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 مقدمه -1-1

محيطي  مدرن امروزی است. این بحران زیستی  ترین مشکالت جامعه زرگفقدان تنوع زیستي یکي از ب

كریشنامورتي و )مرتبط با تنوع زیستي آشکار است  های ای با فقدان یا زوال منابع و سرویس طور فزاینده به

يف یا ساله، اكثریت قریب به اتفاق تنوع زیستي، در حال توص 251با وجود مطالعات طبقه بندی (. 2112 ،1فرانسيس

ی  بندی كنندگان و برخي به دليل ماهيت خسته كنندهناشناخته باقي مانده است، برخي به دليل تعداد خيلي كم طبقه

ي ها برای تعيين كميت ميزان تنوع زیست برخي تالش(. 2113همکاران،  و 3اسکاتلند؛ 2111، 2)ویلسون تحقيقات

% 91های روی زمين و  % گونه86كه  ( نشان دادند2111) مثالً مورا و همکاران ;شناخته نشده، ایجاد شده است

 ها هنوز كشف نشده است.  های درون اقيانوس گونه

اند  ها ایجاد كرده اتژی كشف گونهها بسيار تئوری است، امّا الگویي را برای استر كه این تخمين در حالي

های  ها، با استفاده از تکنيک بين جمعيت معموالً ارزیابي تنوع ژنتيکي در درون و(. 2111فرانسيس و همکاران، )

شود و مستقيماً سطح تنوع را  در سطح مولکولي انجام مي DNAیا آناليز  4آزمایشگاهي مختلف مثل، آلوزیم

چنين ممکن است تنوع ژنتيکي با استفاده از خصوصيات ریخت شناسي و بيوشيميایي  كند. هم گيری مي اندازه

 سنجيده شود:

رای این ت امّا اغلب وسعت زیادی از زمين بقيمتي نيس شناسي نيازمند تکنولوژی گرانبررسي ریخت ( 1)

ازد. اغلب این خصوصيات مستعد س تر مي آزمایشات مورد نياز است، كه احتماالً آن را از ارزیابي مولکولي گران

 دهد. تنوع را در حضور تنوع زیستي ميی ارزیابي  پذیری فنوتيپي بوده كه اجازهشکل

باشد. این یک روش  ها با الگوی نواری خاص مي تجزیه و تحليل بيوشيميایي مبتني بر جداسازی پروتئين( 2)

ها موجود  باشد. با این حال، تنها تعداد محدودی از آنزیم كه نيازمند تنها مقادیر اندكي از مواد زیستي مي سریع است

 ت.ها اندک اس هستند و بنابراین قدرت تفکيک تنوع بين گونه

تواند برای تجزیه و  شود كه مي تعداد زیادی از ماركرهای مولکولي را شامل مي ،تجزیه و تحليل مولکولي( 3)

5غالب توانند غالب یا هم لفي دارند )ميهای ژنتيکي مخت كار رود. ماركرهای مختلف، ویژگي تحليل تنوع به
باشند،  

                                                
1Krishnamurthy & Francis 
2Wilson 
3Scotland 
4allozyme 
5co-dominant 
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ا بيان نشده را شامل ی های بيان شده و توانند توالي ، ميهای نامشخص و یا مشخص را تکثير كنند توانند لوكوس مي

 شوند و ...(.

در آزمایشات خود ماركرهای  1مفهوم ماركرهای ژنتيکي، مفهوم جدیدی نيست. در قرن نوزدهم، گرگور مندل

ركرهای ی ما محدودیت ماركرهای ژنتيکي مبتني بر فنوتيپ منجر به توسعهكار برد.  ژنتيکي مبتني بر فنوتيپ را به

 شد، مثل ماركرهای مولکولي.  DNAمبتني بر 

یا پرایمرهای خاص  2عنوان یک جایگاه ژنومي تعریف شود كه از طریق نشانگر تواند به یک ماركر مولکولي مي

دهد. ماركرهای مولکولي  تشخيص داده شوند، كه به موجب آن، بدون ابهام خصوصيت كروموزومي را نشان مي

 نيست كه با بيان فنوتيپي صفت ژنومي در ارتباط باشند. یا ممکن  ممکن است و

 های زیر باشد: آل باید دارای ویژگي یک ماركر مولکولي ایده

 طور مساوی در سراسر ژنوم توزیع شده باشد. بوده و به 3چند شکلي( 1

 های ژنتيکي تفکيک مناسب تفاوت( 2

 ماركرهای متعدد، مستقل و قابل اعتماد توليد كند.( 3

 ساده، سریع و ارزان باشد.( 4

 داشته باشد. DNAهای  اندكي از بافت و نمونه رنياز به مقادی( 5

 مرتبط باشد.های خاصي  فنوتيپ با( 6

 (.2119و همکاران،  4موندینيداشته باشد )نرگانيسم انياز به هيچ اطالعات قبلي درمورد ژنوم یک ( 7

، یعني ژنوم، و DNAی  دسترسي به توالي اوليهابراین، شناسي، كد ژنتيکي است. بن مبنای تمام حيات زیست

تبدیل شده است، گرچه روند  آیند، به منبع اساسي در زیست شناسي ها درون ژنوم به رمز در مي كه چگونه ژن این

های  ژنوميکس و داده های ميکروبي و پستانداران پنهان مانده است. یابي ژنوم در زیست گياهي پشت سيستمتوالي

داری، ژنتيک، باغباني، آسيب شناسي و  های گياهي شامل، زراعت، بيوشيمي، جنگل رشته ط با آن، در زیرمرتب

 سيستماتيک، كاربرد دارد.

                                                
1Gregor  Mendel 
2probe 
3polymorphic 
4Mondini 
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چند سال پيش، یکي از زیست شناسان كه از روند نامناسب شناسایي و رده بندی موجودات به تنگ آمده بود و 

راهي برای خالصي از شمار و رو به فزوني و پر ی به موجودات زندهتر برای سر و سامان دادن  به دنبال روشي آسان

توانند در یک چشم  شاهده كرد كه كاركنان فروشگاه مياو م گشت، در فروشگاهي مشغول خرید بود،این وضعيت مي

 هایي به اجناس فروشگاه خطوط نازک و ضخيم كه روی بر چسب هایي از زدن و فقط با استفاده از مجموعه هم به

زده با خود  شوند، به اطالعات بسياری در مورد هر كاال دست یابند. او شگفت ناميده مي 1شناسه اند و خط نصب شده

چرا ما زیست شناسان از این نوآوری استفاده نکنيم و با كاربرد چهار نوكلئوتيد مختلف موجود "اندیشيد: 

 "نکنيم ؟برای خيل عظيم موجودات زنده كره زمين بر چسب تهيه  DNA در

 یرا یافت كه در همه DNA نبود، باید قطعه كوچکي از رفتآساني آنچه در ابتدا تصور مياما كار به 

های مختلف متفاوت باشد، به  خاص هر گونه باشد، یعني در گونه موجودات زنده وجود داشته باشد و در عين حال

كس كه به خيص داد. هدف آن بود كه، هرو تش ها را از هم تفکيک كرد گونه ی نحوی كه با كمک آن بتوان همه

های زنده به نوک كوه رفته است تا پژوهشگری كه در  دارد، از دانشجویي كه برای نمونهشناسایي موجودی زنده نياز 

هایي مانند موی  ای اندک از بافت ا قرار دادن ذرهموجودی زنده است، باید بتوانند ب ی آزمایشگاه در حال مطالعه

عالوه، اطالعات موجود  اطمينان آن را شناسایي كند و به خوان، با     شناسه خطیا پای حشره در زیر دستگاه  پستاندار

س صورت هرك شود. در این دار مي  شناسه خطهای  ها با برچسب آورد. مانند كاری كه در فروشگاه درباره آن را بدست

 سایي كند. واهد شناخ ای را كه مي در هر جا خواهد توانست هر گونه

 ای ها گونه اند، بلکه برای ميليون ای كه شناسایي شده ميليون گونه 7/1 ی ن نه فقط دربارهتوا با این روش مي

    شناسه خطاند، به طور نامحدود  خاكي ی كرهروی گي بر داند و پنهان از چشم ما در حال زن كه هنوز ناشناخته مانده

كه به اندازه كافي بلند باشد كه  بود DNA ای نخستين كار پيدا كردن قطعه، برآورده شدن این آرزوبرای تهيه كرد. 

ای كوتاه باشد كه كار كردن با آن حتي االمکان  مایز كند و در عين حال به اندازهبتواند خصوصيات هر گونه را مت

 .2آسان باشد

                                                
1barcode 
2http://fragaria.blogfa.com/post-3.aspx 
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DNAگذاری   شناسه خط -1-2
1 

ز یک توالي كوتاه از یک منطقه استاندارد ژنوم جهت استفاده ا، عبارت است از DNA  گذاری  شناسه خط

 ی هی شناخته شده یا جدید. این یک حوزها ها به گونه ها و تخصيص دادن نمونه كمک به تشخيص، تمایز گونه

باشد. این علم  علمي كامالً جدید در زمينه مطالعات تاكسونومي، سيستماتيک و تنوع زیستي موجودات مختلف مي

های متنوع موجودات زنده و مهم از نظر  بندی سریع، دقيق و مطمئن گونه داری در طبقه ميت معنيجدید دارای اه

 .باشد كشاورزی مي اقتصادی، پزشکي و

 كند: ها را در دو راستا فراهم مي ی گونه ، فرصت شناسایي، ایجاد فهرست و مطالعهDNAشناسه گذاری  خط

 ی درون یک اكوسيستم ها درک تنوع گونه. 1

 ها ارزیابي تنوع ژنتيکي درون گونه .2

DNAهای  شناسه خط
از محيط  بران مختلف در خصوص حفاظتخصوص اطالعات مفيدی را برای بهره به 2

هایي  توانند گروه بندی كنندگان ميها را شناسایي كنند، طبقه ر گونهت توانند سریع نند، محققان ميك زیست فراهم مي

 شناسه از اطالعات خط توانند گذاران مي تری دارند و سياست ياز به مطالعات دقيقها را مشخص كنند كه ن از گونه

استفاده كنند تا معيار مناسبي برای حفاظت از محيط زیست تعيين كنند )فرانسيس وهمکاران،  DNAگذاری 

2111 .) 

 كند يم تالش (Consortium for the Barcode of Life-CBOL)زندگي  گذاری  شناسه خط كنسرسيوم

 خود زیستي تنوع حفظ و ارزیابي به بتوانند بهتر كشورها ی همه تا آورد پدید المللي های بين همکاری برای چارچوبي

3بپردازند
. 

 تاریخچه -1-2-1 

اش از دانشگاه گولف و گروه تحقيقاتي 4توسط هبرت 2113اولين بار در سال  DNA گذاری   شناسه خطمفهوم 

شناسایي زیست شناختي با استفاده از " خود تحت عنوان ی مي گردید. هبرت در مقالهعل ی جامعه ی وارد عرصه

                                                
1DNA barcoding 
2DNA barcodes 
3http://www.gbif.org 
4Hebert 
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"شناساگر مولکولي
به DNA ها با استفاده از بخش كوچکي از ، سيستمي نوین را برای شناخت و شناسایي گونه1

های مختلف به تواند در شناسایي گونه ین روش ميدر ا DNA توالي كند. عنوان بخش استاندارد ژنوم تعریف مي

2    شناسه خطهمان طریقي عمل كند كه نوارهای 
 UPC3كنند ها به شناسایي كاالهای مصرفي كمک مي در فروشگاه. 

 DNA یشناسهخط جهاني یکتابخانه -1-2-2

 مرجع هایتوالي از همگاني دسترسي با ایكتابخانه آوردن پدید حال در گذاری  شناسه خطجهاني  جنبش

 زیستي های نمونه شناسایي به تا كرد خواهد نيستند، كمک تاكسونوميست كه هایي آن به كه ستا  شناسه خط

 .شود شناخته همربوط ی گونه تا شود مي مقایسه مرجع های شناسه خط با ناشناخته ی نمونه یک ی شناسه خط .بپردازند

  .اند آورده فراهم گونه ها هزار ده برای  هشناس خط مرجع توالي صدها هزار اكنون هم تا گذاری  شناسه خط های پروژه

 برای اجتماعي یا اقتصادی علمي، اهميت دارای ها آن كردن شناسایي كه چرا ،اند شده برگزیده ها گونه این

 پژوهشگران دولتي، نهادهای ميان همکاری ساختن برقرار درصدد زندگيگذاری   شناسه خط كنسرسيوم.است كاربران

 .كنند مي اجرا و طراحي راگذاری   شناسه خط دار اولویت های پروژه كه است ولتيد غير های سازمان و

 : است آورده پدید اهداف این به رسيدن برای جهاني جنبشي DNAگذاری   شناسه خط

 ای گونه تنوع ی درباره نوین دانش از ای خزانه آوردن فراهم 

 و دانش این گذاشتن همگان دسترس در 

 محسوس منافعي به رسيدن برای دانش این كارگيری به 

 DNAگذاری   شناسه خط جهاني سودهای و کاربردها -1-2-3

4)هزاره  ی توسعه اهداف از بسياری كه كند مي كمک DNAگذاری   شناسه خط
MDGs) های خواسته و 

 .شود محقق زیستي تنوع كنوانسيون

 گرسنگي  و فقر کاهش: کشاورزی های آفت کنترل -1-2-3-1

گذاری   شناسه خط .رسد مي سال در دالر ميليارد چند به زنند، مي كشاورزان به زراعي های تآف كه آسيبي

DNA تر آسان را ها آن كنترل ،زندگي ی چرخه از ای مرحله هر در ها آفت این شناسایي امکان آوردن فراهم با 

                                                
1Biological identifications through DNA barcodes 
2Universal Product Code 
3http://irbol2012.um.ac.ir/index 
4Millennium Development Goals 
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 بازرسان دست به ابزاری و كرد خواهد كمک ميوه های مگس كنترل بهگذاری   شناسه خط جهاني جنبش .كند مي

 عاری بازرگاني تضمين. ببرند پي ميوه های مگس وجود به مرزی، های محموله بازبيني هنگام در كه داد خواهد مرزی

 .نمود خواهد تسهيل را جهاني بازارهای به دستيابي آفت، از

  ها بیماری با مبارزه: بیماری ناقالن شناسایي -1-2-3-2

شوند.  مي ناقل پراكنده های گونه راه از ماالریا، مانند جانوران و انسان عفوني های ریبيما ترین مهم از بسياری

 ها ناقل و زا بيماری عوامل گسترش و را بشناسند ها ناقل این كند مي كمک ها غيرتاكسونوميست بهگذاری   شناسه خط

 مسئوالن به كه است فراگير ای كتابخانه ساختن سرگرم ها پشهگذاری   شناسه خط جهاني جنبش .كنند محدود را

 .بپردازند مهم ناقالن این با نبرد به ها كش حشره بر كمتر ی تکيه با و دهد بهتر مي امکان عمومي بهداشت

 زیست  محیط از صیانت -1-2-3-3

 جز فرجامي ماهيان، و جنگلي های درخت چون هم منابعي از حد از بيش طبيعي : برداشت منابع حفظ 

و  ماموران .ندارد ها آن به وابسته صنایع نابودی و ورشکستگي نيز ها، گونه انقراض و ادشمار افر كاهش

غيرقانوني  فروش و خرید كشف بهگذاری   شناسه خط تکنيک با توانند مي طبيعي منابع مدیران

 تهيه دست درو درختان  ماهيان ی شناسه خط مرجع ی كتابخانه. بپردازند شده پردازش محصوالت

 .شود استفاده ذخایر طبيعي این حفظ برای اطالعات این از كه است يدام ،است

 درصد  91 آفریقا مناطق برخي در را ها نخستي جمعيت شکار،انقراض:  حال در های گونه از پشتيباني

 گوشت شناسایي به DNAگذاری   شناسه خط كمک به توانند قانون مي مجریان .است داده كاهش

 .كنند كمک زیستي تنوع حفظ به راه این از و بپردازند محلي ر بازارهاید انقراض خطر در جانوران

 در های گونه برای ای كتابخانه ساختن آن هدف كه است كرده كار به تازگي آغاز به جدیدی جنبش

 .است بحراني خطر

 ها،  دریاچه پاكيزگي و سالمت .شود مي بدل كمياب منبعي به دارد آشاميدني آبآب:  كيفيت پایش

  شناسه خط .گيرند اندازه مي كنند، مي زندگي ها آن در كه جانداراني بررسي با معموالً را نهرها و دهارو

 های راه از ها آن شناسایي كه است های نشانه گونه این تشخيص در مند توان ابزاری DNAگذاری 

 ارزیابي به تربه توانند مي گذاری  شناسه خط كمک به محيطي  های زیست سازمان .است دشوار دیگر
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 آب آشاميدني به پایدار دسترسي تضمين برای را كاراتری های سياست و قوانين و آب بپردازند كيفيت

1گذارند اجرا مورد به پاک
. 

  DNA ی  شناسه خط -1-3

 عبارتند از:  DNA گذاری   شناسه خطاصل مهم در  سه

 سازی استاندارد (1

 حداقل سازی  (2

 مقياس پذیری (3

دهيم كه شامل انتخاب یک یا چند لوكوس  ارتباط مي گذاری   شناسه خطانتخاب نواحي این سه اصل را به 

یابي شود و در نتيجه  های خيلي بزرگ و متنوع توالي طور معمول و قابل اعتماد در نمونه تواند به استاندارد است كه مي

هبرت و پذیر سازد ) را از هم، امکان ها نهجداسازی گو هایي را به ما بدهد كه به راحتي قابل مقایسه باشد و داده

 (.2113همکاران، 

عنوان  كار در جانوران شناسایي و به يتوكندریایي برای اینای از یک ژن م كوشش و خطا، قطعه پس از مدتي

ن در ن كار مناسب است كه تفاوت توالي آاین علت برای ای  ميتوكندریایي به DNA نشانگری استاندارد معرفي شد.

ای  هسته DNA تر از ميتوكندریایي فراوان DNA عالوه، ای است. به هسته DNA تر از مختلف بيش های گونه

2های كوچک یا تجزیه شده ویژه از نمونه آید، به دست مي تر به است و بنابراین، آسان
. 

 cيتوكروم نوكلئوتيدی در ژن س 648ی گيرد ناحيهمورد استفاده قرار مي ای شناسایي جانورانناحيه ژني كه بر

ها، در شناسایي پرندگان، پروانه شده های گذشته نشان دادهباشد كه در سالميتوكندری مي( CO1) 1 اكسيداز

 .3ها بسيار موثر بوده استها و پارازیتماهيان، حشرات ، انگل

(CO1) 1ز اکسیدا c ژن سیتوکروم -1-3-1
4 

CO1  سيتوكروم  1ی پروتئيني زیر واحد  به خانوادهc سيتوكروم  1 زیر واحد تعلق دارد. 1كسيداز اc  ،اكسيداز

  CO3-MT ,CO2-MT CO1,-(MT( است كه زیر واحدهای (mtDNA)ميتوكندری  DNAسه یکي از 

                                                
1http://www.gbif.org 
2http://fragaria.blogfa.com/post-3.aspx 
3http://irbol2012.um.ac.ir/index 
4Cytochrome c oxidase 1 

http://en.wikipedia.org/wiki/MT-CO3
http://en.wikipedia.org/wiki/MT-CO2
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ی انتقال الکترون  آنزیم از زنجيره ، سومين و آخرینIVكمپلکس آورد.  سيستم تنفسي را به رمز در مي IVكمپلکس 

 .1در فسفریالسيون اكسيداتيو ميتوكندری است

CO1تک والدی و تک لوكوس بوده كه ميزان باالیي از قدرت جداسازی را   صورت ، هاپلوئيد، نحوه وراثت به

 (.2119و همکاران،  2سدهد )فازكا نشان مي

ای كوتاه است كه توالي جفت  در نظر گرفته شد، به اندازه    شناسه خطای از این ژن كه برای تعيين  منطقه

 ی خوان رمزگشایي كرد. این منطقه    شناسه خطتوان با یک بار خواندن با دستگاه  را مي بازهای نوكلئيک اسيدهای آن

تواند گونه را  ای متنوع است كه مي های مختلف به اندازه جود دارد و در گونهها و سلول ی بسيار كوچک در همه

 جفت باز درازا دارد.  648فقط  CO1    شناسه خطتشخيص دهد. 

ها مطمئن  را بيازمایند، و به قابليت آن برای تفکيک گونه DNA كه این برچسب كوچک پژوهشگران برای آن

ها تا استوا آزمودند و به این  های مختلف جانوری، از خشکي و دریا، از قطب را از گروهCO1های   شناسه خطشوند، 

های جانوری را در  درصد از گونه 98به تنهایي ظرفيت دارد تا در حدود  CO1    شناسه خطنتيجه رسيدند كه 

 .3های مختلف شناسایي كند تاكسون

های كاذب را  ردیف شده و ژن هم تری  كم دقت گيری شوند و با طور مداوم جهت توانند به مي CO1  های  توالي

یابي را تشخيص دهند، ثابت شده كه پيدا كردن معادل آن در گياهان، دشوار است.  شناسایي كرده و خطاهای توالي

 ی    شناسه خطعنوان  به CO1طور كلي نرخ پائين جانشيني نوكلئوتيدی در ژنوم ميتوكندری گياهان، مانع از استفاده  به

 شود.  ي گياهان ميعموم

ياری از محققان پذیرفتند گياهي و با در نظر گرفتن ژنوم ميتوكندری، بس ی شناسه خطبا جستجو برای یافتن 

دست آید. پيرو اولين تحقيقات آزمایشگاهي مبتني  ها به ای نياز است كه تمایز كافي بين گونه های چندگانهكه نشانگر

گياهي  ی شناسه خط 4ختلف كدكننده و غيركدكننده، ركرهای پالستيدی مدر مورد متناسب بودن ما insilicoبر 

 تماتيک پيشنهاد شد. سی سي توسط سه گروه تحقيقاتي مختلف از جامعه

و همکاران،  )هالينگوورث ماركر پالستيدی مختلف بودند 7های مختلفي از  ها شامل تركيب    شناسه خطاین 

 د:این ماركرها به قرار زیر بودن (.2111

                                                
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 
2Fazekas 
3http://fragaria.blogfa.com/post-3.aspx 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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atpF-H+psbKI+matK ) ورثهالينگو 
 )2111و همکاران، 1

rbcL+trnH-psbA (2117، 2)كرس و اریکسون 

rpoC1+matK+trnH-psbA 

 rpoC1+rpoB+matK (2117و همکاران،  3)چيس 

 

ی زندگي در تایپه بحث شده  شناسه در دومين كنفرانس بين المللي خط ها شناسه تركيبات مختلفي از این خط

ی گياهي، فقدان  شناسه روی خطها پيرامون توافق بر  الشترین چ . یکي از بزرگ4دست نيامده بود بود اما توافقي به

ی تاكسونومي وسيع باشد. پيشنهادهای مختلف  ها و نمونه ی نشانه ی كليه ای بود كه دربردارنده های قابل مقایسه داده

ها و پرایمرهای  های خود نشانه ها با تمام كردن پروژه معنای آن بود كه برخي گروه  طور موثر به لي، بهدر زمان متوا

 دادند.  جدیدی را پيشنهاد مي

گيری كردند كه  كاندید را منتشر كردند و هر دو نتيجه نشانگردو گروه تحقيقاتي مقایسات مستقيمي از هفت 

های پيشنهادی از تمام لحاظ،  شناسه یک از خط رد معادلي دارند و هيچك ها عمل چندین تركيب مختلف از نشانه

، rpoC1 كه روی 5سبرگ و پيترسن .(2119هالينگوورث و همکاران، ؛ 2119)فازكاس و همکاران،  نبودندمناسب 

matK  وtrnH-psbA (2119)سبرگ و پيترسن،  كردند نيز، به همان نتيجه رسيدند كار مي . 

 شناسه خطمشتركي برای  ی  شناسه خطی مشتركي از منابع، توافق روی  خلق جامعه برای پيشرفت جهت

ی زندگي  شناسه گياهي، كنسرسيوم خط ی  شناسه خطبرای تسهيل و رسمي كردن انتخاب  گياهي، الزم بود. گذاری  

(CBOL)  ا داد كه هفت ی سيستماتيک ر های تحقيقاتي/كنسرسيوم تحقيقاتي از جامعه از گروهگروهي ركاتشکيل

 شان كرده بودند. این كار شامل این موارد بود:  سيررا پيشنهاد داده بودند یا بر گذاری   شناسه خط ماركر

 توليد اطالعات (1

 ادغام اطالعات  (2

 ها تجزیه و تحليل مشترک داده (3

                                                
1
Hollingworth 

2Kress & Erickson 
3Chase 
4The Second International Barcode of Life Conference 

was held 16 to 21 September 2007 in Taipei, Taiwan 
5Seberg & Petersen 
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نتيجه این  سازی. جدا عموميّت، كيفيت توالي، قدرت تفرق و های كاندید در برابر سه معيار گرارزیابي نشان

طور  كه به rpoBو  rpoC1توانستند از بررسي حذف شوند )مثل  ها مي آزمایشات، این بود كه، گرچه برخي از نشانه

ها نقاط ضعف و قدرت مختلفي داشتند، هيچ راه  رو كه هر یک از نشانه قابل توجهي قدرت تمایز كمي داشتند( از این

 وجود نداشت. گياهي  ی شناسه خطحل مستقيمي برای ایجاد 

ی پالستيدی كدكننده،  اصلي بود كه از دو ناحيه ی    شناسه خط، پيشنهاد یک CBOLاولویّت اكثریت اعضاء 

rbcL+matK ينگوورث و همکارانلها) تری تکميل شود ی بيش نشانه تشکيل شده باشد و در صورت نياز با ،

و قدرت تفکيک  rbcLی  ليل احياء مستقيم ناحيهد به ،اصلي ی شناسه خطعنوان  ، بهrbcL+matKانتخاب  .(2119

 (.1997، 1يانگل)هيلو و  باشد مي matKی  ناحيه

2 ژن  -1-3-2
rbcL 

كامل ژنوم   ژن تشکيل شده كه در توالي 5'جفت بازی در انتهای  599ی  ، از ناحيهrbcL ی    شناسه خط

های جفت شدن پرایمر(  ی مکان ردارنده)درب 1-599، در بين جفت بازهای Arabidopsis thaliana پالستيدی

 (. 1997)هيلو وليانگ،  واقع شده است

ردیف شده و با وجود  یابي و هم راحتي در اغلب گياهان زميني، تکثير، توالي ، بهrbcLی  شناسه ی خط ناحيه

الينگوورث و كند )ه فراهم مي  شناسه خطهای  های داده داشتن قدرت تفکيک كم، اطالعات مفيدی را برای دستگاه

 (.2119همکاران، 

3ژن  -1-3-3
matK 

جفت بازی در مركز ژن تشکيل شده است كه در  841ی كاتاليتيکي  ، از ناحيهmatK ی شناسه خطی  ناحيه

ی مکان پرایمر(  )دربرگيرنده 114-215در بين جفت بازهای  Arabidopsis thalianaتوالي كامل ژنوم پالستيدی 

و ( 1997يانگ، ل)هيلو و باشد  های سریعاً در حال تکامل ژنوم پالستيدی مي از قسمت یکي matK ،واقع شده است

خصوص در  باشد. متاسفانه، با پرایمرهای موجود، به CO1جانوری  ی  شناسه خطگياهي به  مشابهترین  شاید نزدیک

 .(2119شود )هالينگوورث و همکاران،  تکثير مي PCRبه سختي توسط  matK 4غيربازدانگان

                                                
1Hilu & Liang 
2ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase oxygenase large subunit 
3maturase K 
4Non-angiosperms 
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 استفاده از نشانگرهای مکمل/اضافي -1-3-4

های  ی داده اصلي مبتني بر مشاهداتي بود كه در مجموعه ی شناسه خطعنوان  ، بهrbcL+matKانتخاب 

ای فراتر از این دو نشانگر  قدر زیاد بود كه هيچ دستاورد قابل مالحظه دست آمده وجود داشت، قدرت تفکيک آن به

 (. 1997يانگ، ل)هيلو و پالستيدی دیده نشده است 

بخشند و نه به این  این به معنای آن نيست كه نشانگرهای پالستيدی مکمل هرگز ميزان تفکيک را بهبود نمي

 rbcL+matKی  معني كه تاكنون هيچ تركيبي از نشانگرهای پالستيدی شناخته نشده كه نسبت به خط شناسه

 (. 2119)هالينگوورث و همکاران، قطعي شناسایي كند  صورت ها را به تر گونه طور معمول نتواند بيش به

ها خواهند بود كه با  گياهان پذیرفته شده، برخي گونه گذاری   شناسه خطهایتاً برای ای كه ن نظر از نواحي صرف

 (.2119)فازكاس و همکاران، سایر نواحي بهتر شناخته خواهند شد 

 شوند: نشانگرهای مکمل به سه دسته تقسيم مي

 ی وسيع گرهای پالستيدی مورد استفادهنشان .1

 گيرند ای مورد استفاده قرار مي ای كه بطور گسترده مناطق هسته .2

 منابع جایگزین از نشانگرها .3

 ی وسیع نشانگرهای پالستیدی مورد استفاده -1-3-4-1

ای در سيستماتيک گياهي و  طور گسترده به trnFو  trnLهای  انداز بين ژن و فاصله trnLاینترون 

استفاده مکرر از این نشانگر به انتشار یک  مورد استفاده قرار گرفته است. 1991ی  دهه از اوایل  1فيلوژئوگرافي

و همکاران،  2دهند )تبرلت ها را مي ی احياء معمول توالي ی قوی از پرایمرها قابل استناد است كه اجازه مجموعه

1991.) 

تواند خوانش توالي  مي 3نوكلئوتيدی شوند، گرچه تکرارهای تک يیابي م سادگي توالي طوركلي، این مناطق به به

  (.2119و همکاران،  5؛ اسميکل2117و همکاران،  4)آنسل را تحت تاثير قرار دهد

                                                
1phylogeography 
2Taberlet 
3mononucleotide 
4Ansell 
5Schmickl 
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در مطالعات فيلوژني مولکولي اهميت دارد كه برای یافتن  trnL-Fی پالستيدی  يهثابت شده است كه ناح

های گياهي  ا تکامل را در طيف وسيعي از گروهشود ت وژئوگرافي استفاده مياز تاریخ بيسواالت تکاملي گوناگون 

 (.2114و همکاران،  كواندتمشخص كند )

 )تاریخچه و جایگاه( گیاهان دارویي -1-4

طور دقيق معلوم نيست  ها، با تاریخ زندگي بشر همراه بوده است و به استفاده از گياهان به منظور درمان بيماری

عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته است. قطعاً اطالعات مربوط به اثرات و خواص دارویي  ني بهكه از چه زما

آداب و سنن قومي نيز درآميخته است. اهم  طور ضمني با تدریج به دست آمده و به های بسيار دور به گياهان از زمان

 های معاصر قرار گرفته است.سلهای طوالني در اختيار نها از طریق تجربهاثرات و خواص آن

های بشری چينيان در زمره اولين جمعيت رسد مصریان ونظر مي ها و شواهد دیگر بهطبق برخي سنگ نوشته 

عنوان دارو بهره برده و حتي برخي از گياهان را برای قرن قبل از ميالد مسيح از گياهان به 27اند كه بيش از  بوده

اند. در ایران نيز در قرن هشتم تا دهم ميالدی دانشمندان ایراني از جمله ابوعلي سينا، كرده ها كشت ميدرمان درد

رابطه تری را در این  رونق زیادی دادند و گياهان بيش« درمان با گياه»محمد زكریای رازی و دیگران به دانش 

 وردند. را به رشته تحریر درآ« الحاوی»و « قانون»های معروفي چون معرفي كردند و كتاب

های همه ابعاد وسيعي یافت و از قرن نوزدهم كوشش 18و  17پيشرفت اروپائيان در استفاده از گياهان در قرن 

ها شروع ای جهت استخراج مواد موثره از گياهان دارویي و تعيين معيارهای معيني برای تجویز و مصرف آنجانبه

رود )اميد بيگي، تر به پيش ميال حاضر نيز با سرعت هرچه بيشكه تا به امروز نيز ادامه یافته و در حطوریشد به

1374 .) 

رویه این داروها، مسائلي دليل اثرات جانبي داروهای شيميایي، مصرف بي امروزه استفاده از گياهان دارویي به

مني بدن و ، حساسيت نسبت به داروها و ضعف سيستم ای1ها مثل سميّتچون اثرات سوء داروها و عوارض جانبي آن

واقع دانش جدید، نتایج مورد انتظار  كند، درها به داروهای شيميایي بيش از پيش خودنمایي ميمقاوم شدن بيماری

های  انسان را برآورده نکرده است، زیرا ساليانه بيش از یک ميليون و پانصد هزار نفر از بيماران بستری در بيمارستان

 (. 1374دهد )باقری و رجحان، حاصل از مصرف داروهای شيميایي تشکيل مي آمریکا را مبتالیان به عوارض جانبي

صورت  ها به تجارت آنكه طوریباشند بهامروزه گياهان دارویي از اهميت اقتصادی بسيار باالیي برخوردار مي

باشد  ن ميالمللي درآمده است و منبع درآمد ارزی بسيار خوبي برای كشورهایي از جمله هندوستا یک تجارت بين
                                                
1toxicity 
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ميليون تن به ارزش  3/2ميليون هکتار با توليد ساليانه  2سطح زیر كشت گياهان دارویي در این كشور كه  طوری به

 91-95درصد توليد جهاني را بر عهده دارد، البته قابل ذكر است كه  21باشد و این كشور كرور روپيه مي 4511

 (. 1997و همکاران،  1گردد )كومارآن صادر مي ی يهشود و بقكل توليد به صورت محلي مصرف مي درصد

چنين تالش دانشمندان رفت، همایران در ساليان دور یکي از مراكز توليد و عرضه گياهان دارویي به شمار مي

ساله خود را  611های حکومت كه اسماعيليان پایهطوریاثر نبود، به ایراني برای شناسایي و معرفي گياهان دارویي بي

ویژه در منطقه تفرش و اطراف آن، هنوز هم آثار قالع ا حد زیادی بر توليد و صدور گياهان دارویي استوار كردند بهت

 (. 1379هایي از این دست باقي است )بقاليان ونقدی، اسماعيليه و فعاليت

ياری از كشورهای ها سابقه دارد هم اكنون نيز در بسها قرناستفاده از گياهان دارویي برای درمان بيماری

(. در حال 1999و همکاران، 2رود )سينامبيوعنوان یک راه اصلي درمان به شمار ميپيشرفته و در حال پيشرفت به

های دارویي، منشأ  درصد فرآورده 31داروهای مدرن، شيميایي هستند ولي در عين حال تقریباً  ی حاضر بخش عمده

 (. 1358چي،  گياهي دارند )آیينه

(. از اواسط 1377ارویي نقش مهمي در طب سنتي بسياری از كشورها دارند )ابراهيم زاده و همکاران، گياهان د

از مصرف داروهای شيميایي، گياهان دارویي و داروهای  يدنبال مشخص شدن عوارض سوء ناش قرن بيستم به

 گياهي در بسياری از موارد جایگزین داروهای شيميایي شدند. 

3ن بهداشت جهاني )مطابق برآورد سازما
WHO ، )81 طور  های بهداشتي اوليه به درصد مردم دنيا برای مراقبت

چه نيازی به  ميليارد نفر چنان 5/4بيش از بيعي وابستگي و گرایش دارند. از سنتي به گياهان دارویي و توليدات ط

هميشه بهار، گل بنفشه، صبر  های گوناگون از گياهان دارویي مثل گل مصرف داروی گياهي نداشته باشند، به راه

 (. 1381كنند )متين،  رزماری، اسطوخودس، برگ گردو و غيره در لوازم آرایشي و بهداشتي روزانه استفاده مي زرد،

گياهان دارویي در طول تاریخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارویي و موارد استفاده از آن بر 

لحاظ آب و هوا، موقعيت جغرافيایي و زمينه رشد گياهان دارویي، یکي از بهترین  كس پوشيده نيست، ایران از هيچ

علت  مصرف گياهان دارویي بوده است. امروزه به گردد و در گذشته هم منبع توليد و مراكز جهان محسوب مي

صام شریعت، ها در شرایط اقليمي خاص، الزم وضروری است )صم مصرف روزافزون گياهان دارویي، نياز به كشت آن

1374.) 

                                                
1Kumar 
2Sindambiwe 
3World Health Organization 
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 Salviaجنس  -1-5

ترین  بزرگ از یکي متعدد های گونه و وسيع پراكنشبا  (Lamiaceae)ی نعنائيان  متعلق به تيره Salvia جنس

  به  نزدیک جهان در و گونه 56 حدود ایران مختلف در نقاط جنس ین. اباشد مي دارویي و معطر گياهي های هدست

  .باشند مي آفریقا شمال و مکزیک منطقه ویژه به آمریکا آسيا، غرب در ها نآ  ه عمد كه دارد گونه 911

خانه، مهاباد،  خوی، اروميه، شرفدر اكثر نقاط ایران از جمله:  Salvia nemorosaطور اختصاصي گونه  به

آباد، بروجرد، كوه  مهای سبالن، ميانه، زنجان، تاكستان، همدان، اراک، گلپایگان، دورود، خر تبریز، اردبيل، مرند، كوه

بينالود، دامغان، سمنان، فيروزكوه، بستام، تهران، دره الموت، دره توچال، شمشک، دیزین، دماوند، ساوه، طالقان، 

ها از اردیبهشت تا اواخر تيرماه   دهي آن شود و زمان گل كرج، قزوین و تنگه گل در پارک گلستان و ... یافت مي

 (.1365باشد )قهرمان،  مي

Salvia گياه عنوان به باشند اسانس مي و اتری های روغن از سرشار كه ترشحي های داشتن كرک دليل به 

 مفيد، دارویي گياه یک عنوان به را جنس آن این در ها ترپن انواع دارد. وجود كاربرد معطر و دارویي، مغذی زینتي،

های  تركيب بعضي كه است شده مشخص اخيراً گياه این روی بر شده انجام های و با بررسي است ساخته مجزا

Salvia ، سنتزDNA توان مي سرطان درمان و شناسایي برای خاصيت همين از و دهند مي كاهش را سلول در 

 (.1999، 1كرد )اوزادمير و سنسل استفاده

از  پيش کمکزی در ویژه باشد. به مي نعناع از دورتر قدیمي حتي بسيار كاربردی و تاریخي پيشينه دارای گياه این

بود،  منطقه این مردم مقدس و خوراكي گياه Salviaمنطقه شود  غالب گياه ذرت و گردد اسپانيا مستعمره كه این

 شد.  مي دارویي و خوراكي ی استفاده Salvia اجزای تمام از كه طوری به

 .Sگونه  های دانه لعاب از مثال عنوان به نموده، حفظ تا حدودی هنوز را خود كاربرد نيز حاضر حال در

hispanica نام  به ای منطقه در مکزیک درCordova در  ها دانه این عامي شود و اسم مي تهيه مفرح های نوشابه

زخم  چشم رفع برای S. divinorumبخور  از بومي مکزیک قبایل از بعضي در چنين است. هم chiloمنطقه،  این

عمل  LSDو  جوآنا ماری چونهم آن شيره و است تخدیركننده شدت به Salvia گونه این البته كه شود مي استفاده

  .(2،2116دارد )اورمزدی و چلبيان مجوز به نياز آمریکا ایاالت مختلف در آن مصرف و كشت دليل همين به و كندمي

 شود. درمي استفاده برتب و شبانه عرق رفع جهت S. cabulicaهای برگ كرده دم از پاكستان و افغانستان در

 رفع سوءهاضمه و معده دردهای ساختن مرتفع برای S. militorhiza  ریشه كرده دم از ژاپن و منچوری چين،

                                                
1Ozdamir & Sensel 
2Ourmazd & Chalabian 
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 S. officinalisگونه  خصوص به  Salvia تازه های برگ آلمان و اروپای جنوبي كشورهای در گردد. اخيراً مي استفاده

 رود.  مي بکار ها نوشيدني و همچنين گوشت انواع ساختن ترد و معطر جهت

 و بوده فریبنده بسيار كه درخشنده دارد و ای نقره ظاهری بودن، پوش كركينه دليل به گياه این دیگر سوی از

 خيزی حاصل به كه است ای گونه به آن ای ریشه سيستم ی توسعه چنين هم گردد، مي كشت ها باغ در تزیين برای

 كند.  مي كمک خاک

 پسند مورد شدت به خود فریبنده ظاهر و شکل و فراوان نوش گل، جام رد رنگي تنوع داشتن دليل به ضمن در

و  دارویي خواص از سرشار و بسيار معطر گياه این از حاصل عسل كه باشد مي عسل زنبورهای ویژه به حشرات توجه و

، 1نيوآل ؛1381 گياهي، فارماكوپه تدوین ؛ كميته1372است )زرگری،  گوارش دستگاه و معده های بيماری بر مؤثر

1996 .) 

 Salvia nemorosaگیاه  -1-5-1

 31-71ميشه سبز، با ارتفاع ای، ه گياهي پایا، بوته)مریم گلي مزرعه روی(  Salvia nemorosaگياه 

 (.1381احمد قهرمان،دهي آن از اردیبهشت تا تيرماه است ) باشد و فصل گل متر ميسانتي

 Salvia گیاه  خواص درماني -1-5-2

 داروی آن را مردم وسطي قرون شود. در مي داده نسبت قدیم خيلي های زمان به گياه این از رمانيد استفاده

 عمده بودند. از قائل انگيزی شگفت درماني اثرات برای آن 2سالرن مکتب داران دانستند. طرف مي دردها ی همه

 شرح به دارد، قاطع درماني اثرات و شود مي محسوب نعناع تيره دارویي گياه ترین ارزش با كه گياه این خواص درماني

 زیراست: 

 دارای عالوه به است، مقوی تانن داشتن سبب به و نيرودهنده اثر دارای اسانس، بودن دارا علت به آن برگ

 آور قاعده و خون قند كننده كم كننده، ضدعفوني بر، تب ضدتشنج، بودن، مدر ، هضم عمل كنندگي تسهيل خاصيت

  .شود مي استفاده جراحات و ها زخم كردن ضدعفوني و التيام جهت آن خارجي مالاستع باشد. در مي

 لثه التهاب رفع در كرده دم صورت به ندرت به و تنتور شکل به یا آبي عصاره صورت به را گياه این برگ معموالً

 از ناشي ها پرخوني لثه و 3تآف درمان دهان، مخاط های آلودگي رفتن بين از باعث و دهند مي قرار استفاده مورد لوزه و

                                                
1Newall 
2Salerne 
3Aphte 
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 این های فرآورده باشد. مصرف مي باكتریواستاتيک خاصيت دارای به شدت چون شود، مي بدن در cكمبود ویتامين 

 مفيد تأثير دستگاه هضم روی بر عالوه به گردد مي بدن پوست و خون گردش اعمال شدن فعال موجب گياه

 نماید.  مي

 ضعف عصبي، منشأ ضعف مفرط را در رفع آن 2معاصر مانند دكتر لکرک زشکانو پ 1مانند كازین قدیم پزشکان

 آور، تشنج های اند. استفراغ داده تشخيص مؤثر فلج و ها اندام لرزش عصبي، های سرگيجه عمومي، خستگي اعصاب،

 از موقع در شير، ترشح و ،قطع مزمن های سرفه عالوه به پذیرد، مي درمان مقاوم ولي ساده های اسهال و شود مي آرام

 منشأ سردردهای مزمن، های رماتيسم نقرس، های بيماری درمان در چنين گردد. هم مي متوقف كودک، گرفتن شير

 باشد.  مي مؤثر اعضاء خيز و آوردن آب عصبي،

 موضعي داروی بهترین عالوه دارند. به كننده ضدعفوني اثر گياه دار گل های سرشاخه و برگ خارجي، استعمال

 گياه این ریشه است، قوی نيز آن دهنده التيام باشد. اثر مي ها آلودگي از جراحات، و ها زخم جلوگيری و حفاظت جهت

 شود.  مي استفاده پستان و التهاب سينه رفع معدی، دردهای درمان برای و دارد قابض و تلخ طعمي

 دفع مجرای چركين ترشح و التهاب عرف ساده، های اسهال چشم، درد درمان در Salvia گياه های دانه لعاب از

 فارماكوپه تدوین ؛ كميته1372زرگری، ؛ 1382همکاران،  و شود )چلبيان مي استفاده بواسير معالجه و سوزاک در ادرار

  (.1381گياهي، 

 Thymusگیاه  -1-6

ای كوتاه و پرشاخه است كه  درختچه است. آویشن نعنا ترین گياهان دارویي از تيره یکي از شناخته شده آویشن

 .های سفيد چتری و منفرد است های نازک و متقابل دارد. دارای گل برگ

های مختلفي از محمد زكریای رازی معتقد است آویشن نفخ شکن، موجب حرارت بدن و هضم غذا است. گونه

 (Zataria multiflora)های شهرستان اقليد با نام آویشن شيرازی پایهویژه در كوههای ایران بههستانآن در كو

های مياني استان بوشهر گویند. در جلگه دشتروید. در همدان به آن ازربه و در كوخرد هرمزگان به آن اَوشُه ميمي

چنين در استان كردستان واقع در شهرستان ، همگویندروید و در گویش دشتي بوشهری به آن اُوشِه مينيز مي

 گویند.روید كه به زبان محلي كردی گروسي به آن اَزوِه ميبيجارگروس نيز به وفور مي

                                                
1Cazin 
2Leclerc 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7
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های شهرستان بيجار  های استان كردستان بخصوص كوه های زاگرس از جمله كوه این گياه فصل بهار در كوه

1شود وفور یافت مي كوب و منطقه حفاظت شده بيجار( بهره كوه نقا )كوه نسار، كوه حمزه عرب، از جمله
. 

 Thymus syriacusگیاه  -1-6-1

 شيساقه راست، كم و بطول، متر  يسانت 31-51 دارای از بوته، دهيپوش شيكم و ب Thymus syriacusگياه 

 ديسف يیها گلرای و دا متر يسانت 1-3 با طول ،یا زهين -يبرگ، سفت و سخت، خط بدون دم هایي برگي، با چوب

 .2استرنگ 

 Thymusخواص دارویي گیاه  -1-6-2

های آن و برگ  های دارویي این گياه، سرشاخه قسمت .، مصرف دارویي دارداروپا و ایران طب سنتي آویشن در

هاضمه و از بين خشک شده آن است. در قرون وسطي در فرانسه، ایتاليا و اسپانيا از آویشن برای درمان سرفه، سوء 

 كردند. آویشن خاصيت آنتي باكتریال و ضد قارچ دارد. های روده استفاده وسيعي مي بردن انگل

كرده آویشن برای آرام كردن ریه و سرفه در مواقع سرماخوردگي، هنوز هم در بعضي از كشورها مثل آمریکا دم

پاسم، رفع تنگي نفس و سرفه، سوء هاضمه، درمان عنوان ضداسمحبوبيت فراواني دارد. در طب سنتي از این گياه به

شود. ني استفاده ميهای عضالسياه سرفه، برونشيت، عفونت ریه، سرماخوردگي، آنفوالنزا، درمان نفخ و گرفتگي

ای به نام تيمول چنين آویشن خواص ضد ميکروبي و ضد انگلي و ضد قارچي دارد و این به خاطر وجود مادههم

 .3مسموم شویدروی كنيد ممکن است در خوردن آن زیادهاست كه اگر شما 

 روابط فیلوژنتیک -1-7

زمين، خویشاوند یکدیگرند چرا كه از نيایي مشترک و بسيار بسيار باستاني تکامل  ی كره جانداران روی ی همه

ده كه تمام سلولي بو زیسته، جانداری تک و نيم ميليارد سال پيش مي 3این نيای مشترک كه حدود  اند. یافته

  اند. ها و جانوران از وی بوجود آمده ها، گياهان، آغازیان، قارچ ها، ویروس باكتری

واسطه از یک موجود زنده چندین نوع جاندار مختلف با این  توان تصور كرد ناگهان و بي بدیهي است كه نمي

دن تدریجي و افزایش تنوع در بلکه این فرایند به صورت شاخه شاخه ش همه تنوع بنيادی تکامل یافته باشند.

                                                
1http://fa.wikipedia.org/wiki 
2http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/gbase/new_species/thysyr.htm 
3http://fa.wikipedia.org/wiki 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/gbase/new_species/thysyr.htm
http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/gbase/new_species/thysyr.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
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اند و این فرایند تا به امروز نيز ادامه  دیگر تکامل یافته ی ها رخ داده است بنابراین از هر جاندار دو تا چند شاخه شاخه

 زمين به دست انسان منقرض نشود، باز هم در آینده ادامه خواهد یافت. ی یافته و اگر زندگي بر روی كره

توان معادل  قيقت فيلوژني را ميدر ح كنيم.استفاده مي 1تدریجي از اصطالح التين فيلوژنيما برای این فرایند 

اگر  ،پردازد ها مي بر تکامل خرد كه به تغييرات گونهدر برا .چندان دقيق اصطالح تکامل كالن در نظر گرفت نه

جانداران نيای مشتركي دارند  ی تکامل را بر روی یک درخت یا روی یک نمودار تصویر كنيم، همهی  بخواهيم همه

اگر از  و هر سرشاخه این درخت نيز مربوط به یک گونه خواهد بود. گيرد ی درخت فيلوژنتيک قرار مي كه در پایه

های قطوری مواجه خواهيم شد كه هر كدام نيای گروه بزرگي از  این درخت اندكي باالتر بيایيم با شاخه ی پایه

 جانداران هستند.

بنابراین هر  دیگر قرار دارند. ی گياهان روی یک شاخه ی بزرگ و همه ی جانوران روی یک شاخه ی همه مثالً

بنابراین  های آن قرار دارند. ست كه روی سر شاخهاگر نيای مشترک جانداراني  های بزرگ نمایان كدام از این شاخه

ها نيای مشترک  آن ی است كه همهكنيم این بدین معني  طبيعي است كه وقتي صحبت از گروهي از جانداران مي

های این نيای مشترک  ی ویژگي های ایشان نيز، در حقيقت بازمانده و شباهت های مشترک ای دارند و ویژگي ویژه

 است.

 فيلوژني: تکامل و شاخه شاخه شدن تدریجي موجودات.

مند كردن اطالعات  امانبندی موجودات زنده، هدف اصلي تاكسونومي س گذاری و طبقه نام یتاكسونومي: شيوه

 ما در مورد موجودات زنده است.

ای از موجودات زنده را با هم در گروهي قرار دهيم به این گروه تاكسون خواهيم  تاكسون: هرگاه مجموعه

 دل تاكسون استفاده كرد.ای گروه به عنوان مع توان به سادگي از واژه در فارسي مي گفت.

هاست،  مند كردن اطالعات ما پيرامون آن بندی موجودات زنده سامان بقهاز ط سيستماتيک: از آنجا كه هدف

 نامند. بندی موجودات زنده را سيستماتيک مي طبقه

                                                
1phylogeny 
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cladistic های مولکولي(  )یا روش ای ای دقيق و مبتني بر توصيف مقایسه یا آناليز فيلوژنتيک: روشي محاسبه

 .1ها و جزء به جزء جانداران برای طبقه بندی آن

از  ای ، یک مجموعهcladeی  شود، چرا كه كلمه نام برده مي cladisticيلوژنتيک گاهي تحت عنوان ف

یک  cladisticرود مشتق شده است. اگرچه  كار مي ی آلماني كه برای شاخه به های یک جد منفرد، از یک كلمه زاده

 (.2115و همکاران،  2باكسوانيسروش ویژه برای فرضيه سازی روابط تکاملي است )

clade  یا تبار: گروه/تاكسوني از جاندارن كه همگي از نيای مشترک اشتقاق یافته باشند، اگر و تنها اگر تمام

 این گروه/تاكسون قرار بگيرند. ی جانداران مشتق شده از آن نيای مشترک زیر مجموعه

ني گروه/تاكسوني از جانداران كه یع معادل تعریف تبار دارد. اًنيایي تعریفي دقيق : یک گروه تک3نيایي تکگروه 

همگي از نيایي مشترک اشتقاق یافته باشند اگر و تنها اگر تمام جانداران مشتق شده از آن نيای مشترک زیر 

 شود. ه طبيعي گفته ميواین گروه/تاكسون قرار بگيرند در اصطالح به چنين گروهي گر ی مجموعه

ن كه همگي از نيای مشترک تکامل یافته باشند اما برخي از : گروه/تاكسوني از جانداراparaphyleticگروه 

به چنين گروهي  ها را مستثني كرده باشد. اند، در برنگيرد و آن جانداراني كه از همان نيای مشترک مشتق شده

ها  در مورد این گروه gradeچنين در مقابل مفهوم تبار از مفهوم مرحله یا  هم شود. يطبيعي گفته مغير يگروه

 فته شده نيستند.رهایي پذی بندی فيلوژنتيک چنين گروه در طبقه شود. بت ميصح

این چنين گروهي نيز  ها نباشد. ی نيای مشترک آن : گروه/تاكسوني از جانداران كه در برگيرنده4چندنيایيگروه 

 بندی فيلوژنتيک مردود است. در طبقه

apomorphy :ن آن جاندار تغييراتي یافته باشد.ش در نياكاصفتي در جاندار كه نسبت به وضعيت 

plesiomorphyتغيير مانده است. ن جاندار بيآار كه نسبت به وضعيتش در نياكان : صفتي در جاند 

 كاربرد یا ظاهر یکساني ندارند. هومولوگ: صفاتي كه دارای منشا تکاملي/تکویني یکسان هستند اما لزوماً

                                                
1http://biology-89.blogfa.com/post/52 
2Baxevanis 
3monophyletic 
4polyphyletic 

http://biology-89.blogfa.com/post/52
http://biology-89.blogfa.com/post/52
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 انه دارند، اما كاربرد یا ظاهری یکسان دارند.آنالوگ: صفاتي كه منشا تکاملي/تکویني جداگ

cladogramشود. : نموداری كه بر روی آن رابطه فيلوژنتيک جانداران نشان داده مي 

phylogram :cladogramتي دیگر مانند زمان نيز اعالوه بر روابط فيلوژنتيک، اطالعكه بر روی آن  ای

 شود. نمایش داده مي

از منطق  ا الزاماًشود امّ شده بر روی آن رابطه فيلوژنتيک جانداران نشان داده  درخت تکاملي: نموداری كه سعي

 ای باشد. ذهني و سليقه پيروی نشده است و ممکن است كامالً cladisticو روش 

OTUتعریف
1
شوند، واحد  كه در یک آناليز فيلوژنتيک بررسي مي هایيیا گروه ها،: به هر كدام از گونه 

گيرد، نه در قرار مي cladogramروی یک سر شاخه  OTUهر  شود.گفته مي OTU ندی یابكردی طبقه عمل

  .2ها محل انشعاب شاخه

 Paralogsو  Orthologsاهمیت تفاوت  -1-7-1

ها  ها و پروتئين تری درمورد تکامل ژن ها، این تمایل به وجود آمد كه اطالعات بيش تر ژنوم با توالي یابي بيش

توانست به درک بهتر  ها(، كه این مي تر فيلوژني ژن نسبت به فيلوژني ارگانيسم ، بررسي بيشبدست آید )مثالً

 ها كمک كند. ها و پروتئين كرد بهتر ژن عمل

هایي كه منشأ مشتركي دارند، امّا ممکن  ی هومولوژی است )توالي ی تکامل ژن و پروتئين شامل مقایسه مطالعه

ی  ها اشتراک دارند و بوسيله هایي كه در یک سطح دلخواهي از شباهت (، تواليكرد مشتركي نداشته باشند است عمل

 ها از یک جد مشترک شوند. این شوند، تحت عنوان هومولوگ ناميده مي ردیفي بازهای جفت شونده مشخص مي هم

د، چرا رسند، گرچه ممکن است تشخيص ساختار اجدادی مشکل باش به ارث مي كه دارای ساختارهای مشابه هستند

گردد، نه به هر  طور هومولوژی فقط به جد مشترک برمي ها دچار تغيير شده باشند. همين كه ممکن است در بين زاده

كند و الزاماً به نيا  ها اشاره مي سطحي از شباهت. شباهت، بخش قابل سنجش است كه به درجه وابستگي بين توالي

  ای ندارد. اشاره

                                                
1Operational taxonomic unit 
2http://biology-89.blogfa.com/post/52 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=otu&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOperational_taxonomic_unit&ei=lEinUrffGM3Gswa0xYCYCw&usg=AFQjCNH9V8X8yZM--NvES-Q564KpFH_nMQ&bvm=bv.57799294,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=otu&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOperational_taxonomic_unit&ei=lEinUrffGM3Gswa0xYCYCw&usg=AFQjCNH9V8X8yZM--NvES-Q564KpFH_nMQ&bvm=bv.57799294,d.Yms
http://biology-89.blogfa.com/post/52
http://biology-89.blogfa.com/post/52
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nemorosa were sequenced to make the identification of these two species quickly and 

accurately. In this study, the genes matK, rbcL were used for sequencing Thymus syriacus 

and matK, trnL-F for Salvia nemorosa.First, total genomic DNA was extracted from 

leaves. Second, the nucleotide sequences of chloroplast genes were amplified and finally 

were sequenced. Sequenced chloroplast genes can be used to compare between species in 

phylogenetic and evolutionary studies and could therefor provide more accurate results 

within a shorter time especially in large-scale studies. The results suggest that chloroplast 

regions as matK, rbcL and trnL-F can be used as DNA barcodes for identification of Salvia 
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