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-گونههزير ها،گونه برخي روابط فيلوژنتيکی بررسي منظور به

هاي پروتئين الکتروفورزتوسط  نمونه 17 ماشک، هايپاکوتي و ها

مهورد ماالههه  RAPDدر تجزيه  زين هنمون 14 و اي دانهذخيره

 و منهاقق ،اردبيهل سهتا شهر از ها. کليه نمونهدنگرفت قرار

 ايذخيهره ههايپروتئين. بود شده آوريجمع آ  جوارهمی هاجنگل

 هايبوتهه برگ از هانمونه یDNA وآوری شده از بذور جمع دانه

 40 ميا  از. شد استخراجدانشکده کشاورزی  گلخانهدر  شده کشت

ی نواربنهدی الگهو ،آغهازگر 19 ،اسهتااده شهده RAPD آغازگر

 تهداد .نمودند توليد چندشکل نوار 425 کل درداشتند و  مناسب

ی ههاپهروتئين الکتروفهورز از نشانگر با وضهوح بهان نيهز 38

( و عدم 1صورت وجود ). نوارهاي حاصل بهشد لحاص دانهی اذخيره

هها ( امتيازدهي و در بررسی روابط خويشهاوندی نمونهه0وجود )

مورد استااده قرار گرفتند. شاخص تنوع ژنی ني و شهانو  بها 

و پروتئين به  RAPDهای مربوط به نشانگرهای استااده از داده

هها اخصقور جداگانه محاسبه شد. اين دو تکنيک از نظر اين شه

با اسهتااده از ی فيلوژن درخت اي نداشتند.تااوت قابل مالحظه

ی نشهانگرها از حاصهلههای بر اسهاس داده Neighubour-Joiningروش 

جا ترسيم شد. در درخهت به قور جداگانه و يک RAPDو  پروتئين

-هها و اکوتيهپفيلوژنی براساس نشانگرهای پروتئينی، زيرگونه

های بهانتر اخه قرار گرفتند و در ردهدر يک ش sativaهای گونه 

نيز اين  RAPDهای ديگر به اين گروه پيوستند. در تجزيه گونه

ههای ها در يک شاخه بزرگ قرار گرفتند که در زير شهاخهنمونه

های ديگر نيز قرار داشتند. در اين درخت فيلوژنی دو آ  گونه

نتر گونهه در يک شاخه و در رده با V. pannonicaاکوتيپ از گونه 

V. cracca  قرار گرفت. ترسهيم درخهت فيلهوژنی بها اسهتااده از

های دو سری نشانگر، نتايج بهتری ارايه کرد. اين ترکيب داده

توا  روابط های مختلف میدهد که با استااده از تکنيکنشا  می

 ها با استااده ازبندی نمونهها را بهتر مشخص کرد. گروهگونه

نيز انجام شد و نتهايج  یاصل هماهنگی هاهمولا هروش تجزيه ب

لت تاحهدودی  حاصل از اين روش با درخت فيلوژنی در هر سه حا
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خوانی داشت. مقايسه ميها  دو مهاتريس فاصهله مربهوط بهه هم

و پروتئين توسط آزمو  مانتل انجام گرفهت و  RAPDنشانگرهای 
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 مقدمه

ههزار  200هاي گياهي بسيار زياد و در حدود تهداد گونه

کهس در تشهخيص درخهت (. ههي 1371ساز، )خاتم باشدگونه مي

دچهار مشهکل  انهدهايي که در زيهر آ  روئيدهچنار از علف

نخواهد شد. اما مسئله به همهين سهادگي ههم نيسهت. علهم 

شاهده بهين با توجهه بهه تااوت 1سيستماتيک ههاي قابهل م

کنهد و بندي ميها را قي سلسله مراتهب، دسهتهموجودات، آ 

ها و تشهابهاتي کهه در حهال عالوه بر تااوت 2علم فيلوژني

ي موجهود حاضر بين موجودات وجود دارد، به تاريخچه تکامل

هههاي دور و نزديههک نيههز نگههاهي دارد و از ايههن رو قرابت

هاي مختلف مورد تحقيهق و بررسهي قهرار ها را با روشگونه

(. بنابراين، در کنار نقش کاربردي 1371ساز، دهد )خاتممي

نياز درک سيستماتيک، در نظر گرفتن روابط فيلوژنتيک، پيش

فيلوژنتيهک، تکامل موجودات زنده اسهت و ضهرورت مشهارکت 

بههراي فهههم تنههوع مورفولههوژيکي بههر کسههي پوشههيده نيسههت 

(. تهيين هويت گياهها  از 1999وورس و همکارا ، )هولينگز

هها هاي بهين آ لحاظ تاريخ تکاملي در تشخيص و فهم قرابت

ههاي کمک شاياني به تحقيقات بههدي بهه ويهده در برنامهه

ههاي ا روشهاي کالسيک و خهواه بهاصالحي، خواه اصالح با روش

 نوين مهندسي ژنتيک خواهد نمود. 

هدف عمده ديگر از تحقيقات فيلهوژنتيکي، محکهم کهرد  

باشهد. در صهورت مي 3اساس ژنتيک و اقالعات ژنتيکهي پايهه

اي موثهق بهر مبنهاي ماالههات داشتن چنين اقالعهات پايهه

فيلوژنتيکي و دريافت آنچهه در قهول دورا  تکامهل بهراي 

ريزي و اتخاذ تصميمات ه است، برنامهژنوم يک گياه رخ داد

تر و قابل اعتمادتر خواهد بهود. بنهابراين، اصالحي، آسا 

يک چههارچوب کههاري فيلهوژنتيکي، نيازمنهد تشهخيص صهاات 

اجدادي از ساير صاات ايجاد شده جديهد در فهرد، گونهه و 

بانتر است. بايد توجه داشت که تغييرات اقليمهي و سهاير 

ههاي تاريخ، باعث تغييراتي در گونههعوامل محياي در قول 

-گياهي به ويده در گياها  نيمکره شمالي که درگيهر دوره

اي اند، شده است و تغييرات قابل مالحظهههاي يخبندا  بوده

                                                 
1- Taxonomy 

2- Phylogeny 

3- Genetic base 
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ها به وقوع پيوسهته اسهت ها، در اين گونهدر قي اين دوره

 (.1999)هولههينگزوورس و همکارا ، 

( 1859ها )شها  گونههانتشار نظريات داروين در کتاب من

شناسي گرديهد. از آ  تهاريخ باعث تغييراتي در علوم گياه

شته شهدند و هاي ردهبه بهد، همه سيسهتم بنهدي کنهار گذا

که بهر پايهه بيشتر، توجهه بهه سيسهتم هايي مهاهوف شهد 

خويشههاوندي و قرابههت قههرار دارنههد. از ايههن رو اغلههب 

وردنهد بنهدي تکهاملي روي آهاي ردهدانشمندا  بهه سيسهتم

هاي ها، فسههيل(. اسههاس ايههن قبقههه بنههدي1371سههاز، )خاتم

اند. امها محدودي بودند که تا به امروز هم نگهداري شهده

هها و ههايي از نظهر روشبندي جديد فيلهوژنتيکي تااوترده

بندي فيلوژنتيکي سابق دارد. در واقع اساس مااهيم با رده

ههاي وشههاي مولکهولي جديهد و تلايهق آ  بها رآ ، يافته

 .مورفولوژيکي و علم تکامل است

در بررسي روابط، در واقع بايد صاات يک گياه با صاات 

ده هاي متمايز کننگياها  مشابه ارتباط داده شده و ويدگي

ها مشخص شود. اين صاات ممکن است قابل مشاهده )ماننهد آ 

نوع گل( و يا غير قابل مشاهده با چشم غير مسلح )ماننهد 

ناشهي  DNAهاي ها که از انواع مختلف تواليينانواع پروتئ

هايي در عملکرد بين دو يها شوند و در واقع باعث تااوتمي

شوند( باشند. اقالعات زيهادي دربهاره تهاريخ چند گياه مي

ها توسهط ماالههات قبيهي، پراکنش، رفتار و اکولوژي گونه

اکولوژيک قابل گردآوري اسهت. از قهرف ديگهر پيشهرفت در 

ههاي بسهيار قدرتمنهدي را بهراي هاي ژنتيکي، تکنيکپدوهش

ارزيابي تنوع ژنتيکي و توسهه بانک اقالعاتي فراهم نموده 

ههاي (. توسهه و تکامل داده1379پور و همکارا ، است )ولي

 1990و پروتئين( درقي دهه  DNA ،RNAمولکولي )نشانگرهاي 

ها ههاي بين گونهخشيد و وابستگيبندي سنتي را تکامل برده

 تر شد.روشن
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 هااهميت ماشک -1-1

بقونت يکي از سه خانواده بهزرگ گياهها  عهالي و بهه 

عنههوا  علوفههه، داراي دومههين رتبههه از نظههر اهميههت در 

گونهه  17000تا  12000کشاورزي هستند. اين خانواده داراي 

باشد جنس مي 690تا  590گونه در  18000 و در برخي منابع تا

؛ يانهگ و 2000؛ پاترسهو  و همکهارا ، 1995)کاس و وينک، 

(. بقونت همچنهين 2007؛ ميرالي و همکارا ، 2003همکارا ، 

هاي بزرگ و دانه روغنهي ماننهد سهويا، بهادام شامل لگوم

زميني، نخود، عدس و محصونت سبز شهامل لوبيهاي مهمهولي، 

اي مهمي چهو  گاودانهه و مهاش محصونت علوفه فرنگي ونخود

؛ سهاکووي  و 2000باشد )پاترسهو  و همکهارا ، مهمولي مي

 (.2006سيسليکوويسکي، 

( .Vicia sppههاي مههم ايهن خهانواده، ماشهک )يکي از جنس

اي بهان باشد که از انواع گياها  داراي پتانسيل علوفهمي

( 1976کوپيچها ) شهود.گونه را شامل مي 150بوده و بيش از 

گونهه و هانلهت و متهين  210تا  150هاي آ  را تهداد گونه

گونهه را گهزارش  210تها  180( در اين جهنس تههداد 1989)

بندي، در تهداد اصلي اند. به قور کلي دانشمندا  ردهکرده

القول نيستند. اين موضهوع، مشهکالت هاي اين جنس متاقگونه

کنهد ا آشهکار ميجهنس رهاي ايهن بندي موجود در گونههرده

 (.2000)پوتوکينا و همکارا ، 

اي اي و دانهگونه ماشک به عنوا  محصونت علوفه 10حدود 

؛ 1980داراي اهميت اقتصادي هستند )ياماموتو و پليهتمن، 

هاي آ  نيهز (. برخي گونهه2006ساکووي  و سيسليکوويسکي، 

ظور به منظور کشت سبز، کشت مخلوط با غالت دانه ريز به من

چرا در بهار و کشت پوشاننده و نگهدارنده خاک مورد کشهت 

 V. fabaها مانند باقال )گيرند. تهدادي از آ و زرع قرار مي

L.اند )پوتوکينها و هاي بسياري اسهت کهه اهلهي شهده( سال

؛ شهيرا  و 1999ويهتمن،  -؛ وبهر و شهياينو1999همکارا ، 
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بها بهاکتري  درصد محصونت اين خهانواده 90(. 2001راينا، 

زيستي داشته و بدين وسيله نيتهروژ  خهاک را ريزوبيوم هم

در ريشه تثبيت کرده، کود ازته مورد نياز خود را تهامين 

ها در تناوب کشت باعث بهبود اين سبب حضور آ کنند. به مي

 (.2000گردد )پاترسو  و همکارا ، خيزي خاک ميحاصل

اقتصاد آينهده، ها در در راستاي ارزش و پتانسيل ماشک

انداز در چشههم 1المللههي منههابع ژنتيههک گيههاهيکميتههه بين

اين جنس اختصاص داده هاي حااظتي، اولويت خاصي به برنامه

 (.1995است )مکستد، 

 شناسي ماشک گياه -1-2

متهلهق بهه تيهره  Vetchبا نام انگليسي  (.Vicia sppماشک )

Legominosae  ياFabaceae  بقهونت( از قاياهه(Vicieae  همهراه بها

 .(2005باشهد )جاسهکا، مي .Pisum Lو  .Lathyrus L. ،Lens Lههاي جنس

زني شوند و جوانهههاي اين جنس از قريق بذر تکثير ميگونه

هاي مرکب بها باشد. داراي برگمي 2ها به صورت زيرزمينيآ 

هاي متقابل به همراه يک يا چنهد گوشهوارک در محهل برگچه

ها هاي ساح گوشوارکهستند. خال يا خال اتصال برگ به ساقه

ههاي تهر از برگآذين کهه اغلهب کوتهاهو يک يا تهدادي گل

متقابل هستند، صات مورفولوژيکي عمومي اين گياهها  اسهت 

(. ارتااع برخي گياها  اين جنس مثهل بهاقال 1997)جاسکا، 

؛ آويهال و 2004رسد )رومن و همکارا ، متر هم مي 2گاهي به 

ها هاي آ  در انتهاي سهاقه(. برخي از گونه2006همکارا ، 

ها در دستجات يک تها چنهدتايي از داراي پيچک هستند و گل

شوند. رنگ گل در اين جنس و حتي گهاهي ها خارج ميبغل برگ

( متاهاوت V. erviliaهاي آ  مثل گاودانه )در درو  برخي گونه

نهوع (. اجزاي گل نيز داراي ت2006است )چويي و همکارا ، 

وسيهي در داخل جنس است، مثل خامه گل که بر اساس شهکل و 

شهود و از نهوع تقسهيم مي 6هاي اقراف آ  بهه موقهيت کرک

هاي بنهديجمله صاات مورفولهوژيکي کهاربردي در برخهي رده

ي باشد. در قول دوره تکامل، در نوع خامههاي ميدرو  گونه

ديهدي از آ  هاي جها تنوع زيادي به وجود آمده و فرمماشک

مشتق شده است. در قي ماالهاتي که براي بررسي نوع خامهه 

ههاي داراي فهرم جديهد ها صورت گرفته است، گونههدر ماشک

ههاي داراي بندي فيلوژنتيکي در درو  گونههخامه، در خوشه

                                                 
1- International Board of Plant Genetic Resources (IBPGR) 

2- Hypogeal 
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(. بذور 2008تر قرار گرفتند )اندو و همکارا ، فرم قديمي

شهود و داراي قيهف در داخل غالفي تسبيح ماننهد تشهکيل مي

رنگي روشن تا کامال تيره است. شکل بذر هم از چنهد وجههي 

دار ها خهالتا کروي و بيضوي، متغير است. بذور برخي گونه

بنهدي در غهده GTPهاي (. ژ 2006باشد )چويي و همکارا ، مي

هها بها بهاکتري زيسهتي آ ها در راباه با ههمي لگومريشه

هاي ژني مهورد ماالههه مکا ريزوبيوم نقش دارد و يکي از 

ست )يوکسهل و در تجزيه هاي فيلوژنتيکي اين جهنس بهوده ا

 V. fabaههاي (. ماالهه در مورد ريزوبيهوم گونهه2008ممو ، 

نشا  داده اسهت کهه ايهن بهاکتري از سهاختار پراکنهدگي 

کند. همچنين مشهخص هاي بومي در مزارع چين پيروي ميجمهيت

ريزوبيهوم نوظههور، بها شد که توزيهع يهک نهوع بهاکتري 

پراکندگي جغرافيايي باقال همبسته بوده و ويده اين گونهه 

(. در کهل، نتهايج اغلهب 2007باشد )تيا  و همکهارا ، مي

ماالهههات روي ريزوبيههوم بقههونت، توزيههع فنههوتيپي و 

زيستي با ريشهه هاي اين باکتري را در همفيلوژنتيکي گونه

 (.2007، کند )ليو و همکارا ها ثابت ميماشک

ساله، دوساله و به هاي علاي يکاين جنس متشکل از گونه

پلوئيد است که ندرت چندساله در انواع ديپلوئيد و پلي

باشد. کروزموم مي 14يا  12، 10نوع ديپلوئيد آ  داراي 

ساله و خودگشن هستند. اما ها ديپلوئيد يکالبته بيشتر آ 

هاي ويده در گونه پلوئيد چندساله، بههاي پليبرخي نمونه

(. 1997؛ جاسکا، 1973شود )ياماموتو، يافت مي Craccaبخش 

ها هاي اين جنس، از آ هاي گونهتنوع در تهداد کروموزوم

مدل جالبي براي ماالهات کاريوتيپي ساخته است 

؛ سويماي و 2003؛ ناوراتيلوا و همکارا ، 1973)ياماموتو، 

(. ياماموتو 2007؛ ميرالي و همکارا ، 2005همکارا ، 

( از اولين دانشمنداني است که کاريوتيپ و راباه 1973)

آ  با ساير صاات چندين گونه ماشک را بررسي کرده است. 

شود و البته ها در داخل جنس انجام ميگيري در ماشکدورگ

( هيبريدهاي حاصل به قور 1978بنا به گزارش نديزينسکي )

قابت گياهي متااوت است، ها به رجزئي بارورند. پاسخ ماشک

 هاي بخش هاي چندساله آ ، مانند گونهقور کلي گونهاما به

Atossa وNarbonensis  ،(.1995رقابت بهتري دارند )مکستد 

 

 بندي ماشکرده -1-3
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بندي قديمي در اين جنس بر اساس مورفولوژي بنيا  رده

وژي ها از لحاظ مورفول. چرا که، ماشکگذاري شده استپايه

؛ 1980تنوع بسيار زيادي دارند )ياماموتو و پليتمن، 

، اين 1976کوپيچا براي اولين بار در سال  .(2005جاسکا، 

 Viciaگونه و  100شامل  Vicillaيا  Craccaجنس جنس را به دو زير

 Viciaبندي نمود. زيرجنس بخش تقسيم 5گونه، تحت  32شامل 

 15بخش و  6ر ( د1970بر اساس مورفولوژي، توسط پليتمن )

بندي شد. صاات بخش رده 9( در 1993سري، و توسط مکستد )

، 1-1ها در جدول بنديمورفولوژي مورد استااده در اين رده

هايي اختصاص يافته به هر کدام از ها و تهداد گونهو بخش

 2-1در جدول  (1993توسط مكستد ) Vicillaو  Viciaدو زير جنس 

 4يا  3ها را به ها ماشکظريهآمده است. البته در برخي ن

)به  Faba( و گاهي هم Euvicia) Cracca  ،Ervum  ،Viciaشاخه بزرگ 

کنند )ياماموتو، عنوا  زير جنس يا جنس مجزا( تقسيم مي

بندي اين جنس (. البته تاريخ رده2005؛ جاسکا، 1973

از  Viciaيرجنس بندي بزرگ، فقط براي زرده 20گسترده است. 

 (.1995به وجود آمده است )مکستد،  زما  لينه

هاي بندي گونهر ردهدبرخي صاات مورفولوژيکي مورد استااده  -1-1جدول    

 (1385)بدرزاده، Vicilla  وVicia هاي زيرجنس

صفات 

 مورفولوژيکي

Subgenus Vicia Subgenus Vicilla 

 وجود ندارد غدد شهد وجود دارند غدد شهد گوشوارک

تراز برگ ل کوچکدم گ قول دم گل

 و يا فاقد دم

مساوي يا بزرگتر از 

 برگ

استوانه اي و از  از قسمت پشتي پهن شکل خامة گل

 جوانب پهن

شکل گلبرگهاي 

 ناو

ناو از قسمت بان، 

 خامه دربرمي گيرد

قسمت پشتي گرد و 

 بانتر از خامه

 نيام داراي پايک نيام فاقد پايک شکل ميوة نيام

    

 VicillaوVicia هاي زيرجنسهاي ها و تهداد گونهشبخ -2-1جدول  

 (1385)بدرزاده، 

تهداد 

-گونه

 ها

Subgenus 

Vicia 

تهداد 

-گونه

 ها

Subgenus 

Vicilla 

4 Atossa 15 Vicill 

1 Microcarinae 9 Cassubicae 

14 Hypechusa 1 Perditae 

3 Peregrinae 40 Cracca 
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2 Wiggersia 3 Variegatae 

5 Vicia 3 Pedunculata 

1 Bithynicae 1 Americanae 

7 Narbonensis 1 Subvillosae 

1 Faba 1 Volutae 

  3 Panduratae 

  3 Ervum 

  1 Erviodes 

  1 Ervilia 

  1 Lentopsis 

  3 Trigonellopsi 

  13 Australes 

  1 Mediocintae 

 

ي، فولهوژي و اکولهوژها از لحهاظ کاريوتيهپ، مورماشک

هاي بسيار دارند. از اين رو بررسي جامع اين تنهوع تااوت

هها، و لحاظ کرد  آ  در تهيين موقهيت سيسهتماتيکي گونهه

 -شهود )وبهر و شهياينوهها را سهبب ميمشکالت مرزبندي رده

(. موقهيهت برخهي 2005؛ سهويماي و همکهارا ، 1999ويتمن، 

وده بهحث هميشه مورد ب V. fabaهاي مهم اين جنس، همچو  گونه

است. تا جايي که توسط برخي محققين بهه عنهوا  يهک جهنس 

يا زيهربخش يها زيرمجموعهه  مجزا، زيرجنس مجزا، يک بخش 

هاي ماشک قلمداد شهده مجزا و يا در يک ساح با ديگر گونه

هاي موجود (. چرا که برخي محققا  تااوت1995است )مکستد، 

دورگ  را در نتيجه نوآرايي کروموزومي بهه سهبب جهههش يها

داننهد )پوتوکينها و همکهارا ، ها ميگيري قبيهي بين رده

2000.) 

چههه خههانواده بقههونت از لحههاظ مورفولههوژيکي و اگههر

سخ پااند، اما سوانت بيفيتوشيميايي به تاصيل ماالهه شده

هاي آ  وجهود دارد بندي دقيق جنسزيادي در راباه با قبقه

ههاي جهنس گونهه (. اخيرا نزديكي برخي1995)کاس و وينک، 

Vicia ههاي جهنس خهواهري آ ، بها گونههLathyrus sp.  شهده اسهت

 (.2006؛ چويي و همكارا ، 2005)جاسكا، 

 

 اکولوژي ماشک -1-4

باشهند ي دنياي باسهتا  ميهاي اهلي شدهها از جنسماشک

( در ايرا  نيهز قهدمت کشهت و 1970که به گزارش رشينگر )

با اين حهال اقالعهات  .(1385زرع دارند )نقل از بدرزاده، 
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الخصوص برخهي کافي در مورد اکولوژي و منشا اين جنس، علي

هاي آ  وجود ندارد. اما اقالعات موجود نيهز قابهل زيرجنس

بنهدي بهر اسهاس اکولهوژي، عهدم بحث است. در راستاي رده

شناسا  در ثبت اقالعات مربهوط بهه موفقيت بسياري از گياه

سبب غير قابل اعتماد بود  ايهن ها، منشا اکولوژيکي گونه

 (.1995شود )مکستد، گيري نهايي مياقالعات براي نتيجه

ند )سويماي اروپايي هست -ها داراي توزيع آسياييماشک

کره شمالي ( و در بيشتر نواحي مهتدل نيم2005و همکارا ، 

اي، آسياي غربي و و به قور عمده در نواحي مديترانه

باشند ي توزيع گسترده ميآمريکاي جنوب غربي دارا

؛ پوتوکينا و 1995؛ مکستد، 1980)ياماموتو و پليتمن، 

(. به گزارش 1999ويتمن،  -؛ وبر و شياينو1999همکارا ، 

اي گونه ماشک، بومي نواحي مديترانه 40( حدود 1956هارلن )

 (.2006هستند )نقل از ساکووي  و سيسليکويسکي، 

 

هاي بندي( در رده.Vicia faba Lاهميت گونه زراعي باقال ) -1-5

 فيلوژني

رغم ماالهات مشهور در راباه با گونه زراعي باقال علي

رسد، ترين جنس ماشک بوده و به مصرف انسا  ميکه مهم

-هاي اين جنس، بيها و زيرگونهارتباط آ  با ديگر گونه

؛ بنت و 1998پاسخ مانده است )پوليگنانو و همکارا ، 

ژنوميکي بزرگي در باقالهاي سراسر دنيا  (. تنوع2004لي ، 

هاي ماشک اي باقال از تمام گونهوجود دارد. محتواي هسته

-اندازه ژنومترين ( و يکي از بزرگ1971بيشتر است )چويي، 

(، Mb 26000-13000هاي ديپلوئيد دارد )ها را در بين گونه

آ  مقدار  (M. truncatulaها )که در مقايسه با گونه مدل لگوم

(. اين اندازه 2003برابر است )يانگ و همکارا ،  15حدود 

هاي بزرگ ژنوم ممکن است توسط تهداد زياد نسخه

ها که در ژنوم باقال رتروترانسپوزوني و ميکروماهواره

؛ 2000يافت مي شوند، توضيح داده شود )ونورا و همکارا ، 

 (.2008داک و همکارا ، 

وزم است و مورفولوژي کروم x2=n2=12گونه باقال داراي 

هاي ماشک که باور عمده هاي آ  نيز از ديگر گونهکروموزوم

باشد. با اين حال، روابط هموژ  هستند، متااوت مي

هاي نزديک به فيلوژنتيکي آ  نشا  داده است که تمام گونه



 10 

باشند کروموزوم مي x2=n2=14اين گونه، ديپلوئيدهاي با 

ين ماالهات کاريوتيپي روي (. قي اول2008)داک وهمکارا ، 

V. faba حضور يک جات کروموزم بزرگ متاسانتريک در محتواي ،

اش دو برابر بقيه اي آ  مشخص شد که اندازههسته

(. شايد اين 1983هاي هسته بود )راينا و ريس، کروموزوم

جات کروموزوم بزرگ از ترکيب اجدادي دو کروموزوم 

 14هاي با کي گونهآکروسانتريک ناشي شده باشد و نزدي

هاي کروموزم با اين گونه، به دليل اين تشابه در گذشته

 (.1998دور باشد )فوکس وهمکارا ، 

نشانگرها، باقالها را بر اساس تنوع جغرافيايي نيز 

باقال عموما دو گروه  کنند. بر اين اساس، گونهتاکيک مي

اقالهاي ريز بذر در ب -1جغرافيايي را شامل مي شود: 

يقاي جنوب غربي و آسيا ) شامل هندوستا ، افغانستا  آفر

شت بذر باقالهاي در -2و به ويده مناقق بخارا و کشمير( و 

تر بوده و اجداد در غرب جها . گياها  گروه اول قديمي

 (.2008آيند )ترزوپولوس و ببلي، گروه دوم به حساب مي

شناسي و مولکولي، جد وحشي اين هاي گياهبر اساس داده

گونه هنوز کشف نشده و يا اينکه از بين رفته است و با 

مهلوم وجود ماالهات متهدد، منشا  و محل اهلي شد  آ  نا

هاي ديگر ماشک تالقي تواند با گونهاست. گونه باقال نمي

هاي محلي باقال برداري از جمهيتداده شود. از اين رو بهره

 (.2008 ، ؛ داک وهمکارا1995مهم است )لينک و همکارا ، 

پيشنهاد  V. fabaرا جد وحشي  V. narbonensis( گونه 1973هاف )

(. چرا که اين دوگونه، 2008کرد )نقل از داک و همکارا ، 

تشابهات مورفولوژيکي و تاابق جغرافيايي و اکولوژيکي 

 .V( نيز گونه 1991زيادي باهم دارند. مکستد و همکارا  )

faba   را باV. peregrina وV. narbonensis هاي نزديک به هم ، در رده

( 1985نشا  داده بودند. اما قبل از آ  بيرچ وهمکارا  )

V. narbonensis را به عنوا  جد وحشي  هاي وحشي آ وگونهV. faba 

 .Vها با قبول نداشتند و دليل اين مدعا نيز تالقي ضهيف آ 

faba هاي زياد و بود. امروزه تحقيقات مولکولي، تااوت

نشا  داده است )وا   Narbonensisرا از مجموعه  V. fabaتقالل اس

؛ فنل و 1997؛ جاسکا، 1996؛ 1993دي و  و همکارا ، 

 (.2007؛ سانز و همکارا ، 1998همکارا ، 
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 هاهاي گياهي وحشي و اهميت آنگونه -1-6

ر قهول تهاريخ از منشها دهاي گياهي اهلهي، اغلب گونه

اند و در ي جديهد منتقهل شهدههاي خود بهه زيسهتگاهاوليه

جريا  اين انتقال، عوامل محياي متااوت به همراه گهزينش 

تصادفي توسط انسا  و عوامل ديگري از اين نوع، باعهث غير

ها شده است. رانده شد  ژنتيکي و فرسايش ژنتيکي اين گونه

هاي مايهد توجهه البته امروزه اصالح کنندگا  بيشتر به ژ 

هاي وحشي. چرا کهه، از نکتهه ود  گونهکنند تا اهلي نممي

نظر علم ژنتيک و اصالح نباتات و علم تکامل، گياها  اهلي 

هاي (. گونهه1371و وحشي نکات مشهترکي دارنهد )اههدايي، 

شهوند و گياهي وحشي، بخش عمده ذخاير ژنتيکي را شهامل مي

باشهند. همچنهين ايهن ابزار مبارزه با فرسايش ژنتيکي مي

براي مهرفي گياهها  زراعهي و بهاغي جديهد ها منبهي گونه

(. خويشهاوندا  2003براي مصارف مختلف هستند )استرائوس، 

هاي مورد اسهتااده در وحشي گياها  زراعي، منبع انواع ژ 

ب رونهد و بهه دليهل انتخهاهاي اصالحي به شمار مهيبرنامه

هاي مقاومت و سازگاري در قي ساليا  دراز، قبيهي براي ژ 

دايي، هها دارنهد )اههنيي از لحاظ اين نوع ژ پتانسيل با

1371.) 

هطاي تعيين تنوع ژنتيکي و روابطط خويشطاوندي گونطه -1-7

 گياهي

در تنهوع  1992هاي همولوگ واويلهوف در سهال قانو  سري

ها در گياهي، يک پيشنهاد اوليه بهراي وارد کهرد  شهباهت

بنههدي بههر اسههاس روابههط برنامههه کههار ژنتيههک و علههم رده

سهاز، ها بهود )خهاتموندي، بهراي بسهياري از گونههخويشا

(. روابط فيلوژنتيکي يهک نقاهه عاهف در حهل مسهائل 1371

هاي جديهد از ژنتيهک، سيستماتيک و تلايق اقالعات و يافته

ههاي هاي خاص در ماهاهيم و فهاليهتاکولوژي و ديگر زمينه

آورد )هولهههينگزوورس و همکهارا ، بندي به وجهود مهيرده

يلوژني نه تنها در مباحث بررسي تکامل موجودات، (. ف1999

ها نيز مورد استااده قهرار هاي آ بلکه در مورد تکامل ژ 

 (.2000گيرد )دويل و گات، مي

هاي متااوت يک جمهيت داراي تهاريخ تکهاملي و اگر بخش

تهوا  به اصاالح داراي واحهد تکامهل متاهاوت باشهند، مهي

بهه دسهت آورد کهه در هها اقالعات سهودمندي از بررسهي آ 
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هاي گيهاهي بسهيار مايهد واقهع مديريت و حااظت از گونهه

(. در قههي 1379خواهنههد گرديههد )ولههي پههور و همکههارا ، 

ماالهات تاريخ تکاملي گياها ، درخت فيلوژني مهرف ميزا  

باشد )دويل و ها ميخويشاوندي بين افراد و ساح تکاملي آ 

الح نباتات از قريق (. فيلوژني از ديرباز در اص2000گات، 

هاي دور، و امروزه در مهندسهي ژنتيهک نقهش عمهده و تالقي

هاي اصهالحي بايهد مشخصي داشته است. از اين رو، در سيستم

اي کهرد )هولهههينگزوورس و همکهارا ، به آ  توجهه ويهده

1999.) 

 

 هاي برآورد تنوع ژنتيکيروش -1-8

بهين  تنوع ژنتيکي و در نتيجه تهيين روابط خويشاوندي

شوند و گياها  بر اساس صااتي که باعث تشابه يا تااوت مي

ها را از نظر اجداد باسهتاني بهه ههم دور يها نزديهک آ 

اين صاات نشهانگر نهام شود که کنند، بررسي و تهيين ميمي

گيري تنوع ژنتيکي و داشته و انواع مختلاي دارند. اندازه

مورفولوژيهک، تهيين روابط خويشاوندي بر اساس نشانگرهاي 

انهدامکي قابهل ي هسهته و DNAکاريولوژيک، بيوشهيميايي و

 برآورد است.

 

 

 نشانگرهاي مورفولوژيک -1-8-1

ترين نوع نشانگرها از نظهر نشانگرهاي مورفولوژيک ساده

ها آسا  و کهم ي مستقيم بوده و ارزيابي آ قابليت مشاهده

ر توانههد بسههيايمباشههد. وجههود ايههن نشههانگرها هزينههه مي

ههها داراي برخههي ارزشههمند باشههد. امهها اسههتااده از آ 

پهذيري زيهاد در ها مانند چندشهکلي کهم و انهاافمحدوديت

همکهارا ،  وباشهد )ميرالهي مقابل شرايط متغير محياي مي

2007.) 

دانشمندا  زيادي در جستجوي نشهانگرهاي مورفولهوژيکي، 

 (.2006همکهارا ،  اند )چويي وروي جنس ماشک ماالهه نموده

پذيرنههد. ايههن صههاات از شههرايط خههاص محياههي تههاثير مههي

بنابراين، گاهي اوقات نتايج آنها به تنههايي، بها داده

ببلهي،  خهواني نهدارد )ترزوپولهوس وهاي ديگر همهاي روش

2008.) 
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از جمله صاات مورفولوژيکي مورد توجه در جهنس ماشهک، 

( 2006باشد. چهويي و همکهارا  )هاي آ  ميفرم خامه و کرک

ههاي هاي ماشک در کنار برخي جنساي بر روي گونهقي ماالهه

-بندي، اين صات را در ردهPisumو  Lathyrusنزديک ديگر مانند 

لحهاظ کردنهد. بهه ههر حهال، ماالههه  Viciaهاي فيلهوژني 

ههاي ديگهر، نتهايج نشانگرهاي مورفولوژيهک در کنهار روش

 کند.تري ارايه ميارزشمندتر و کامل

 

 نشانگرهاي وابسته به کروموزوم -1-8-2

انهدازه ها بهر اسهاس در ماالهات کاريولوژيهک، گونهه

کرومههوزوم، شههاخص سههانترومري و الگوهههاي نواربنههدي، 

هاي تلومر، موقهيت کينتوکورها، انقباضات ثانويه و ويدگي

دي بنههاي هتروکرومهاتيني دسهتهاندازه و موقهيت برآمدگي

رنهد. ايهن روش در برخهي گيشده و مورد مقايسهه قهرار مي

کند. امها بهه دليهل ها اقالعات جالب توجهي ارايه ميگونه

هاي زيهاد هها، در بررسهي گونههمورفولوژي ساده کروموزوم

 (.1386محدوديت دارد )بخشي خانيكي، 

هاي پيشرفته دورگ گيري اخيرا با استااده از برخي روش

جاي کروموزوم توسط فلورسانسدر

جاي کروموزوم با گذاري درروش نشا و يا  2و گيمسا 1

هاي تکرار زياد در قول هاي با نسخهاستااده از توالي

، برخي نواقص ماالهات کاريوتيپي حل شده است 3کروموزوم

؛ 2005؛ فردياني و همکارا ، 2000)ماکاس و همکارا ، 

جاي هاي دورگ گيري در(. روش2006کاپوتو و همکارا ، 

جاي کروموزوم در گذاري درس و نشا کروموزوم توسط فلورسان

آميزي براي تشخيص و چندين گونه ماشک به قور موفقيت

( و راينا 1997ها توسط گانسو و همکارا  )تمييز کروموزوم

از روش دورگ گيري  .( استااده گرديده است2001و همکارا  )

بندي جاي کروموزوم با فلورسانس براي حل ابهامات ردهدر

استااده شده است. در  var. amoena V. amoenaوئيد ماشک تتراپل

ي DNAهاي اين تحقيق مقايسه تهداد و موقهيت مکا 

 var. sericeaريبوزومي ثابت کرد که واريته ديپلوئيد آ  يهني 

V. amoena باشد. همچنين اين جد واريته تتراپلوئيد مي

                                                 
1- Fluorscence In Situ Hybridization (FISH) 
2- Gimsa In Situ Hybridization (GISH) 
3- Primed In Situ DNA labeling (PRINS) 
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هاي گونه ماالهه نشا  داد که در مجموعه کروموزم

هايي ئيد، به قور قابل توجهي تغييرات و بازسازيتتراپلو

 (.2001در قول دوره تکامل رخ داده است )لي و همکارا ، 

براي شناسايي  جاي کروموزومگذاري درنشا  از تکنيک

هاي اليهاي قونني از توبلوک که vicTR-Bو vicTR-Aهاي توالي

ر، باشند، استااده شده است. اين دو توالي مذكوتاندم مي

-باشند و فقط در گونهمي ATسرشار از جات نوکلئوتيدهاي 

 ها وجود ندارند.يافت شده و در ساير لگوم Viciaهاي جنس 

ها به اندازه ژنوم بستگي ندارد، بلکه فراواني اين توالي

اختصاصي و ، Viciaهاي مختلف جنس ها وگونهبراي زيرجنس

ها توسط الي(. اين تو1995)کاس و وينک،  باشدمتااوت مي

جاي کروموزوم، الگوهاي نواربندي گذاري درتکنيک نشا 

کنند که به تنهايي کاريوتيپي با اقالعات زياد توليد مي

باشد ها از يکديگر کافي ميبراي تشخيص همه کروموزوم

(. از اين تکنيک براي روشن 2003)ناوراتيلوا و همکارا ، 

 V. Sativaو  V. Pannonica هايهاي کاريوتيپي بين گونهکرد  تااوت

ر د vicTR-Bو vicTR-Aهاي از قريق دورگ گيري درجا باتوالي

هاي متافازي استااده شده است )ماکاس و کروموزوم

 (.2000همکارا ، 

 

هاي ها و پروتئيننشانگرهاي بيوشيميايي )آيزوزايم -1-8-3

 اي(ذخيره

 الکتروفورز، يک تکنيک بيوشيميايي چنهدکاربردي بهراي

مل مي باشهد. تهيين تنوع ژنتيکي و ماالهات مربوط به تکا

هاي پروتئين در يک زمينهه الکتريکهي، در اين روش مولکول

کنند و تحت تاثير شارژ مخالف در قول الکترود، مهاجرت مي

هها از اي به واساه اختالف مولکولدر نتيجه، نوارهاي ساده

نيهک بهراي گيرد. ايهن تکنظر وز  و بار الکتريکي شکل مي

جداسازي و تجزيه ترکيبات پروتئيني پيچيده، مهمهول اسهت 

 (.2007؛ ميرالي و همکارا ، 2000)زيدلر، 

اکريالميد کهه در سيسهتم الکتروفهورز مهورد در ژل پلي

گيرد، يک سيستم بافري چند فازي به کهار استااده قرار مي

شههود. در هههر سيسههتم الکتروفههورز، دو نههوع ژل گرفتههه مي

شود که ژل بانيي، جمهع کننهده و ژل پهاييني، مياستااده 

باشهد. الکتروفهورز ژل سهديم هها ميتجزيه کننده پروتئين
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اي دانهه، هاي ذخيرهپروتئين 1اکريالميددودسيل سولاات پلي

ها ها و گونههابزار تشهخيص سهاده و مهوثري بهين واريتهه

 (.2000باشد )زيدلر، مي

ههاي ز پروتئينهاي دانهه توسهط چنهد ويدگهي اپروتئين

 (:2007 شود )ميرالي و همکارا ،گياهي ديگر مجزا مي

انيي از تجمهع پهروتئين در دانهه در بداراي درجه  -1

 مرحله نيمه رسيدگي هستند.

ههاي ديگهر شهوند و در بافتسهاخته مي تنها در بذر -2

زنهي مهورد اسهتااده قهرار وجود ندارند و در قول جوانهه

 گيرند.مي

اي به نام اجسهام اي ويدههاي ذخيرهندامکااغلب در  -3

 کنند.پروتئيني رسوب مي

 اقد هر گونه فهاليت کارکردي ديگر هستند.ف -4

هها و اي دانه اغلب، آلبومينها پروتئين ذخيرهدر لگوم

(. ماالههه 2007باشند )ميرالي و همکارا ، ها ميگلوبولين

م گرفتهه ها توسط محققا  بسياري انجهاپروتئين دانه ماشک

 است.

( و پوتوکينهها و همکههارا  1995سههالگادو و همکههارا  )

اي ههاي ذخيهره( با استااده از الکتروفورز پروتئين2000)

هاي اي را در ساح گونههاي ژنتيکي عمدهها تااوتدانه ماشک

ايهن روش در اين جنس نشا  دادنهد و اظههار نمودنهد کهه 

ست. از سوي برخهي ها موثر ااي لگومتهيين تنوع درو  گونه

محققا ، نظراتي دربهاره ارتبههاط درجهه سهودمندي تکنيهک 

الکتروفورز و پراکنش جغرافيايي جهنس ماشهک ارايهه شهده 

هاي دانهه است. براي مثال، الگوهاي الکتروفورزي پروتئين

اي براي روشن ساختن روابط فيلوژنتيکي درو  و بهين گونهه

انههد ودههههاي بههومي آسههياي شههرقي مايههد بههدر رده ماشههک

(. در برخي ماالهات، هر کدام 2003)پوتوکينا و همکارا ، 

اي بذر به قور جداگانه مورد تحقيهق هاي ذخيرهاز پروتئين

بنهدي و تکامهل بررسهي ها با ردهقرار گرفته و ارتباط آ 

ههاي قاياهه شده است. در بقونت و به قور ويهده در لگهوم

Vicieae، 2ها،بنام کانويسيلينهاي بذر اي از پروتئينمجموعه 

                                                 
1- Sodium Dodecyl Sulphate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 
1- Conviciline 
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هاي پيچيده پروتئين Nدر انتهاي  1هامشتق شده از ويسيلين

ها يک يها بذر، مورد ماالهه قرار گرفتند. در بيشتر گونه

ها تهريف شده است. اسهتثنائا در دو ژ  براي اين پروتئين

هاي اين پهروتئين را ، بيش از دو ژ ، اسيدآمينهPisumجنس 

(. عالوه بر ماالهه 2008و همکارا ،  کند )سانزدميراکد مي

اي، ماالهات فيلوژنتيکي بر اساس تنهوع هاي ذخيرهپروتئين

ها نيز نتايج مکمل و جالبي ارايه داده است. در آيزوزايم

(، تاکيهک 1997ويتمن و ننهگ ) -اي توسط شياينوقي ماالهه

يم بر اساس نشانگرهاي آيزوزا V. angustifoliaو  V. sativaدو گونه 

گونهه ماشهک، از  27ثابت گرديد. در ماالههه ديگهري روي 

به همراه سهه گونهه  Craccaهاي متهلق به زيرجنس جمله گونه

بر اساس تنوع آيزوزايمي مقايسه شدند. قي ، Lathyrusاز جنس 

ههاي بنهديکهه در رده  Craccaهاي زيهرجنس اين تحقيق، گونه

چند شاخه جاي  شاخه محسوب مي شدند، درقديمي، يک گروه تک

ها بر (. همچنين روابط فيلوژني ماشک2005گرفتند )جاسکا، 

-هاي مهمي را با تجزيههاساس نشانگرهاي آيزوزايم، تااوت

 Craccaهاي فيلوژني کهه بهر اسهاس مورفولهوژي در زيهرجنس 

 (.2005برآورد شده بود، آشکار کرد )لت، 

 

 DNAنشانگرهاي مبتني بر  -1-8-4

کنند زيادي اين نظريه را حمايت مي مدارک به دست آمده

در مقايسهه بها  DNAکه جانهدارا  داراي مقهادير زيهادي 

هههاي توليههد شههده بههراي عملکردهههاي سههاختاري و پروتئين

(. در قههول دهههه اخيههر 1971متههابوليکي هسههتند )چههويي، 

هاي زياد انجام گرفتهه اسهت تحقيقات بسياري بر روي گونه

کنند )پاترسهو  ارايه مي که همگي دو پيام عمده مشترک را

 (:2000و همکارا ، 

ز گياها ، تکامل در قسهمت کوچهک امها در بسياري ا -1

هاي جاندارا  است، خيلهي ضروري ژنوم که در واقع حامل ژ 

هها سهال آهسته صورت گرفته است. در نتيجه در قول ميليو 

ي ژنومي بها آرايهش DNAهاي هاي ايزوله شده، تواليدر رده

 اند.ها حااظت شدهها بر روي کروموزوممشابه ژ 

                                                 
2- Viciline 
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اي از عهواملي همچهو  خ، دامنه گستردهدر قول تاري -2

ههاي جهايي برخهي تواليبهههاي کروموزمي، جادو برابر شد 

DNA اين گام آهسته هاي ژني به ها و نوآرايي مکا ، حذف ژ

تکامل اضافه شده و باعث انحراف از جمهيت اوليه گرديهده 

در قول ساليا  دراز اين تغييرات  DNAته مولکول است. الب

 را متحمل شده است.

ها و تشابهات در جهت بررسي تااوت DNAدر ماالهه 

گردند و يابي مييابي و تواليهاي مختلف، مکا گياها ، ژ 

هاي بيا  شونده و غير آ ، ها اعم از توالياين توالي

ن راستا نياز گيرند. در ايمورد تحقيق و بررسي قرار مي

سط ي گياها  توDNAباشد که پس از تکثير هايي ميبه روش

سازي، اقالعات اين مولکول وراثتي پر رمز هاي غربالتکنيک

هاي به دست آمده ارايه نمايد. و راز را از دريچه داده

ها به توجيه رفتار گياها  با ژنوم اين تکنيکبه عالوه، 

هاي کامال متااوت کمک چند برابر شده و شناسايي ژنوتيپ

ها مختص ايد تصور شود که چو  اين ويدگيکند. البته نبمي

DNA هاي کالسيک و صاات آشکار باشند، لزوما نسبت به روشمي

 DNAهاي مولکولي تکنيک ها برترند. در واقعشده توسط آ 

هايي ها و تشابهات ژنتيکي و نوع دادهدر روش بيا  تااوت

هاي مرسوم سنتي تااوت باهم و با روش کنند،که توليد مي

کارگيري مناسب ها در راستاي بهدارند و درک اين تااوت

 (.1999ينگزوورس و همکارا ، ها ضروري است )هولههآ 

 ،DNAترين امتيازات نشانگرهاي مربوط به يکي از مهم

ها از عوامل محياي و مراحل مختلف رشد عدم متاثر شد  آ 

هاي (. همچنين تجزيه1993کالت سايکز،  و نمو است )ببلي و

هاي تواند فرممي DNAمولکولي بر اساس نشانگرهاي 

اند و بينابيني را که در نتيجه جريا  ژ  به وجود آمده

توسط نشانگرهاي مورفولوژيکي قابل تشخيص و استااده در 

بندي کند بندي فيلوژنتيکي نيستند، مشخص و دستهرده

 (.2000 )پوتوکينا و همکارا ،

DNA ي ژنوم جاندارا  شامل دو نوعDNA 1اندامکيي 

باشد. ژنوم مي 4ايي هستهDNA( و 3و ميتوکندري 2)کلروپالست

اندامکي، هاپلوئيد بوده و از اين رو درجه موتاسيو  

                                                 
1- Organellar genome 
2- cpDNA 
3- mtDNA 
4- Nuclear genome 
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ها در اندکي دارد. بنابراين، ماالهه آ پايين و تنوع 

د )واتانابه و کنساح جنس و بانتر، نتيجه بهتري ارائه مي

(. 1999؛ هولههينگزوورس و همکارا ، 1994همکارا ، 

اي مانند تجزيه نشانگرهاي مولکولي مربوط به ژنوم هسته

RAPDهاي نزديک جنس، در بررسي تنوع بين گونهVicia  مانند ،

اقالعات ارزشمندي در  V. sativaو گونه   Narbonensisهاي بخشگروه

در برخي  (.2006گ و همکارا ، دهد )داکيناختيار قرار مي

اي در ژنوم اندامکي مورد هاي ويدهها توالي ژ پدوهش

-کلرو trnlاي بر روي ژ  بررسي قرار گرفته است. در ماالهه

-پالست بر اساس قول و توالي زنجيره نوکلئوتيدها در گونه

و  Faba ،Narbonensisهاي ، گروهViciaهاي جنس هاي برخي بخش

Bithynica خوبي از هم مجزا شدند. اما اين تاکيک در  به

زياد روشن نبود. در کل،  Peregrineaو  Hypechusaهاي مورد بخش

اي به عنوا  را در نمودار خوشه V. fabaنتايج حاصل، تاکيک 

گونه مورد تاييد قرار دادند )فنل و همکارا ، يک بخش تک

1998.) 

لروپالست که ژنوم ک rbcl( از توالي ژ  1995کاس و وينک )

کند، براي تهيين زيرواحد بزرگ آنزيم روبيسکو را کد مي

هاي خانواده بقونت روابط فيلوژنتيکي، در ساح جنس

استااده کردند. ساختما  اين ژ  درقول دوره تکامل 

گياها  فتوسنتز کننده، دست نخورده باقي مانده است. 

نتايج اين تحقيق نشا  دادند که مقايسه توالي 

وتيدهاي اين ژ  ابزار نيرومندي براي بازسازي نوکلئ

 باشد.فيلوژني در گياها  سبز مي

 

 در ژنوم ماشک 1هارتروترانسپوزون -5-8-1

ها عوامل جابجا شهونده در قهول ژنهوم رتروترانسپوزو 

هسههتند کههه بههه دو گههروه تقسههيم مههي شههوند. گههروه اول 

و گهههههروه دوم  LTR2ههههههاي داراي رتروترانسهههههپوزو 

هستند. اخيهرا اسهتااده از  LTRهاي فاقد پوزو رتروترانس

بندي، ابزار سودمندي را بهراي ها در قبقهرتروترانسپوزو 

اي در ماالهه ها فراهم کرده است.ماالهه درجه قرابت گونه

 .Vو  V. fabaبه منظور بررسهي روابهط خويشهاوندي دو گونهه 

                                                 
1- Retrotransposone 
2- Long Terminal Repeat 

3- Sequence Specific Amplified Polymorphic 
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narbonensisه ، با استااده از سهه رتروترانسهپوزو ، از گهرو

کارگيري نشانگرهاي و با به LTRهاي داراي رتروترانسپوزو 

SSAP3 اي حاصل، دو شاخه با ساختار نسهبتا در نمودار خوشه

ماابق  V. narbonensisهاي زيرين گونه خوب توليد شد. برخي رده

بندي شدند و در واقع مسير اجدادي منشا  جغرافيايي، گروه

هها ماابقهت داشهت. در ها با توزيع جغرافيايي آ اين رده

همبستگي کمتري بهين ، V. fabaهاي مربوط به گونه مورد جمهيت

بندي مورفولوژيکي وجهود منشا  و توزيع جغرافيايي با رده

 (.2007داشت )سانز و همکارا ، 

-هاي توالي، رتروترانسپوزو V. fabaدر تحقيق ديگري روي 

هاي ، بر اساس نشانگرDNAهاي تکراري انتهايي مولکول 

هاي قراحي شده )غير چندشکل تکثير شده توسط توالي

 .Vهاي تصادفي( توانستند منشا جغرافيايي بين برخي ژنوتيپ

faba  را شناسايي کند. برخي بر اين باورند که

هاي گياهي هاي ژنومي درو  سلولRNAها از رتروترانسپوزو 

ز ترين شکل گياها  نياند و در ژنوم ابتداييمنشا  گرفته

 (.2006اند )داکينگ و همکارا ، حضور داشته

 

  RAPDسازي بر اساس نشانگرهاي تکنيک غربال -1-8-6

مهراز اي پلهيتوسط واکنش زنجيره DNAدراين روش قاهات 

(PCRتحت تاثير يک آغازگر ساده تصادفي تکثير مي ) .شهوند

از يک ناحيه ژنوم، حاوي يک قاهه کوتاه با  PCRهر محصول 

انههدازه کهافي شود که به مل با آغازگر، مشتق ميتوالي مک

تکثير يافته است. محصونت تکثير شهده در حضهور اتيهديوم 

شوند برومايد روي ژل آگارز در يک زمينه الکتريکي جدا مي

و نوارهاي تاکيک شده در زير نهور مهاورا  بهناش، قابهل 

 (.1996باشند )کارپ و همکارا ، مشاهده مي

تهوا  بهه مهي RAPDزگرهاي تصهادفي از مزاياي مهم آغا

؛ زاههدي و 1996موارد زير اشاره کرد )کارپ و همکهارا ، 

 (:1387همکارا ، 

اقالعهات  ومهواد راديواکتيهو  ،DNAبه کاوشهگرهاي  -1

 توالي براي قراحي آغازگرهاي ويده نياز ندارد.

مراحل نشا  گذاري و دورگ گيري وجود ندارد. سريع،  -2

يو  است و نياز کمتري بهه تکنولهوژي ساده و قابل اتوماس



 19 

پيشرفته، ميزا  کار و هزينه بهان در مقايسههه بها سهاير 

 نشانگرهاي مولکولي دارد.

نهانوگرم(  10)حهدود  در هر واکنش DNAاندکي مقدار  -3

 نياز دارد. 

البته با وجود برخي ايراداتي کهه بهه آ  وارد اسهت، 

-و تکهرار PCRنظير غالب بود ، دماي اتصال پايين در قول 

توانهد نقاهه شهروع و روش مهوثري بهراي پذيري پايين، مي

هاي مرتبط در جنس ماشک باشهد تهيين تنوع ژنتيکي بين رده

-؛ مهک2000؛ پوتوکينا و همکارا ، 1996)کارپ و همکارا ، 

-( بها بهه1994(. جارت و استين )2000گريگور و همکارا ، 

که نشانگرهاي  کارگيري اين روش در جنس ماشک بيا  داشتند

RAPD ساح بانيي از تنوع و تمايز را به ويهده در سهاوح ،

 کنند.اي فراهم ميگونهدرو 

هاي چندين گونه از لحهاظ اکولهوژيکي، در نهايت مشخصه

ژنتيکههي، کاريولوژيههك، مولکههولي، بيوشههيميايي و غيههره 

تواند منجر به يک تصوير عمومي از تنوع درو  جنس شود. مي

ها اوقات نتايج حاصل از هر کدام از اين روشهر چند گاهي 

وو، ديخهواني نهدارد )وا به تنهايي، با نتايج ديگهر ههم

 (.2006؛ ساکووي  و سيسليکويسکي، 2001

هاي هاي حاصل از روشالبته عدم وجود همبستگي بين داده

يهابي مختلف، دنيلي دارد که بايهد بهه نوبهه خهود ريشهه

عدم وجود ارتباط قابل فههم در هايي از اين گردند. نمونه

بنهدي يک ماالهه اکولوژيکي و ژئهوگرافيکي در جههت قبقهه

در مناقق آسيا، اروپا و آفريقاي شمالي  V. fabaفيلوژنتيکي 

و بررسي ارتباط آ  با ماالهه ديگري در مناقه مديترانه، 

آميختهه ههاي خهويشبا استااده از نيهن V. fabaتنوع ژنتيکي 

-ني مربوقه آشکار شد. در ماالهه اول نينحاصل از حوزه ژ

ها مجزا شدند. هاي آسيايي به عنوا  يک گروه از بقيه نين

اي، پراکنهده ههاي مديترانههها از جمله نيناما بقيه نين

بوده و گروه مشخص و قابل توجهي تشهکيل ندادنهد )زيهد و 

اي ههاي مديترانهه(. در ماالهه دوم، جمهيت2003همکارا ، 

بندي، به دو حوزه ژرم پالسم کامال مجهزا تقسهيم گروه توسط

 (.2008شد )ترزوپولوس و ببلي، 

 

 هاي مولکوليتجزيه و تحليل داده -1-9
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ههاي هاي مولکولي، اغلب گسسته بوده و مانند دادهداده

نوارهاي مشترک حاصل از دورگ گيهري،  ،DNA–DNAدورگ سازي 

شوند. تيازدهي ميو صار( ام 1به صورت وجود يا عدم وجود )

هاي يهاد هاي ماتريس فاصله که از نوع دادهدر تجزيه داده

دو از يههک بهههههها دوباشههند، دادهمي DNAشههده مربههوط بههه 

تههرين کننههد )مثههل نزديههکبندي پيههروي ميالگههوريتم خوشههه

 (.1همسايه

اي که از يک يا چنهد روش در هر حال، با هر نوع داده 

هههاي مولکههولي، از دادهماالهههه مشههتق شههده باشههد، اعههم 

بنهدي گيري و قبقههمورفولوژي، بيوشيميايي و غيره، نتيجه

جانبهه، کامهل و مالهق نخواههد سريع و بدو  ماالهات همه

هاي اي، مسايلي چو  سيستمگونهبود. به ويده در ساوح درو 

آميزشي، ساح هتروزيگوسيتي، آزمو  صهاات پهدري و داشهتن 

افراد در تهداد زيهادي مکها  اقالعات قبلي از بسياري از 

کند )کارپ و همکارا ، تر ميها را پيچيدهژني، تاسير داده

هاي ماالهات مختلف مهي(. با اين تاسير، تلايق داده1996

 هاي عمومي و واقهي کمک کند.تواند به اخذ نتيجه

 

 هدف -1-10

ههاي ماشهک، رغم ماالهات گسترده در راباه با گونهعلي

پاسخ مانده است. در ها بياساسي در مورد آ هاي برخي پرسش

پدوهش حاضر تالش بهر ايهن بهوده اسهت تها برخهي اقالعهات 

ههاي ماشهک، کشهف و ارزشمند نهاته در حافظه تاريخي گونه

هاي اصالح ارايه يا تاييد گردد و در صورت نياز در برنامه

نباتات و به منظور درک تنهوع ژنتيکهي و حاهن آ ، مهورد 

ر گيرد. بنابراين اين تحقيق با ههدف بررسهي استااده قرا

ههاي ماشهک بها اسهتااده از روابط خويشاوندي برخي گونهه

 انجام شد. DNAنشانگرهاي پروتئيني و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Neighbour-Joining 
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 Abstract 

 

In order to study phylogenetic relationships between some Vicia species, 17 and 14 

entries were studied using seed storage proteins electrophoresis and RAPDs analysis, 

respectively. The plant materials were collected from Ardebil city and it's adjacent regions 

and forests. Total seed storage proteins extracted from collected seeds and the DNA 

extracted from leaf samples of plants sown at greenhouse in Agronomy Faculty.  Using 40 

RAPD primers, 19 primers produced proper banding patterns with 425 polymorphic 

bands. Also, 38 distinct markers produced from seed storage protein electrophoresis. The 

obtained bands were scored as presence (1) and absence (0) and used in phylogenetic 

study of entries. The Nei and shanon genetic diversity indices calculated for RAPD and 

protein markers, separately, and did not observed considerable difference between two 

techniques in these indices. The phylogenetic tree was constructed using Neighbor Joining 

method based on RAPD, Protein and incorporate markers data. Subspecies and ecotypes 

of sativa species categorized in the same group in constructed phylogeny tree based on 

protein markers. In the upside categories, other species were appended to this group. In 

RAPD analysis, these subspecies and ecotypes categorized in a large group that 

subcategories of this group had other species. In another group, the two ecotypes of V. 

pannonica and V. cracca were categorized. Constructing phylogenetic tree using 

incorporated RAPD and protein markers produced results better than separated ones. 

These results showed that use of different marker techniques could be more efficient in 

studying relationship between the species. Also, Grouping of entries was done using 

PCoA method and the results obtained from constructing phylogenetic trees were 

confirmed. The produced distance matrices from RAPD and protein markers were 

compared using Mantel test and did not observed significant correlation between these 

two data sets. 


