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 چکیده:

فاده از نشانگر آوری شده از مناطق مختلف جغرافیایی ایران با استتوده سیاهدانه جمع 82در این تحقیق تنوع ژنتیکی 

ISSR  .تولید کردند.  چندشکلباند  168باند ظاهر شده تقریبًا  842آغازگر انتخاب شده برای تجزیه، از کل  82بررسی شد

درصد  66/11و  111به ترتیب با درصد چندشکلی  UBC815و  ISSR28 متعلق به آغازگر چندشکلترین تعداد باند بیش

گروه مجزا تقسیم پنج ها به توده ،یب تشابه ژنتیکی تطابق سادهبا استفاده از ضر UPGMAبود. بر اساس تجزیه کالستر 

و  بروجنهای را تأیید کرد. کمترین تشابه ژنتیکی بین توده ایخوشهنتایج تجزیه  نیز های اصلیشدند. تجزیه به مولفه

 بود. (24/1) و بیشترین تشابه ژنتیکی بین توده های سمیرم با پیرانشهر( 44/1) لردگان

 ISSRسیاهدانه، نشانگر  ،تنوع ژنتیکی ،ایخوشهتجزیه : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه:. 1

 دوره اــب سالهــیک اهــگی نــای .[4]است  Ranunculaceaeگیاهی از تیره  .Nigella sativa Lسیاهدانه با نام علمی

. [8] باشدروغن و ترکیبات بسیار مهم می که از نظربوده  خشك نیمه نواحی مخصوصخودگشن،  ،دتــم اهــدگیکوتــزن

از آنجایی که اصالح نباتات بر پایه ایجاد تنوع با گزینش انواع مطلوب تا رسیدن به هدف نهایی استوار است، داشتن تنوع و 

یت و ای و ارزیابی برخی صفات مثل کیف. آزمایشات مزرعه[1]دامنه وسیعی از ذخایر توارثی در اصالح نباتات ضروری است 

تواند پرهزینه باشد ولی نشانگرهای مولکولی ابزاری قدرتمند در جایگزین کردن مقایسات پایداری عملکرد می

تر های ژنی و نواحی ژنومی در گیاهان زراعی در بیششناختی هستند. استفاده از نشانگرها برای ردیابی مکانزیست

 .[5] های اصالحی مرسوم شده استبرنامه
 

 ها:وشو رد موا. 2

 مواد گیاهی

، 8و  1، کرج، اصفهان 2و 8و  1اردبیل) شامل بذور مواد گیاهی مورد استفاده در این مطالعه از نواحی مختلف ایران

، لرستان، لردگان، بیرجند، همدان، مریوان، تربت حیدریه، 8و  1اهواز، شیراز، کردستان، املش، پیرانشهر، قزوین، مشهد

 آوری شد.جمع( اکستان، اراک، سمیرم، بروجن و سربیشهکاشان، کاشمر، نیشابور، ت

 PCRهای و انجام واکنش DNAروش استخراج 
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 2های جوان گیاهان در مرحله ژنومی از برگ یDNAبذر بطور تصادفی در چهار تکرار کشت شد.  11-15از هر توده 

های مربوط به ها، برگژنومی توده یDNA. برای استخراج [2] کمی تغییر استخراج شد با  CTABبه روشبرگی  4تا 

 شدند.تکرارهای هر توده با هم مخلوط می

 DNAکمیت و کیفیت تعیین 

درصد استفاده شد. برای تهیه مخلوط  2/1متری و ژل آگارز فتواز روش اسپکترو DNAبرای تعیین کمیت و کیفیت 

 2با حجم نهایی   PCRشد. واکنش استفاده (PCR Master Mix kit)از کیت شرکت سیناکلون  PCR هایواکنش

میکرولیتر آغازگر،  ng/µl11 ،8/1 با غلظت   DNA، یك میکرولیترPCR Master Mixمیکرولیتر  45/2میکرولیتر حاوی 

با شرایط تکثیر زیر صورت گرفت: واسرشت  (cycler, England-Qترموسایکلر )با استفاده از دستگاه  O2Hمیکرولیتر  15/8

ثانیه،  81 به مدت C°14 سازی درواسرشت چرخه به صورت 25 دقیقه، سپس 4به مدت گراد رجه سانتید 14سازی اولیه 

به مدت  C°48ثانیه و بسط نهایی در  11به مدت  C°48ثانیه و بسط در  41به مدت  C°61-48در DNAآغازگر به  اتصال

وفورز گردید. پس از پایان الکتروفورز ولت الکتر 44بر روی ژل آگارز یك درصد در ولتاژ  دقیقه. قطعات حاصل 4

سپس باندها بر اساس حضور و عدم انجام شد.  (ATP Gel Documentation)دستگاه ژل داک ها با عکسبرداری از ژل

ها با حضور در هر نمونه امتیازدهی شد و ماتریس دو طرفه ارقام و متغیرها بر اساس صفر و یك تشکیل شد. آنالیز داده

های اصلی بر اساس ضریب انجام گرفت. تجزیه کالستر و تجزیه به مولفه NTSYSpc version 2.02eرم افزار استفاده از ن

 صورت گرفت و در نهایت دندروگرام و پالت دو بعدی رسم گردید. تطابق سادهتشابه 

 

 

 نتایج و بحث. 3

ظاهر کرده که از جفت باز  1511تا  111ای بین با وضوح باال در دامنه نوار 842مجموعاً  آغازگرهای مورد استفاده،

ست آمد که نوار به ازای هر نشانگر بد 64/2د طور میانگین تعدابودند. به چندشکلنوار  168نوار یك شکل و  41این تعداد، 

داد نوار نوار و بیشترین تع 8با تعداد  UBC817نوار از آنها چندشکل بودند. کمترین تعداد نوار تکثیر شده با نشانگر  6تعداد 

نوار حاصل گردید. بیشترین تعداد نوار چندشکل مربوط به نشانگرهای  12با  ISSR16و  ISSR1تکثیر شده با نشانگرهای 

UBC815  نوار و  11با تعدادISSR28  ای به روش بود. تجزیه خوشهنوار  18باUPGMA  تطابق و براساس ماتریس تشابه

دارای  UPGMA( نشان داد الگوریتم cophr >4/1 – 418/1< 2/1فنتیك )محاسبه ضریب همبستگی کو .انجام شد ساده

به عنوان یك روش  ISSRها بوده و تطابق خوبی با ماتریس تشابه دارد. در نتیجه نشانگر بندی تودهکارایی باال در گروه

ی سیاهدانه هاباشد. چندشکلی مشخص شده در میان تودههای سیاهدانه میارزیابی ساده برای آنالیز تنوع ژنتیکی در توده

تکنیك تجزیه  های اصالحی برای حداکثر کردن استفاده از منابع ژنتیکی مورد استفاده قرار داد.توان در برنامهرا می

باشد. ها میبندی افراد و جمعیتهای آماری چند متغیره در بررسی تنوع ژنتیکی و گروهترین روشای یکی از متداولخوشه

شود که الگوبندی قبلی در مورد مواد ژنتیکی مورد مطالعه وجود نداشته باشد. برش این روش در مواردی استفاده می

نای طرح کامال تصادفی استفاده گردید که در ای از طریق آزمون تابع تشخیص بر مبدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه

انجام شد  ٪28توده سیاهدانه، محل برش در حد تشابه  82ایی گروه ایجاد گردید. با توجه به نمودار تجزیه خوشه 5نهایت 

ی، در اها براساس تجزیه خوشهنمونه بندیهای حاصل از دستهبندی شدند، به طوری که گروهگروه دسته 5ها در که توده

ای از شود و این مساله موید قطع نمودار تجزیه خوشهدیده می الف( -1)شکلنمودار تجزیه به مختصات اصلی دو بعدی 

 هاست.صحیح نمونه دیبنمحل مناسب و دسته
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 ISSR آغازگر 22اسامی و مشخصات  -1جدول 

 پرایمر

 

 توالی پرایمر

′3-′5 

دمای اتصال 

(C0) 

تعداد باندهای تکثیر 

 NSBشده 

تعداد باندهای 

 NPBچندشکل 

 P%درصد چندشکلی 

AL1 GAGAGAGAGAGACC 7/54 4 5 08٪ 
P7 ACACACACACACACACGA 0/44 0 4 4/26٪ 

P810 GAGAGAGAGAGAGAGAT 9/45 7 5 55/47٪ 
P811 GAGAGAGAGAGAGAGAT 5/45 7 5 55/47٪ 
P826 ACACACACACACACACC 5/45 9 7 77/77٪ 

UBC807 GAGAGAGAGAGAGAGAT 9/45 0 4 4/26٪ 
UBC815 CTCTCTCTCTCTCTCTG 5/45 56 55 22/95 
UBC822 ACACACACACACACACT 46 2 4 33/03٪ 
UBC829 GACAGACAGACAGACA 6/48 7 2 75/04٪ 
UBC834 GGGTGGGGTGGGGTG 49 9 2 22/22٪ 
ISSSR1 CACACACACACACACARG 42 53 0 43/25٪ 
ISSSR6 GTGTGTGTGTGTGTGTYC 0/42 0 3 4/37٪ 
ISSR11 BDBACAACAACAACAACA 48 58 9 98/8٪ 
ISSR12 DDCCACCACCACCACCA 0/40 55 0 76/76٪ 
ISSR16 BDBCACCACCACCACCA 7/25 53 5 72/38٪ 
ISSR19 VVHTTGTTGTTGTTGTTG 3/48 55 9 05/05٪ 
ISSR21 ACTCACTCACTCACTC 6/45 2 5 22/22٪ 
ISSR24 CACCACCACGC 58 9 4 44/44٪ 
ISSR27 CTCTCTCTCTCTCTCTTC 7/43 9 4 44/44٪ 
ISSR28 CTCTCTCTCTCTCTCTAC 7/43 56 56 588٪ 
ISSR29 GACACACACACACACACAC 7/42 58 9 98٪ 
ISSR30 CCACTCTCTCTCTCTCTCT 7/40 56 0 22/22٪ 
ISSR31 ATGATGATGATGATGATG 9/50 55 7 23/23٪ 
ISSR33 GGGTGGGGTGGGGTG 0/28 7 5 55/47٪ 
ISSR35 ACACACACACACACACGT 7/44 55 0 76/76٪ 

  

اصلی  هایتجزیه به مولفه -ب                                                                           ایتجزیه خوشه -الف           

 

 

  (SM)ضریب تشابه تطابق ساده ها بر اساس اصلی توده هایمولفهتجزیه به  - بو  ایخوشهتجزیه  _الف -1شکل 
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ABSTRACT 
In this study, the genetic diversity of 28 Black Cumin (Nigella sativa L.) accessions collected from 

different geographical regions of Iran was investigated using the Inter Simple Sequence Repeat 

(ISSR) marker.. The 28 primers chosen for analysis revealed 243 bands, of which 162 were 

polymorphic. The highest polymorphic allels was belonged to the ISSR28 and UBC815 with 100% 

and 91.66% polymorphism, respectively. Based on UPGMA cluster analysis using simple genetic 

similarity coefficient, the accessions were divided into five separated groups. A principle 

component analysis also was conformed the results of clustering. The lowest genetic similarity was 

observed between Brojen and Lordegan (0.47) and Semirom and Piranshaher accessions had a 

highest genetic similarity , with coefficient of 0.84. 

Keywords: Cluster analysis, Genetic diversity, ISSR marker, Nigella sativa L. 
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