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 نهدر استان هرمزگان با استفاده از  يکی سه توده بومادراندر اين تحقيق، تنوع فيتوشيميايی و ژنت

نگاری انتخاب شد، آغازگر که برای انگشت نهاز مجموع . مورد بررسی قرار گرفت RAPDآغازگر 

باند  44/91مقدار متوسط باند چندشکل برای هر آغازگر . باند چندشکل توليد شد 991در مجموع 

برای   UPGMAنای ضريب تشابه جاکارد با استفاده از الگوريتم بر اساس تجزيه کالستر بر مب . بود

در . بندی شدندسه گروه دسته به هاژنوتيپ  بود نمونه گياهی 33شامل  ی کهبومادران سه جمعيت

همچنين در اين پژوهش  .های هر توده در يک گروه جداگانه قرار گرفتندبندی ژنوتيپاين دسته

نتايج نشان داد  .سانس سه توده بومادران مورد بررسی قرار گرفتهای شيميايی و مقدار اترکيب

 δ-2-Careneترکيب . های مورد مطالعه در ترکيبات اسانسی بودکه تفاوت بااليی بين تمامی توده

های بومادران بررسی شده در استان درصد، باالترين ميزان ترکيب مشاهده شده در توده 71/33با 

ژنتيکی و   کلی نتايج اين آزمايش حاکی از تنوع باالیطوربه. ص دادهرمزگان را به خود اختصا

 .مولکولی مورد استفاده و ترکيبات اسانسی بود نشانگرفيتوشيميايی جمعيت های بومادران از لحاظ 

 

 های کلیدیواژه
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  مقدمه

 از گیاهی Achillea wilhelmsii C. Kochعلمی  نام بومادران، با

از نظر نیازهای  (Amjad et al. 2012) باشدمی Asteraceaeتیره 

به شرایط اقلیمی خاصی  دوره رشداکولوژیک، بومادران در طول 

بومادران گیاهی . کندنیاز ندارد و تقریباً در هر اقلیمی رشد می

-26دهی آن ترین دما برای رشد و گلروز بلند که مناسباست 

بنابراین در مناطق گرم و آفتابی بهتر . گراد استسانتی درجه 12

 ,Omidbeigi) نمایدتری تولید میهای بیشکند و گلرشد می

تحمل خشکی  درجه های بومادران به دلیلبعضی گونه (.2005

طقی که محدودیت آب وجود نسبتاً باال، برای مقاصد زینتی در منا

اثرات  دارای بومادران (.Khalil et al. 2011) شونددارد استفاده می

 سوء درمان در آن کرده دم و تشنج بوده ضد و هموروییدآنتی

 .Potrich et al) باشدمی معده مؤثر زخم و نفخ با همراه هاضمه

دارد  اسید معده ترشح بر مهاری آن اثر الکلی -آبی عصاره (.2010

(Niazmand et al. 2010.) چنین این گیاه در طب سنتی بههم-

ی زخم، ادرار آور، ضد نفخ، ضد آور، التیام دهنده عنوان اشتها

 Asgarirad et) تب، ضد التهاب و مسکن سرفه استفاده شده است

al. 2010; Trumbeckait et al. 2011.) گل و برگ متانولی عصاره 

 (.Amjad et al. 2011)است  ریاییخواص ضدباکت دارای آن،

 2١11 سال در و همکاران توسط فتحی گرفته انجام تحقیقات

 را Achillea wilhelmsii هوایی هایاکسیدانی اندام آنتی فعالیت

 ثانویه هایمتابولیت باالی میزان وجود دهندهنشان که کندبیان می

سی اسان هایترکیب (Fathi et al. 2011) گیاه است این در

 کشورها مورد از برخی در ها،آن دارویی اهمیت دلیلبه بومادران،

 (Chemotypes) شیمیایی هایتیپ یا هامونه و گرفته قرار بررسی

 در تحقیقات. استگزارش شده مختلف مناطق از متفاوتی

 بومادران اسانسی هایترکیب که داده نشان اروپایی کشورهای

هستند  کامازولن و هانمونوترپ از باالیی مقادیر حاوی

(Judzentiene and Mockute, 2010) .دیگر در  ایمطالعه در

 جمع زرد بومادران سه توده اسانس شیمیایی هایترکیب ایران،

 ایمزرعه شرایط در کشت از لرستان بعد و اصفهان از شده آوری

-آلفا کامفور، اصلی ترکیب چهار گرفت که قرار بررسی مورد

 به را اسانس اجزای درصد باالترین و اسپاتولنول نئولبور ، ترپینئول

شناسایی  .(Rahimmalek et al. 2009)دادند  خود اختصاص

های صفات مهم و موثر در سازگاری، عملکرد و کیفیت گونه

گیاهی و ارزیابی پتانسیل ژنتیکی صفات فوق و جستجوی منابع 

-انتقال ژن های اصالحی وژنتیکی مطلوب برای استفاده در برنامه

کارهای استراتژیک در های مطلوب به ارقام مناسب، از جمله راه

ها اطالع از فاصله ژنتیکی بین افراد یا جمعیت. نوین است نژادیبه

های مورد نظر از جمله و آگاهی از روابط خویشاوندی گونه

گیری مؤثر دهی ذخایر توارثی و نمونهپارامترهای مهم در سازمان

های اصالحی برداری بهتر از تنوع در برنامها و بهرههاز ژنوتیپ

های استفاده از روش. (Sharma et al. 2002) شودمحسوب می

های گیاهی ملکولی جهت آشکارسازی تنوع و روابط ژنتیکی توده

. ای از کارایی باالیی برخوردار استگونه بیندر دو سطح درون و 

 پنج از A. fragrantissima جمعیت پنجای تنوع ژنتیکی در مطالعه

 RAPDآغازگر  شش استفاده از با صحرای سینا جنوب در منطقه

 درصد 65میانگین  با باند 49تعداد مورد بررسی قرار گرفت و 

 مورد هایژنوتیپ بین 15/١ -69/١ژنتیکی   تشابه و چندشکلی

منشا  در تحقیق دیگری (.Morsy 2007) شد گزارش بررسی

در آسیای شرقی  Achilleaی تتراپلوئید و گونههیبریدها و تمایز د

از نظر مورفولوژیک، مولکولی و اکوجغرافیایی مورد بررسی قرار 

جمعیت  14 ازفرد  164 در AFLPنوار چند شکل  921 گرفت و

 .(Guo et al. 2008) شددیپلوئید و تتراپلوئید مشاهده 

 بازار دارویی پرمصرف گیاهان از یکی که بومادراناین  وجود با

ولی  شود،می غذایی محسوب صنایع و هابیماری درمان در جهانی

 بومی هایتوده در زمینه کافی اطالعات کشور ایران در هنوز

 معرفی آن از ایاصالح شده رقم و وجود نداشته شده خالص

های منابع طبیعی هر شناخت گیاهان دارویی در عرصه. استنشده

زمینه توسعه پایدار گیاهان دارویی های مهم در منطقه یکی از گام

ای قابل توجهی را در اختیار محققان تواند اطالعات پایهبوده و می

های مختلف این حوزه تحقیقاتی و کاربردی قرار دهد گرایش

(Zolfaghari et al. 2012). 

طبیعی  هایزیستگاهعنوان یکی از توان بهاستان هرمزگان را می

های ژنی طبیعی بانک هازیستگاهاین  .دگیاهان دارویی معرفی کر

توانند ذخایر ژنتیکی با ارزش گیاهان دارویی را به هستند که می

  (.Asgharnejad et al. 2010) نحو احسن حفظ نمایند
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 جنس بومادران مختلف هایگونه اهمیت به توجه در این مطالعه با

وع تن بررسی آن، های داروییگونه نگهداری و حفاظت ضرورت و

 روابط هدف مطالعه با کوتاه دشتی هرمزگان، بومادران ژنتیکی

 و سازیاهلی اصالح، منظور آن به مختلف هایجمعیت بین ژنتیکی

. است گرفته صورت وابسته صنایع با نیاز متناسب هایرقم تولید

همچنین با توجه به اثر چشمگیر شرایط محیطی بر مقدار و نوع 

میزان این  در تحقیق حاضر ،اهانترکیبات موجود در اسانس گی

سه توده گیاه بومادران در استان هرمزگان، مورد  ترکیبات در

 .بررسی مقایسه ای قرار گرفته است

 

  هامواد و روش

با توجه به اطالعات موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی استان 

هرمزگان، سه منطقه پراکنش بومادران که از نظر ارتفاع از سطح 

یکدیگر متفاوت بودند انتخاب و در این تحقیق مورد دریا با 

آباد، های حاجیاین مناطق شامل شهرستان. بررسی قرار گرفتند

ترتیب در شمال، شرق و غرب این بشاگرد و پارسیان بود که به

گیاه بومادران در منطقه حاجی آباد، پارسیان و . انداستان واقع شده

و  "بنجراشک"، "سربرزه"های محلی ترتیب به نامبشاگرد به

نمونه از  1١از هر منطقه تعداد . اندگذاری شدهنام "سرزرد"

Achillea wilhelmsii C. Koch در مرحله گلدهی، به صورت ،

 (.1شکل )آوری شد تصادفی جمع

 
 آوری شده از منطقه بشاگرد استان هرمزگانای از بومادران جمعنمونه -1شکل 

 CTAB (Murry and شبر اساس رو  DNAاستخراج 

Thompson, 1980)  های گرم از برگمیلی 9١١و با استفاده از

دانشگاه  باغبانی علوم گروه بیوتکنولوژی آزمایشگاه جوان در

 کیفیت و یت، کمDNAاز استخراج  پس. هرمزگان صورت گرفت

آگارز  ژل الکترفورز و اسپکتروفتومتری روش دو از با استفاده آن

با توجه به بررسی منابع، در  .قرار گرفت ررسیب مورد  یک درصد

 آغازگر نهتصادفی استفاده شد که تنها  آغازگر 15این تحقیق از 

. مورف قابل امتیازدهی و مشخص ایجاد نمودندباندهای پلی

ها مورد بررسی آغازگربنابراین تنها الگوهای باندی حاصل از این 

مورد استفاده  مشخصات آغازگرهای. و تجزیه آماری قرار گرفت

 . استشده یهارا 2در جدول 

 شرکت از PCRپلیمراز، کیت  ایزنجیره واکنش محلول تهیه برای

 4١ شامل واکنش، محلول هر. گرفت قرار استفاده مورد پیشگام

 RAPD ،5/12آغازگر  میکرولیتر ژنومی، یک DNAنانوگرم از 

 در یلاستر آب مقطر میکرولیتر 5/4کیت و  مخلوط از میکرولیتر

 در دستگاه واکنش محلول. بود میکرولیتر 25نهایی  حجم

ترمو سایکلر مورد استفاده در این  .شد داده قرار ترموسایکلر

 .بود BIO RAD ، (T100 Thermal Cycler)تحقیق از نوع

های خام منظور بررسی تنوع ژنتیکی، در ابتدا ماتریس دادهبه

عدم حضور باندها  بر اساس حضور یا Excel محیطنشانگری در 

ماتریس ضرایب تشابه به . مشخص شد و صفر ترتیب با کد یکبه

 NTSYSافزار وسیله نرمسه روش دایس، جاکارد و تطابق ساده به

pc ver. 2.02   های محاسبه و متعاقباً رسم دندروگرام نیز به روش

افزار وسیله همین نرمبه UPGMAاتصال ساده، اتصال کامل و 

-نیز برای رسم دندروگرام به RBچنین الگوریتم هم. انجام شد

 . به کار برده شد gCLUTO V1/0افزار وسیله نرم

ها که حاوی های برداشت شده مربوط به هر یک از جمعیتنمونه

ه و در شدهای گیاه بود، با یکدیگر مخلوط برگ، گل و سرشاخه

و  دشدنخشک ( گراددرجه سانتی 25تا  22)دمای معمولی اتاق 

گیاه  پودر از گرم 12١. شدند پودر برقی آسیاب توسط سپس

 جهت طور جداگانه،مربوط به هر جمعیت به شده خشک

 توسط ساعت سه به مدت آب با تقطیر روش به اسانس استخراج

 طبق روش فارماکوپه بریتانیا( تقطیر با آب)کلونجر  دستگاه

ر ادامه د. (British Pharmacopoeia, 1988) شد گیریاسانس

ها اسانس. شدبازده اسانس بر اساس وزن خشک نمونه محاسبه 

تا ، (Na2SO4) آببی سدیم سولفات از استفاده با گیریآب از پس

 چهاردمای )در یخچال  زمان تزریق به دستگاه گاز کروماتوگرافی

 . نگهداری شدند( گراددرجه سانتی
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های ندامهای موجود در اجهت شناسایی اجزای متشکله اسانس

های مورد بررسی، از دستگاه مختلف هر یک از توده

شامل  (GC-MS) گازکروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی

 با منبع یونیزاسیون الکترونی  Aglient 5975C ردیاب جرمی مدل

(EI ) کوپل شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی مدلAglient 

 25/١طر داخلی متر،  ق 4١با طول  HP-5MSکه از ستون  7890

میکرومتر برخوردار بود، استفاده  25/١متر و ضخامت فیلم میلی

 دستگاه کروماتوگرافی گازی روی (Inlet) دمای محل تزریق. شد

گراد، دمای منبع یونیزاسیون ردیاب جرمی روی درجه سانتی 22١

درجه  24١روی ( کوادروپل)گراد، دمای آناالیزر درجه سانتی 15١

-درجه سانتی 22١ رویMS ، GCدمای واسط بین  گراد وسانتی

 .شدگراد تنظیم 

در هر مورد پس از تزریق مقادیر بسیار جزئی اسانس، 

های جرمی ترکیبات مختلف موجود کروماتوگرام حاصله و طیف

های نرمال، شاخص با توجه به خروج آلکان. در آن بررسی شد

ای، ی کتابخانهها با الگوهابازداری و اندیس کواتس و تطبیق آن

های مربوط به هر جسم تفسیر و ترکیبات عمده تشکیل طیف

همچنین با توجه به سطح زیر . ها شناسایی شدنددهنده اسانس

و مقایسه آن با سطح  GCهای کروماتوگرام منحنی هریک از پیک

کل زیر منحنی، درصد نسبی هر یک از اجزاء متشکله اسانس 

 .تعیین شد

 

  نتایج

 112نگاری در مجموع برای انگشتانتخابی  آغازگر نه از مجموع

مقدار متوسط باند چند شکل برای هر . باند چند شکل تولید شد

 (.2جدول )باند بود  99/12آغازگر 

 

 
 

 (1444)های بومادران آوری نمونهمشخصات جغرافیایی و اقلیمی مناطق جمع -1جدول  

 
 مورفیک تولید شده توسط هر آغازگرمورد استفاده در این تحقیق به همراه تعداد و درصد باند پلی RAPDمشخصات آغازگرهای  -2جدول

 چندشکلدرصد باند  چندشکلتعداد باند  دهاتعداد کل بان (C˚)دمای اتصال  توالی آغازگر نام آغازگر

RAPD-g11 TGCCCGTCGT 2/44 11 4 21 

RAPD-m2 ACAACGCCTC 42 15 19 44 

RAPD-m3 GGGGGATGAG 49 11 11 1١١ 

RAPD-a2 TGCCGAGCTG 49 12 12 1١١ 

RAPD-a10 GTGATCGCAG 44 14 12 42 

RAPD-e3 CCAGATGCAC 49 2١ 12 4١ 

RAPD-f19 CCTCTAGACC 2/42 4 4 1١١ 

RAPD-b10 CTGCTGGGAC 4/4١ 14 12 42 

RAPD-b11 GTAGACCCGT 42 15 15 1١١ 

 - 112 114 - - مجموع

 22/49 99/12 22/14 - - میانگین

 
 
 

 
 
 

طول جغرافیایی  آوریمنطقه جمع استان ردیف

 (شرقی)

عرض جغرافیایی 

 (شمالی)

ارتفاع از سطح 

 (متر)دریا 

    میانگین دما

 (گرادیسانت)

میزان بارندگی 

 (مترمیلی)

 اقلیم

 گرم و نیمه خشک بیابانی 25١-4١١ 5/22 16١١ 25˚55' 56˚15' (شمال)آبادحاجی هرمزگان 1

 گرم و نیمه خشک 15١-2١١ 5/22-5/25 2١ 25˚5' 54˚25' (غرب)پارسیان هرمزگان 2

 یمه خشکگرم و ن 15١-25١ 2١-25 54١ 26˚95' 55˚59' (شرق)بشاگرد هرمزگان 4
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 نهتعداد باندهای چندشکل تولید شده توسط هر آغازگر در دامنه 

ای باند بر 12و  RAPD. g11 و RAPD. f19باند برای آغازگرهای 

آغازگر استفاده شده، چهار  نهاز . متغیر بود RAPD. e3آغازگر 

ایجاد ( مورفیکپلی)درصد چند شکل  1١١آغازگر نوارهای 

 1١از آغازگر  استفاده با شده ایجاد نواری الگوی از اینمونه. کردند

 .استنشان داده شده 2در شکل  e3نوکلئوتیدی 

 
های بومادران ژنومی نمونه DNAالگوی باندی حاصل از تکثیر  -2شکل 

 N3)و  N1 ،N2؛ bp plus1١١ لکولی منشانگر وزن ( e3 .Mتوسط آغازگر 

 E1 ،E2؛ (حاجی آباد)های مربوط به شمال استان هرمزگان سه تکرار از نمونه

، W1؛ (شاگردهب)های مربوط به شرق استان هرمزگان سه تکرار از نمونه E3)و 

W2  و(W3 (پارسیان)به غرب استان هرمزگان های مربوط نمونه 

 

نتایج بررسی ضریب کوفنتیک نشان داد در بررسی تنوع ژنتیکی 

در جمعیت بومادران ترکیب ضریب  RAPDوسیله نشانگر به

. بهترین نتیجه را در پی دارد UPGMAفاصله جاکارد و الگوریتم 

بر اساس تجزیه و تحلیل کالستر بر مبنای ضریب تشابه جاکارد با 

 4١ ،بومادران برای سه جمعیت UPGMAتفاده از الگوریتم اس

-در این گروه. بندی شدندسه گروه دسته در مورد بررسی ژنوتیپ

شکل )افراد هر یک از سه جمعیت کامالً از هم جدا شدند  ،بندی

دهد که ها نشان میآوری جمعیتمطالعه ارتفاع محل جمع(. 4

 16١١ده از ارتفاع آوری شهای مربوط به جمعیت جمعژنوتیپ

-های مربوط به جمعیت، ژنوتیپ(N10تا  N1)متر، در یک گروه 

تا  E1)متر در گروه دوم  54١آوری شده از ارتفاع های جمع

E10 )های جمعهای مربوط به جمعیتو در گروه سوم ژنوتیپ-

 در. قرار گرفتند( W10تا  W1)متر  2١آوری شده از ارتفاع 

ارتفاع  از حاصل بندیگروه که داد شانن صفات بندیمجموع گروه

ای تجزیه خوشه .کندمی تبعیت هاجمعیت اولیه هایرویشگاه مبدأ

ها نیز موفق به جداسازی ژنوتیپ RBبندی وسیله الگوریتم گروهبه

به سه گروه شد که این سه گروه در واقع همان سه جمعیت مورد 

. استشدهارایه  4نتایج تجزیه این روش در جدول  .بررسی بودند

 .استشده هیراا 9در شکل   RBای الگوریتم همچنین نمای قله

 

 
ترکیب  نهاکوتیپ بومادران با استفاده از  4١دندروگرام مربوط به  -4شکل 

-وسیله نرمهب UPGMAو ضریب تشابه جاکارد و الگوریتم  RAPDآغازگری 

    NTSYS pc ver. 2.02افزار 

 

 
 RBبندی وسیله الگوریتم گروهای بهوشهنتایج تجزیه خ -4جدول 

 Isim Isdev ESim ESdev اندازه خوشه خوشه

حاجی آباد 

 (سربرزه)

01 0 1 091/1 110/1 

پارسیان 

 (بنجراشک)

01 0 1 805/1 118/1 

بشاگرد 

 (سرزرد)

01 0 1 880/1 118/1 
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بندی وسیله الگوریتم گروهای بهتجزیه خوشهای حاصل از قله نمایش -9شکل 

RB افزار با استفاده از نرمgCLUTO V1/0 2؛ (سربرزه)آباد توده حاجی. 1؛ .

 (سرزرد)توده بشاگرد . 4؛ (بنجراشک)توده پارسیان 

 

ای نمایان شده ها هر گروه به صورت قلهای ژنوتیپدر نمایش قله

دهنده شباهت درون گروهی، حجم قله ها نشانکه ارتفاع این قله

ها تفاوت افراد دو گروه با هم و روه، فاصله قلهتعداد اعضای گ

نهایتاً رنگ قله انحراف استاندارد درونی اعضای هر گروه را نشان 

گر انحراف کم و رنگ قرمز که رنگ آبی بیانطوری به. دهدمی

طور که در همان. گر انحراف زیاد اعضای یک گروه استبیان

ترتیب د بهمشخص است جمعیت حاجی آباد و بشاگر 9شکل 

هر سه توده . ترین تنوع درون گروهی بودندترین و کمدارای بیش

 .یگر بودندکددارای تعداد افراد مساوی و فاصله نسبتاً مساوی از ی

هر یک از های در نمونه ترکیبات شناسایی شده  9در جدول 

. استها گزارش شدهمناطق به همراه درصد و شاخص بازداری آن

، 4/١ترتیب توده شمال، غرب و شرق استان بهبازده اسانس در 

ترکیب  42در اسانس توده شمال استان  .درصد است 9/١و  ١/5

. دهددرصد کل ترکیبات را تشکیل می 44/24که  شدشناسایی 

 1,8، (درصد15/11) ɣ-2-carene: ها عبارتند ازعمده این ترکیب

cineol (44/2 درصد) ،Eukalyptol  (55/2 درصد)، p-Menth-1-

en-4-ol (52/6 درصد ) 2-(+)و-Bornanone (24/5 درصد .) این

در توده . شوندپنج ترکیب، ترکیبات اصلی این توده را شامل می

درصد کل  41/54ترکیب که در مجموع  14وحشی غرب، تعداد 

ترکیبات . شود، مورد شناسایی قرار گرفتترکیبات را شامل می

 Thymol (56/1١رب را عمده شناسایی شده از توده وحشی غ

، (درصد 55/5) cis-sabinol، (درصد 44/4) spatulenol، (درصد

caryophilla-4(12),8(13)-dien-5β-ol (١1/6 ) 1,8و cineol 

در اسانس توده شرق استان در  .، تشکیل دادند(درصد ١4/9)

درصد کل  25/46ترکیب شناسایی شد که  25مجموع تعداد 

 ɣ-2-careneها شامل ترین آنعمده. دهدترکیبات را تشکیل می

 camphor، (درصد 12/11) Artemisia alcohol، (درصد 69/22)

 cineol 1,8و ( درصد 44/5) Bornanone-2-(+)، (درصد 62/5)

ارایه  9بقیه اجزا به تفکیک در جدول . باشد، می(درصد 52/9)

  .استشده

 

  بحث

از  با استفاده Achillea wilhelmsiiاز  هاییجمعیت پژوهش این در

و همچنین  RAPDاز نشانگرهای  حاصل ملکولی هایداده بررسی

مطالعه قرار  مورد تنوع نظر تجزیه و تحلیل اجزای اسانس، از

-جمعیت میان در RAPDشکل  چند نوارهای زیاد تعداد. گرفتند

 هایاین جمعیت میان در را باال ژنتیکی تنوع وجود بومادران، های

( 2009) هاییافته با نتایج این. وب ایران نشان دادجن در بومی

Rahimmalek et al.  تنوع  بررسی این در .است مقایسه قابلنیز

 .A. santolina،Aشامل  بومادران گونهپنج درون و بین ژنتیکی

tenuifolia، A. filipendulina ، A. millefolium  وA. 

biebersteinii نشانگر  ستفاده ازا با توده 55 از شده آوریجمع

AFLP آغازگر نه  از استفاده با و گرفت قرار ارزیابی موردAFLP ،

 تولید شد چندشکلی درصد 1/46باند با میانگین  414

(Rahimmalek at al. 2009) . بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی به

-، نتایج مناسبی جهت تفکیک تودهRAPDوسیله نشانگر ملکولی 

ای بر اساس که تجزیه خوشه طوریبههای بومادران ارائه داد 

 UPGMAهای رسم دندروگرام ضریب فاصله جاکارد و الگوریتم

در  .های بومادران را تفکیک کندخوبی توانست توده، بهRBو 

بررسی  منظوربه، .Mirahmadi et al (2012) ای که توسطمطالعه

انجام  RAPDآغازگر هشت ژنوتیپ بومادران با  44روابط ژنتیکی 

 UPGMAشد نیز از ترکیب ضریب تشابه جاکارد و الگوریتم 

نتایج تجزیه واریانس ملکولی  .رسم دندروگرام استفاده شد برای

 که جاییآن از چنینهم. ها بوددار بین تودهاکی از تفاوت معنیح

 بومی و خودرو هایتوده مطالعه، این در بررسی مورد هاینمونه

 رفت میانمی انتظار که طورهمان ،باشدمی شده آوریمناطق جمع

 داشت مستقیمی وجود رابطه ژنتیکی فواصل و جغرافیایی پراکنش

 یک در بودند هم نزدیک به جغرافیایی نواحی در که هایینمونه و

 .قرار گرفتند گروه
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 رب و شرق هرمزگانسه منطقه شمال، غ Achillea wilhelmsiiهای وحشی ترکیبات موجود در اسانس توده -9جدول 

 توده شمال ترکیبات ردیف

 درصد

 توده غرب

 درصد

 توده شرق

 درصد

 شاخص بازداری

0 Artemisia triene _ _ 77/1 900 

2 alpha-pinene 8/0 78/0 15/2 900 

0 camphene 15/0 90/0 02/0 909 

0 Sabinen 82/0 00/1 _ 978 

8 Yamogi alcohol 78/8 _ _ 0110 

6 δ-2-Carene 08/00 _ 60/22 0105 

7 1,8 cineol 90/5 19/0 85/0 0120 

5 o-Cymene 57/1 18/0 69/2 0127 

9 Eukalyptol 87/5 _ 06/2 0102 

01 γ-Terpinene 08/2 5/1 07/0 0161 

00 Sabinene hydrate 55/1 _ _ 0169 

02 Artemisia alcohol 07/1 _ 02/00 0157 

00 Terpinolene 08/1 02/1 _ 0159 

00 Linalool 95/2 75/0 90/0 0012 

08 Isovaleric acid 29/0 68/1 7/0 0015 

06 Cis-2-p-menthene-1-ol 92/1 _ _ 0020 

07 cis-sabinol _ 78/7 02/0 0002 

05 (+)-2-Bornanone 50/8 90/0 90/7 0007 

09 camphor _ 7/2 62/7 0081 

21 Pinocarvone 15/2 16/1 76/1 0068 

20 p-Menth-1-en-4-ol 75/6 17/0 52/0 0052 

22 Terpinen-4-ol _ _ 00/6 0059 

20 α-Terpineol 00/0 _ _ 0098 

20 2-Pinen-10-ol 16/0 _ _ 0099 

28 (Z)-Chrysanthenyl acetate _ 9/1 _ 0260 

26 L-bornyl acetate 70/0 _ _ 0256 

27 Lavandulyl acetate _ _ 80/0 0259 

25 Thymol _ 86/01 _ 0290 

29 Sabinyl acetate _ _ 50/0 0290 

01 1,5,5-Trimethyl-6-methylene-cyclohexene 26/1 _ _ 0005 

00 α-Cubebene 08/2 _ _ 0051 

02 Methyleugenol 80/0 _ _ 0016 

00 β-Gurjunene 20/0 _ _ 0020 

00 β-cubebene 18/2 _ _ 0000 

08 Germacrene D 06/2 _ _ 0009 

06 Elixene _ _ 00/1 0810 

07 Nerolidol 62/1 _ _ 0860 

05 Spatulenol 50/1 90/9 20/2 0850 

09 Caryophyllene oxide 65/1 82/2 7/1 0891 

01 Caryophylla-4(12),8(13)-dien-5β-ol 10/0 10/6 _ 0600 

00 Naturalβ-Eudesmol 05/0 _ 16/2 0685 

02 Hexahydrofarnesyl acetone _ _ 29/1 0508 

00 Phytol _ _ 02/0 2000 
 



 مکارانو ه سیرچیغالمرضا شریفی  ...بومادران بررسی تنوع ژنتيکی و فيتوشيميايی

 

 373  9315پاییز / 3شماره / یازدهمدوره / ژنتیک نوین

 

 

 که مطالعه مورد هایتوده بندیطبقه از آمده دستهب نتایج براساس

 پراکنش نظر از های بومادراننسبی بین توده همبستگی از حکایت

احتماالً  داشت، RAPDنشانگرهای  از استفاده با هاجغرافیایی آن

 یا نزدیکی دوری بر دلیلی تواندمی هاتوده جغرافیایی فواصل

 ژنتیکی تنوع نیاز به که نژادیبه هایبرنامه در و باشد هاآن ژنتیکی

نتیجه  احتماالً تنوع جغرافیایی مبنای بر گزینش باشد،می باالیی

 از استفاده با که شد مشخص تحقیق این در. بخش خواهد بود

و  هاوتیپژن ژنتیکی فاصله کم، زمان در توانمی RAPDتکنیک 

مشخص  یکدیگر به نسبت کوتاه دشتی را بومادران بومی هایتوده

 .نمود

بررسی فیتوشیمیایی بومادران در استان از  آمده دستبه نتایج

-اسانس اجزای مقادیر در مالحظه تنوع قابل دهندهنشان هرمزگان،

 میزان مورد مطالعه، گونه اسانس در. باشدبررسی می مورد های

 درصد 51/96مقدار  این از درصد است که 99/65ا همونوترپن

 هایدرصد مونوترپن 44/2١و  داراکسیژن هایمونوترپن

ترین درصد ترکیبات در مجموع بیش .باشندمی هیدروکربنی

 1,8، (درصد 54/44) δ-2-Careneمونوترپنی اسانس هر سه توده، 

cineol (6/15 درصد) ،-2-Bornanone (+ )(64/15 درصد ) وp-

Menth-1-en-4-ol (65/11 درصد )ترپنمیزان سزکویی. باشدمی-

را  آن درصد ترکیبات ترینبیش که است درصد 44/2١ها 

Spatulenol (44/12 درصد) ،Caryophylla-4(12), 8(13)-dien-

5β-ol (١9/5 درصد ) وNaturalβ-Eudesmol (59/5 درصد )

 مورد هایاسانس از آمده بدست نتایج مقایسه. دهدتشکیل می

های ترکیب در را هاییتفاوت و هاشباهت مطالعه، این بررسی در

 در. نشان داد وضوح به گیاه روی همین بر قبلی هایگزارش با آنها

 .A. nobilis subspاسانس  روی ایران در 2١1١سال  در که تحقیقی

Neilreichii گلدهی اوج گلدهی، شامل آغاز رویشی مرحله سه در 

 عنوانبه( درصد 69-25) α-thujoneشد،  انجام لدهیگ از بعد و

شد  شناسایی زیرگونه این اسانس در ترکیب موجود ترینفراوان

(Azizi et al. 2010). این اسانس اجزای در رابطه با گزارشی در 

( درصد 29)دار اکسیژن هایمونوترپن ،ترکیه منطقه ازمیر در گیاه

 خود اختصاص به را شده شناسایی هایترکیب مقدار ترینبیش

 عمده هایکامفور ترکیب و سینئول 1،2 مطالعه این در .دادند

چنین در هم (.Kordali, 2009) بودند اسانس دهنده تشکیل

رویش یافته در نکا واقع  A. wilhelmsiiگزارش مشابهی از اسانس 

باالترین مقادیر اجزای ( درصد 4/24)ها در مازندران نیز مونوترپن

-درصد را سزکویی 4/5دادند و این گیاه را تشکیل میاسانس 

که از  (Azadbakht et al. 2003) ها به خود اختصاص دادندترپن

مجموع سه ترکیب . این نظر با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت

δ-2-Carene ،1,8 cineol 2- و-Bornanone (+) ای که سهم عمده

کنند، به طالعه ایفا میهای مورد مدر ایجاد خواص اسانس نمونه

و غرب ( حاجی آباد)، شمال (بشاگرد)های شرق ترتیب در توده

. درصد بود ١2/6درصد و  56/19درصد،  15/44استان، ( پارسیان)

 در صنایع استفاده منظوربه کهصورتی توان گفت دردر مجموع می

باشد  مورد نظر اسانس خاصیت و اسانس درصد باالترین مرتبط

درصد مجموع سه  15/45درصد اسانس و  25/46با  توده شرق

تفاوت در نوع و . ترین نمونه خواهد بودترکیب عمده، مناسب

آوری جمع A. wilhelmsiiمقدار ترکیبات موجود در اسانس گیاه 

شده از مناطق مختلف، با اسانس گیاه مورد مطالعه در تحقیق 

غرافیایی این توان ناشی از تفاوت شرایط اقلیمی و جحاضر را می

 . مناطق دانست

تواند ما را شناخت ترکیبات موجود در گیاهان بومی کشورمان می

 .های کاربردی از ذخایر گیاهی یاری نمایددر جهت استفاده

 مواد از حاصل بیولوژیکی اسانس اثرهای که جاییآن از همچنین

هاست آن دهنده تشکیل هایتأثیر ترکیب تحت شدتبه گیاهی

 و این مطالعه در که  A. wilhelmsii اسانس هایترکیب الیبا تنوع

 این از هاییگزینش توده امکان استشده مشاهده دیگر مطالعات

 صنایع در کاربرد خاص جهت بیولوژیکی هایفعالیت با گیاه

 اهمیت و سازدمی پذیررا امکان بهداشتی -آرایشی و دارویی

 .نمایدمی آشکار پیش زا بیش را دارویی بومادران گیاه اقتصادی

های اکولوژیکی و جغرافیایی دو عامل مهم هستند که بر تفاوت

گذارد برداری و اصالح گیاهان تاثیر میهای نمونهاستراتژی

(Namkoong, 1986). ها معموالًتغییر در تنوع ژنتیکی درون گونه 

-محدوده جغرافیایی، روش تولید مثل، سیستم جفتمرتبط با 

 .(Gupta et al. 2008) باشدمیندگی و باروری بذر گیری، پراک

 این تمام علتبه تواندمی تحقیق این در شده برآورد ژنتیکی تنوع

طور کلی نتایج این آزمایش حاکی از به .باشد شده ذکر هایعامل

 .بودهای بومادران در سطح استان هرمزگان تنوع باال بین توده



 و همکاران سیرچیغالمرضا شریفی  ...بومادران بررسی تنوع ژنتيکی و فيتوشيميايی

 

 9315 پاییز/ 3شماره / یازدهمدوره / ژنتیک نوین 375

 

 پالسممدیریت ژرم جهت یزیربرنامه در ژنتیکی تنوع شناسایی

 برای آینده اصالحی هایتدوین برنامه در همچنین و ایران بومادران

 صنایع اهداف با نیاز مورد گیاهان یابی بهدست منظوربه گیاه این

 ملکولی نتایج از گیریبهره با که طوریبه .خواهد بود مفید مرتبط

امکان  ها،هنمون فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی ارزیابی تنوع و

 از آن گیریبهره و توسعه برای مناسب هایجمعیت شناسایی
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n this study, photochemical and genetic diversity of three yarrow’s populations Achillea wilhelmsii C. 

Koch of Hormozgan province were evaluated using nine RAPD primers. In general, 112 polymorphic 

bands were produced from the applied primers. The mean value of polymorphic bands was 12/44 per 

primer bond. The Analysis of cluster base on Jacquard correlation coefficient was performed by using 

UPGMA algorithm on three populations of yarrow which contain 30 plant samples. Individuals in three 

populations were completely separated in clusters which revealed genetic distance between populations. In 

addition, the chemical compounds and the amount of essential oils, three Yarrow masses have been 

investigated at this study. The obtained results indicate that there were a high differences between all 

studied masses in their essential oil compounds. The compound of δ-2-Carene with 33/79 percent was the 

most observed compound in the studied Yarrow masses in Hormozgan province. In general, the results of 

this experiment showed that there was a high genetic and phytochemical diversity in Achillea (Yarrow) 

populations in terms of used molecular marker and their essential oil compounds. 
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