي گیاهی است. کشاورزي و تولید غذا بستگی به استفاده از ژنوتیپ موردتوجهکاربردي 

هاي مورد عالقه از بین تنوع ژنتیکی هاي متداول اصالح گیاهان زراعی بر اساس گزینش ژنوتیپروش

تولید یک  منظور بهاز صفات ممکن و مورد عالقه در یک ژنوتیپ همه یا تعدادي  يورزدستموجود و 

هاي ي جمعیتهاي همهژنتیکی از ویژگی تنوع ).1390(باقري و همکاران، باشد واریته تجاري می

، 2باشد (برووسکیها در بین افراد یک جامعه بیولوژیکی میها و تفاوتشباهت که شامل بیولوژیکی است

2001(.  

هاي مربوط به پاسخ صحیح به پرسش پیدا کردنتنها در ها، نهبرخی گونه براي یکیدرك تنوع ژنت

استفاده  براي نیازي یشپهاي حفاظت منابع طبیعی مفید است، بلکه فرایندهاي تکامل و بهبود استراتژي

رتباط اطالع در مورد ا ).2007، 3لیچی و باشد (مینیز هاي اصالح نباتات از منابع ژنتیکی در برنامه

نباتات دارد. تخمین  ها، کاربردهاي متعدد مهمی در اصالحها و بین گونهها یا تودهژنتیکی درون اکوتیپ

 دهی منابع ژنتیکی براي شناسایی ارقام، کمک به انتخاب والدین برايسازمان منظور بهارتباط ژنتیکی 

از یک  يبردار نمونهدست آوردن هالزم براي ب 4هايگیري)، و کاهش تعداد نمونههیبریداسیون (دورگ

  .)1994 5(تارمن تواند مفید باشددامنه وسیع از تنوع ژنتیکی، می

  

 تنوع ژنتیکی بررسی - 3- 1

                                                
2. Mondini 
1. Borowsky 
2. Che & Li 
3. accession  
4. Thormann  
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هاي ستفاده از روشا طور معمول در سطح مولکولی باها بهارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت

-هاي سنتی، تنوع را با اندازهدر روش ).2009، و همکاران 1(موندینیگیرد مختلف آزمایشگاهی انجام می

گیري تغییرات صفات فنوتیپی مانند رنگ گل، عادت رشدي و یا صفات کمی مانند عملکرد، تحمل به 

محیط روي بیان ژن، توارث غالب و  ریتأثکنند. اما ارزیابی فنوتیپی به دلیل ها و خیره برآورد میتنش

بودن آزمایشات ارزیابی و  بر زمانی به بافت و مرحله رشدي، مغلوب، پوشش ژنومی ضعیف و وابستگ

  ).2004 ،2رائو(، کاربرد محدودي دارند آمده دست  بهمحدود بودن اطالعات ژنتیکی 

کند که منجر به هاي مختلف را بیان میها درون اکوسیستممطالعه بر روي تنوع زیستی، تنوع گونه

کند و این مطالعه اساس یکی یک جمعیت خاص کمک میکشف تنوع ژنتیکی شده و به ساختار ژنت

سازد ، فیلوژنی و پتانسیل سازگاري فراهم مییشناس ستیزهاي مولکولی را براي درك و فهم ویژگی

  ).2012، 4ياروزاو خان ب 3(سعید

 

  نشانگرها - 4- 1

زدیک استفاده هاي ناي براي تشخیص روابط بین گونهطور فزایندهامروزه از نشانگرهاي مولکولی به

 مانند اهدافی براي یچندشکل ارزیابی دامنه که است گردیده موجب مولکولی جدید يها يفناورشود. می

 ژنتیکی تشخیص روابط و ژنومی ينگار انگشت نشانگرها، بر مبتنی نباتاتاصالح،  ژنتیکی، يها نقشه

باشد که می DAF8 و RFLP5 ،RAPD6 ،SSR7 فنونی نظیر رندهیدربرگ ها يفناور نماید. این پیدا گسترش

 را موجودات DNA طبیعت . درسازد یم ژنومی آشکار کل  DNA هايتوالی ارزیابی طریق از را یچندشکل

                                                
5. mondini 
1. Rao 
2. Saeed 
3. Khan Barozai 
4. Restriction Fragment Lenghth Polymorphism  
5. Random Amplyfied Polymorphic DNA 

 6. Simple Sequence Repeat 
7. DNA amplification Fingerprinting 
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 آنها يبند گروه و ياثر نگاربه  آمده  دست به الگوهاي بررسی با و تکثیر آغازگر یک حداقل با توان یم

 است،در آنها متفاوت   DNAتکثیر راندمان و هستند چندمنظوره متعدد و ژنوم کاوش هايروش پرداخت.

 آغازگرهاي بر مبتنی هايفناوري از گذشته در دهه. سازد یم برآورده را خاصی نیازهاي یک هر بنابراین

- ژنتیکی به و تحقیق در روابطها ژنوتیپ اي براي شناساییطور گستردهبه RAPD و DAF نظیر اختیاري

است (شاه  DNA اختیاري براي تکثیر قطعات مختلف آغازگر از یک تفادهکار رفت، که اساس آنها اس

   .)2007و همکاران،  1، سیمون1382نجات بوشهري، 

کاربرد نشانگرهاي مولکولی تفاوت چندان با سایر نشانگرهاي ژنتیک مانند نشانگرهاي و اصول 

طور خاص به زشکی و کشاورزي بهطور عام و در پتحولی که در زمینه علوم زیستی بهمورفولوژیک ندارد. 

  :)1392(نقوي و همکاران،  شود به دالیل زیر استنشانگرهاي مولکولی نسبت داده می

  این دسته از نشانگرها؛ العاده فوق فراوانی •

  آنها از شرایط محیطی خارجی و داخلی موجود؛ يریرپذیتأثعدم  •

  حیوانات و مراحل نخستین رشد گیاهان؛کارگیري آنها در مراحل نخستین رشد جنینی امکان به •

  ي گیاهان در خارج از فصل محل کشت؛فراهم نمودن امکان مطالعه •

  دقت و قابلیت مطلوب تفسیر نتایج؛ •

   بارز بودن بسیاري از این نشانگرها؛هم •

  هاي منقرض شده؛امکان استفاده از آنها در مورد گونه •

  سهولت تشخیص افراد ناخالص از خالص؛ •

  ؛نتایج لیوتحل هیتجزسهولت امتیازدهی و  •

                                                
1. Simmons 
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 و تفسیر سریع نتایج؛ لیوتحل هیتجزاي قوي براي هاي رایانهدسترسی به برنامه •

مراحل  طی السمپژرم یکیتنوع ژنت هايیو بررس اهانیگ صیممکن است جهت تشخ یمولکول ينشانگرها

 اهان،یگ ینگزیدر به یمولکول يبرد نشانگرهاهدف از کار نتریعمده نای وجود با. رود کاربه ینیگزبه

وجود  یلکولمو ينشانگرها يبرا زین يگرید یعمل يکاربردها نیبه کمک نشانگر است. همچن نشیگز

 يها نیالدر  یکیخلوص ژنت یابیو ارز یافشان گرده دیتائبذر،  صیاز جمله تشخ يمتعدد هايدارد. مثال

به استفاده  صرفاًکه  یممکن است توسط اصالح کنندگان یعمل يدهاکاربر نینام برد. ا وانتیمرا  یاصالح

و همکاران،  ي(باقر شودیده گرفته میبه کمک نشانگر در صفات مورد عالقه توجه دارند، ناد نشیاز گز

1390.(  

  ):1377کنند (فرشادفر، به سه دسته تقسیم می معموالًنشانگرهاي ژنتیکی را 

  نشانگرهاي مورفولوژیکی –الف 

  نشانگرهاي سیتولوژیکی –ب 

 نشانگرهاي مولکولی –ج 

 

  نشانگرهاي مورفولوژیکی - 1- 4- 1

ترین نوع نشانگرها از نظر قابلیت مشاهده مستقیم بوده و ارزیابی آنهـا  نشانگرهاي مورفولوژیک ساده

هـا برخـی   تواند بسیار سودمند باشد اما اسـتفاده از آن نیز آسان و کم هزینه هست. وجود این نشانگرها می

و  1باشد (میرالـی پذیري باال در برابر شرایط متغیر محیطی میها نظیر: چندشکلی کم و انعطافمحدودیت

عنـوان  تواننـد بـه  شـوند، مـی  توسط یک ژن کنترل مـی  عمدتاًصفات مورفولوژیکی که  ).2007همکاران، 

هاي کنتـرل کننـده   وسیعی از ژننشانگرهاي ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند. این نشانگرها شامل دامنه 

. نشـانگرهاي  )1392صفات فنوتیپی هسـتند و جـزو نخسـتین نشـانگرها هسـتند ( نقـوي و همکـاران،        

                                                
1. Mirali 
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باشند. این نشانگرها صورت عینی قابل ارزیابی میمتناظر با صفات کیفی هستند که به عمدتاًمورفولوژیکی 

. نشانگرهاي مورفولـوژیکی  آینددست میزایی بهشوند یا در نتیجه آزمایشات جهشیا در طبیعت یافت می

هـاي  داراي توارث غالب/ مغلوب هستند. تا چند سال اخیر، نشانگرهاي مورد اسـتفاده بـراي ایجـاد نقشـه    

ژنتیکی در گیاهان، صفات مورفولوژیکی از قبیل پاکوتاهی، آلبینیسم، شکل برگ و غیره بودند (فارسـی و  

  ).1392همکاران، 

  رهاي سیتولوژیکینشانگ - 2- 4- 1

 و باشد یم سیتولوژي و ژنتیک يها روش و عناوین شامل که است يا رشته نیب علم یک سیتوژنتیک

 مباحث عمده از سلول سطح در آن انتقال نحوه و میوزي و میتوزي يها میتقس در ژنتیکی ماده رفتار مطالعه

 و مسائل حل به و کمک اهانگی بنديطبقه در وسیعی کاربرد کروموزومی وضعیت. است سیتوژنتیک

 تکامل نحوه به توان یم آنها کمک به که باشند یم مناسبی عوامل تنها ها کروموزوم دارد، آن مشکالت

  ).2016، همکاران(فرشادفر و  برد یپ زنده موجودات

 ،هاگونه کاریوتیپ تهیه جهت  را ما که باشد یم مدرن تاکسونومی يها روش از یکی سیتوژنتیکی مطالعات

 و خویشاوندي قرابت یافتن ژنتیکی، تنوع کروموزومی، شکل پلوئید،پلی دیپلوئید، هايگونه شناسایی

- گیاه از برخی ).2014و همکاران،  (ایمانی رساندمی یاري هاخانواده و هاجنس ها،گونه بین پیوستگی

 صفات مانند دیبا که ستا گريید کییمورفولوژ صفت کروموزومی، اختالف که اندعقیدهاین   بر شناسان

 مطالعه در اقدامات نتریاساسی از کیی نتیجه درقرار گیرد.  استفاده مورد کیمورفولوژی مختلف

 را آنها روابط و هاگونه مسیر توانمی قیطر نیا به است، وحشی يها گونه ژنوم ساختار بررسی سیتوژنتیکی،

  ).1390(فخرایی الهیجی و همکاران،  نمود بررسی

  

  نشانگرهاي مولکولی - 3- 4- 1
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گیرند. اگرچه پتانسیل اي مورد استفاده قرار مینشانگرهاي مولکولی فراوان و در هر موجود زنده

سال پیش شناخته شده بود، ولی کاربرد آنها تا  75نشانگرهاي مولکولی براي اصالح کنندگان از حدود 

). 1392نقوي و همکاران د شده بود (دلیل نبود نشانگرهاي مناسب بسیار محدوسال پیش به 30حدود 

سادگی قابل شود و توارث آن بهراحتی آشکار میاست که به DNAیک نشانگر مولکولی توالی خاصی از 

تنوع که در شناسایی  هستند DNAبررسی است. این نشانگرها  مبتنی بر چندشکلی طبیعی در توالی 

نشانگر مولکولی مطلوب بایستی دیدگاه محققان، یک  ز. اشوداستفاده می روابط بین گیاهانو  فیلوژنتیک

  ):2010و همکاران،  1، دنبلیدس1392هاي زیر برخوردار باشد (فارسی و همکاران، از ویژگی

گیري باید داراي چندشکلی باشد، چون این چندشکلی است که براي مطالعات تنوع ژنتیکی اندازه - 1

 شود.می

هاي مختلف یک نشانگر باید در موجودات دیپلوئید قابل تشخیص مبارز داشته باشد: فرتوارث هم - 2

 باشند تا افراد هموزیگوس از هتروزیگوس تشخیص داده شوند.

 طور یکنواخت و مکرر در سراسر ژنوم توزیع شده باشد.به - 3

 آشکارسازي آن سریع و ارزان باشد. - 4

 باشد. ریتکرارپذ - 5

 

 ر اصالح گیاهاناستفاده از نشانگرهاي ژنتیکی د - 5- 1

گردد. از آن ي علم ژنتیک گیاهی به مطالعات کالسیک مندل بر روي گیاه نخودفرنگی برمیسابقه

هاي گیاهان عالی در بیشتر گونه ژنیی صفات تکبیازمان محققین به شناسایی، فهرست نمودن و مکان

مولکولی  DNAهاي مبتنی بر در طول دو دهه اخیر انواع نشانگر ).1392پرداختند (فارسی و همکاران، 

هاي انتخاب نسل ترین زمینه استفاده از نشانگرها در زمینه برنامهمهم .انددر گیاهان عالی توسعه یافته

                                                
1. Domblides 
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در بخش کشاورزي، شرایط محیطی  ).2004و همکاران،  1باشد (گوپتان میگیاهابرنامه تکثیر اولیه براي 

قرار  ریتأثي حیات گیاه را تحت فتن در دماي باال چرخهنظیر خشکی، شوري، تابش بیش از حد، قرار گر

هاي شدید براي رشد، تکثیر، ایجاد محدودیت در پتانسیل دهد که در نهایت منجر به اعمال محدودیتمی

 يراهبردها. با مطالعه در زمینه شودژنتیکی، و در نهایت منجر به کاهش عملکرد محصوالت کشاورزي می

 ایط نامساعد محیطی مقاوم باشندان به تولید گیاهانی دست یافت که در برابر شرتوژنتیکی گیاهان، می

  ).2011، و همکاران 2ویکتوریا(

ها شناسی مولکولی گیاهی استفاده از این روشهاي زیستترین کاربرد عملی و روشفوري احتماالً

حاصل از آن، اولین گام در  يهویت گیاه یا فرآورده دیتائتعیین و  معموالًدر تشخیص گیاهان باشد. 

روند، چنان طراحی کار میهایی که براي تشخیص گیاهان بهمطالعه یا استفاده از آن گیاه است. روش

هایی را شناسایی نمود که هویت گیاه را معین از توالیخاص یا ترکیبی  DNAاند که بتوان توالی شده

 4سازيبر اساس دورگه غالباًنیست، بلکه  DNA3لی کنند، البته براي این کار الزامی به تعیین توامی

شود (عبدالرضا باقري و همکاران، انجام می 5)PCRاي پلیمراز (و یا واکنش زنجیرهاسیدهاي نوکلئیک 

عوامل محیطی  راتیتأثاز آنجا که نشانگرهاي مولکولی در تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان مستقل از  ).1390

  ).2004آیند (نقوي، شمار میبهترین گزینه براي این کار بهکنند، به این خاطر عمل می

-نقشه ترسیم به کمک دلیل نشانگرها به ترینمطمئن و تریندقیق DNAها، نشانگرهاي در بین این روش

 عدم کیفی، و کمی صفات کننده کنترل هايژن شناسایی زنده، موجودات در ژنتیکی و فیزیکی هاي

(دستمالچی و  شوندمی محسوب ژنوم سطح در يریپذ عیتوز و موجود خارجی و داخلی محیط از يریرپذیتأث

  توان به موارد زیر اشاره کرد:از خصوصیات مطلوب یک نشانگر مناسب می یطورکل به ).1390همکاران، 

  متوسط تا زیاد یچندشکل - 1

                                                
2. Gupta 
1. Victoria 
2. DNA Sequencing 
3. Hybridization 
4. Polymeras Chain Reaction (PCR)  
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ده دیپلوئید را توارث هم بارز (که زمینه تشخیص افراد هتروزیگوس و هموزیگوس در موجودات زن - 2

  بدهد)

  کامل ژنوم موجود پوشش - 3

  توزیع یکسان در سراسر ژنوم - 4

  خنثی بودن (فاقد اثرات پالیوتروپی) - 5

  دسترسی آسان - 6

  ارزیابی آسان و سریع (قابلیت خودکار کردن فرآیند اجرا) - 7

  تکرارپذیري باال - 8

  اهسهولت مبادله اطالعات بین آزمایشگاه - 9

 راي طراحی نشانگر و تجزیههزینه کم ب -10

ي این مزایا را یکجا داشته باشد، وجود که همه يفرد منحصربههیچ یک از نشانگرهاي مولکولی 

هاي نشانگري را که مزیت بیشتري نسبت به سایر توان یکی از انواع مختلف سیستممی حال نیبا اندارد. 

 ).2005و همکاران،  1نشانگرها را دارد، انتخاب کرد (ویزینگ

  

 RAPD نشانگر - 1- 5- 1

و  ژنتیکی یابینقشه هدف با که بودند PCR بر مولکولی مبتنی نشانگرهاياولین  RAPD نشانگر

 تنوع بررسی و ژنومی گارينانگشت یابی ژنتیکی، نقشه در نشانگرها این از .شدند ابداع DNA نگاريانگشت

 طراحی براي توالی به دانستن و است ساده بتنس به آنها ایجاد زیرا است، شده بسیار استفاده ژنتیکی،

  ).2013(قندهاري و همکاران،  نیست نیازي آغازگر

                                                
1. Weising 
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و همکاران،  شهري کریمی( ژنتیکی است تنوع مطالعات براي ها روش ترینیکی از گسترده RAPD نشانگر

ت مخالف هدف در دو جه DNAاند و با اتصال به این نشانگرها فاقد تکرارهاي معکوس داخلی ).1391

ها ). این نشانگر نسبت به سایر روش2014و همکاران،  1(یادوو بین خود خواهند بود DNAقادر به تکثیر 

از استقبال بیشتري برخوردار شده است. مشکل عمده در استفاده از این روش، عدم اطمینان به تکرارپذیر 

ند تکثیر با آغازگرهاي کوتاه بدین بودن نتایج مربوط به مجموعه باندهاي تکثیر شده است. ماهیت فرآی

عمل  2الگو DNAعنوان یک هاي زیادي در ژنوم از این پتانسیل برخوردارند که بهترتیب است که مکان

الگو، ترکیبات  DNAو لذا مجموعه حاصل ممکن است در اثر هر نوع تغییري در روش آماده کردن  کنند

قرار بگیرد. این به آن معنی است که براي  ریتأثحت ت PCRموجود در واکنش و شرایط استفاده شده در 

(باقري  سبب شود که محصول متفاوتی تولید شودالگو ممکن است  DNAمثال تغییر در غلظت آغازگر یا 

 در اولیه به اطالعات نیاز عدم دلیل به RAPD نشانگرهاي مختلف، نشانگرهايدر بین  ).1390، همکارانو 

 نیاز عدم و مکان زیادي تعداد در چندشکلی اساس بر DNA توالی مؤثر و سریع بالغر امکان ژنوم، توالی مورد

قرار  استفاده موردي اگسترده طوربه تنوع، تعیین و جمعیت ژنتیک مطالعات در رادیواکتیو، مواد به

 افراد رايب که یافت را قطعاتی توان یم تصادفی آغازگرهاي با PCRدوره  چند انجام با روش این در. اند گرفته

 اما شده تولید فرد یک براي که مشخص قطعه یک دیگر بیان باشند به دهنده تمیز ها تیجمع یا گیاهی

 ژنتیکی یک نشانگر عنوان به تواند یم و است DNA یچندشکل بیانگر است، نشده تولید دیگر فرد براي

  ).1391گیرد (عباسی و همکاران،  قرار استفاده مورد

را به نشانگرهاي مناسبی براي  RAPDشود، نشانگرهاي یر به آنها اشاره میهایی که در زویژگی

  :)1392(فارسی و همکاران،  کندگزینش به کمک نشانگر مبدل می

قابل استفاده  RFLPهایی را که براي آنالیز ، کار با جمعیت)DNA )ng25 -5نیاز به مقدار کم  - 1

  نماید.پذیر مینیستند، امکان

  ر رادیواکتیو است.ها غیبررسی - 2

                                                
2. Yadav 
1. DNA template  
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3 - RAPD  اي نیاز دارد، یعنی فقط به دستگاه ترموسایکلر و تانک ساده یشگاهیآزمابه امکانات

  .نیاز است UV الکتروفورز و دستگاه آشکارسازي

هایی که توان بر روي تعداد زیادي از گونه، بنابراین میردبه کتابخانه کاوشگرهاي مختص گونه نیاز ندا - 4

  هاي کاوشگر براي آنها تهیه نشده است، نیز کار کرد.کتابخانه

  نماید.، بر اساس چندشکلی در تعداد زیادي مکان را فراهم میDNAتوالی  مؤثرامکان غربال سریع و  - 5

  به مراحل بالتینگ یا هیبریداسیون نیاز ندارد. - 6

  ):1392، اناند (فارسی و همکاربا موفقیت براي موارد زیر استفاده شده RAPDنشانگر 

- جمعیت تجزیه ساختار ژنتیکی - 3نده صفات هاي کنترل کنیابی ژنمکان - 2هاي ژنتیکی تهیه نقشه - 1

  نشانگرهاي هدفمند براي مناطق خاص ژنوم. - 5نگاري افراد  انگشت - 4ها 

  

 ISSR نشانگر - 2- 5- 1

تعیین براي  ISSR باشد. نشانگربرتر می RAPD نسبت به نشانگر ISSRاز لحاظ تئوري، نشانگر 

در  ISSR استفاده از ).2003و همکاران،  1(آرچاك شودژنی استفاده می بانک هايخصوصیات نمونه

مقایسه با نشانگرهاي دیگر، در مطالعات ژنتیکی بین افراد بسیار نزدیک و ارقام تجاري، برتري دارد. این 

پذیري باالیی ه آن تکثیرپذیري و تنوعیک نشانگر غالب است، اما نسبت ب RAPDنشانگر، مانند نشانگر 

 یک از یطورکل به روش این در .)2013و همکاران،  2الدینی(زین داشته، سریع بوده و روشی آسان است

 میان تفاوت تواند یم و است سریع تکنیک این. شود یم استفاده قطعات ایجاد جهت منفرد آغازگرهاي سري

 قابل شکل، چند ژنی مقر نیچند داشتن به توان یم آن يایمزا ازجمله .دینما آشکار را یاد ز قرابت واجد افراد

  ).1392(قندهاري و همکاران،  کرد اشاره نییپا هزینه و نمونه زیادي تعداد با کاربرد

                                                
1. Archak  
2. Zinodini 
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 از سرعت به را نزدیک خویشاوندي با افراد يها تفاوت تواند یم کهاست  PCR بر مبتنی روش یکاین نشانگر 

 يها یبررس ژنومی، ينگار انگشت مطالعات در مفیدي مولکولی نشانگر که است شده ثابت و کند جدا یکدیگر

توالی ریزماهواره  اساس بر شده طراحی منفرد آغازگر یک از تکنیک این .است ژن يگذار نشان و فیلوژنتیکی

 طراحی براي و کندمی استفاده است، شده قالب انتخابی نوکلئوتید 4 تا 2 با ،3 ′ یا 5 ′که در انتهاي 

تنوع زیادي داشته و نسبت به  ISSRنشانگرهاي  ).2015(احمدي،  ندارد نیاز ژنوم از قبلی اطالع به آغازگر

ایی باشد. این نشانگرها توانسایر نشانگرها هزینه پایینی داشته و نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی کمتري می

نشانگرهاي دلیل  نیبه همبا سایر نشانگرها دارد،  را در مقایسهتولید درصد باالیی از جایگاه چندشکلی 

ISSR 2011، همکاران(شفیعی و  باشندابزار مفیدي در مطالعات فیلوژنتیک می.(  

  

 AFLPنشانگر  - 3- 5- 1

و اساس آن تکثیر انتخابی برخی  و همکاران ارائه شد ووستوسط  1995در سال  AFLP روش

پایه این روش ). 1390باشد (دستمالچی و همکاران، می PCRهاي برش یافته ژنومی با استفاده از قطعه

ي مجزا است و از سه مرحله DNAي هاي هضم شدهها از بین تمام قطعهتکثیر انتخابی برخی قطعه

 طور بهدر سراسر ژنوم است که  یچندشکلروشی بسیار حساس براي آشکار کردن . تشکیل شده است

است، مبتنی بر تکثیر  RAPDو  RFLPت. این روش که ترکیبی از اي در حال عمومیت یافتن اس فزاینده

 باشد کوتاه می يدینوکلئوتهاي چند  هاي برشگر خاص و استفاده از رابط قطعات برش یافته ژنومی با آنزیم

  ):1995و همکاران،  1(ووس

  وکلئوتیدي.) الیگون3هاي (آداپتورآنها به سازگاري 2با یک جفت آنزیم محدودگر و دوخت DNAهضم  - 1

  هاي حاصل از هضم.اي از قطعهطراحی، ساخت آغازگر و تکثیر انتخابی دسته - 2

  قطعات تکثیر شده در ژل. لیوتحل هیتجز - 3

                                                
1. Vos  
2. Ligation 
3. Adapter  
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گردد. با شود و بدین ترتیب، بررسی چندشکلی تسهیل میتعداد زیادي باند تولید می AFLPدر روش 

توان تعداد قطعاتی را که ختلف در آغازگرها میهاي نوکلئوتیدي مانتخاب تعداد باز مختلف و ترکیب

نشده  تولید AFLP هاي زیادي با استفاده از نشانگرهايشوند، کنترل نمود. اگرچه تاکنون نقشهتکثیر می

اي براي تولید نشانگرهاي چندشکل مورد استفاده قرار طور گستردهاست، اما در حال حاضر این تکنیک به

 ).1392ن، گیرد (فارسی و همکارامی

 

  RFLPنشانگر  - 4- 5- 1

اي، مورفولـوژي، فیزیولـوژیکی و سـیتوژنتیکی    مربـوط بـه اطالعـات شـجره     هاي گذشـته محدودیت

آمـدن   کـار  يروطـور عمـده بـا    هاي وحشی گیاهان بـه نشانگرها، براي ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و گونه

RFLP تدا در این روش اب). 2004و همکاران،  1(گارسیا رفع شدندDNA    را توسط یک آنزیم برشـی کـه

را واسرشـت   DNAکنند. سپس محصـوالت هضـم   دهد، تیمار میهاي اختصاصی برش میآن را در توالی

 نمایند. قطعاتنموده و پس از الکتروفورز در شرایط واسرشت، به روي یک غشاي نیترو سلولزي منتقل می

DNA بـا   دار نشان يا رشته تک 2ض یک قطعه کاوشگرواسرشت شده بر روي غشاي نیتروسلولزي، در معر

شوند. چندشکلی در اتصال و یا عدم اتصـال کاوشـگر (هیبریداسـیون) آشـکار     توالی مشخص قرار داده می

آشـکار شـده بـه ایـن روش،      DNA لیشود. تنوع تواگردد و به اختالف توالی بین افراد تعمیم داده میمی

در ایـن روش،   ).1392(فارسـی و همکـاران،    شـود یـده مـی  نام )RFLPچندشکلی طولی قطعات برشی (

شـوند. تنـوع در تـوالی    ذخیره می DNAسازند، در توالی هاي گیاهان عالی را میژنتیکی که ژن اطالعات

DNAاین روش نیازمند ). 2011و همکاران،  3رود (جوناشمار می، اساس تنوع ژنتیکی درون یک گونه به

هاي گیاهی مورد مطالعه است. تشخیص یک توالی منفرد مناسب براي گونه در اختیار داشتن کاوشگرهاي

 میکروگرم یا بیشتر) قابل هضم  DNA )10در گیاهان با ژنوم بزرگ نیاز به ایزوله کردن مقدار زیادي 

                                                
1. Garcia  
2. Probe  
3. Jonah  
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Abstract: 

Anethum graveolens is a important medicinal-spice plant belonging to Apiaceae. In the 

present study, genetic diversity of accessions of dill (Anethum graveolens) was evaluated 

by using morphological characters and 25 ISSR markers. For this purpose, the seed of each 

accession was cultivated in a completly randomized design with three replications in the 

greenhous, then DNA were extracted from the leaves at seedling stage. The simple 

correlation (r) values show significant correlation among different traits. Positive 

correlation observed among of root length with herb height and leaf weigh. Results of 

cluster analysis based on morphological traits, 18 ecotype of dill classified into 3 main 

groups. In order to evaluate genetic diversity and relationships among of ecotype using 

ISSR marker, results indicated total of 480 bands with 365 polymorphism bands (%76.4). 

The average of PIC and RP value were 0.34 and 6.09, respectively. According to analysis 

of population structure the accessions were classified into 6 subpopulation (K) groups, The 

cluster analysis method performed 18 accessions classified into five major groups. Overall, 

the results of the present study indicated a reasonable genetic variation betwen of dill 

ecotypes, The results revealed that ISSR markers could be efficient for genetic diversity of 

the Anethum graveolens accessions. This genetic diversity information would be useful in 

the management of dill collection from centers of diversity and will assist us to select 

genetically distant accessions for crossing in a breeding program or can be employed as 
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