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Teucrium polium(کلپوره،ییایمیشفیتووژنتیکیتنوعکلیدي:هاي واژه L.(،RAPD،،اسانسGC/MS.

مقدمه
Teucrium poliumیمحلهاي نامبهکهاستنعناعرهیتاز

دوازدهرانیادرجنسنیااست.معروفکلپورهوينخودمیمر
,Mozaffarian(داردگونه ،یعلفستیاهیگکلپوره. )1994

دیسفظاهريدارا،متریسانت35تا10ارتفاعبهپرشاخها،یپا

ازدهیپوشودراز،کیبار،دمبرگبدونآنيهابرگکهياپنبه
تادیسفرنگبهییگلهااست.پهنکسطحدرياپنبهيهاکرك

پرشاخهوپرپشتصورتبهاهیگساقهدارد.زردبهلیمادیسف
ینواحدرمعموالًاهیگنیا.شودیمدهیددهیخوابحالتبهایو
اروپا،مختلفینواحيزارهاماسهویسنگالخسواحلر،یبا
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رانیاازجملهایآسیغربجنوبوقایآفرشمال،ترانهیمدمنطقه
.شودیمافتیاردنوقطرعربستان،مصر،درودیرویم

وسردردرفعدرآمدهبعملکهییهایبررسطبقاهیگمصرف
يادرار،یتناسلدستگاهيهايماریبه،یتغذدستگاهعملضعف

بودهمؤثریعمومضعفعلتبهیقاعدگوقوععدمایریتأخو
طبدراهیگگلداريهاسرشاخهنیهمچن.داردضدتشنجاثرو

بکاریآبستندورهيدردهارفعيبراکردهدمصورتبهیسنت
,Mozaffarian(رودیم ،تبضدويباکترضداثرات.)1994

دهیداهیگنیاعصارهمصرفدرزینزخمضدو التهابضد
Esmaili(استدهش & Amiri, ژنتیکی،تنوعبررسی.)2009

ژنتیکیظرفیتشناساییدررانباتاتاصالحن امتخصص
مطالعهونمایدمییاري،مهماصالحیاهدافبامرتبطصفات

اقلیمیوجغرافیاییتنوعازژنتیکیتنوعتبعیتوالگوپذیري
هاي محیطباآنهااحتمالیهاي سازگاريدهندهنشانها،ژنوتیپ

مناطقدرکاشتهاي اولویتتعییندروباشدمیتاومتف
,Ghareyazi(باشدکنندهکمکتواندمیمختلف 2001 .(
WelshوPetersonآغازگرهايباهاشکلیچندمطالعهدر
همهنژادهايبینتواندمیروشاینکهکردندثابت،اختیاري

بانژادهابررسیوشناساییدرورودبکارتقریباً موجودات
Welsh(باشدارزش & Peterson, درکهیقیتحقدر.)1991

گلیمریمژنوتیپ14ژنتیکیتنوعیبررسمنظوربه2006سال
Randomانتخابیآغازگر18،شدانجاملییبرز amplified

polymorphic DNA)RAPD(وگرفتقراراستفادهمورد
تشابهضریببراساسدندروگرامشد.مشاهدهباند195

وشدرسمUPGMAروشبهاقلیدوسیفاصلهوجاکارد
Echeverrigaray(شدندتقسیمگروهسهبههاژنوتیپ et al.,

2006(.HatriوZamaniکاکوتیژنوتیپ39ژنتیکیتنوع
)Ziziphora tenuior(نشانگرباراRAPDندکردمطالعه.

بررسیبرايجاکاردتشابهضریبازوانجامهادادهآنالیز
اینبروشدانجامنیزايخوشهتجزیهشد،استفادهتشابهمیزان

Hatri(شدندتقسیمگروه6درهانمونهاساس & Zamani,

2011(.Dalir)2011 (آویشننمونه13نیز)Thymus(بارا
در،کردبررسیGC/MSروشوRAPDمولکولینشانگر
وبودندشکلچندباند142،باند149ازژنتیکیتنوعبررسی

نیزايخوشهتجزیهبراساس. بود% 35آمدهبدستژنیتنوع
یبررسدر.شدندبنديدستهگروه2درفیتوشیمیاییصفات
کهاستشدهدادهنشانهیترکدرگلیمریماهیگاسانس

لنیوفیکار- بتا%،18ننیپ- بتاگیاه،اینهاي بیترکنیترعمده
Ricci(باشندمی%12ننیپ- آلفاو8/17% et al., در.)2005

بهمربوطيانمونهدر) Amiri)2009وEsmailiپژوهش
ییشناسايهابیترکنیمهمترکهشدییشناساماده44بروجرد

%،35/12لنیوفیکار- بتا،%95/12ننیپ- آلفاشاملشده
و%60/7موننیل%،75/8ننیپ- بتا%،B74/11جرماکرن

Esmaili(باشندمی%57/5دیاکسلنیوفیکار & Amiri,

MuhtadiوHassanتوسطکهیقیتحقدرنیهمچن.)2009

کهشديجداسازاسانسازماده80شد انجام)1979(
وربنول،سیسنن،یپ- آلفاسپاتولنول،ابیترتبهموادنیشتریب

بررسیتحقیق،ایناصلیهدف.بودوربنونوموننیلنن،یپ- بتا
باکرماناستانکلپورهپالسم ژرمفیتوشیمیاییوژنتیکیتنوع

کروماتوگرافیوRAPDمولکولینشانگرهايازاستفاده
یکیژنتتنوعتطابقزانیمیبررسوجرمیسنجیطیف- گازي

وکییژنتاطالعاتآوردنفراهممنظوربهییایمیفیتوشو
بود.اصالحیهايبرنامهبراي الزمفیتوشیمیایی

هاروشومواد
ازشدهآوريجمعکلپورهنوتیپژ15تحقیقایندر
کرمان،،سرچشمه،رفسنجانبافت،کوهبنان،زرند،مناطق
،داوران،راینراور،،شهدادعنبرآباد،،سیرجانباغین،

بیوتکنولوژيآزمایشگاهدرکرماناستاندلفاردوشهربابک
یطیمحعلوموشرفتهیپيتکنولوژوعلومیالمللنیبمرکز
CTABروشبهDNAاستخراج.گرفتقراربررسیمورد

روشازDNAتیفیکویتکمبررسیبراي.انجام شد
PCRيهاواکنشانجاميبرا.شداستفادهياسپکتروفتومتر

دیگرداستفادهراتییتغیاندکباوانتورپدستورالعملاز
)Shahriari & Emamjomehe, موردکلریترموسا.)2002

PCR.بودانتیگراداپندورفنوعازقیتحقنیادراستفاده

يسازواسرشتشروع:چرخهکی؛شدانجامریزبرنامهبا
DNAدمايدرهیثان30وقهیدق2مدتبه°C94 ،
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يارشتهتک؛ریزمرحلهسهشاملچرخههرچرخه:40
اتصال،C94°دمايدرهیثان50مدتبهDNAشدن

دمايدرهیثان40مدتبهيارشتهتکيDNAبهآغازگر
آغازگربسطوبود)متفاوتمریپراTMبهبا توجه(مناسب

بسطلیتکم:چرخهکی،C72°دماير دقهیدقدومدتبه
.C72°قهیدق5

بالفاصلههانمونهدستگاه،يهاچرخهلیتکمازسپ
شدندينگهدار- C20°يدمادروشدهخارجدستگاهاز
)Shahriari & Emamjomehe, حجموغلظت).2002

مورديآغازگرهایتوالوناموPCRواکنشمواد
است.آمده2و1هاي جدولدربیترتبهاستفاده

شرکت مورد استفاده در این تحقیق ازهاي آغازگر
بودند. دستگاه مورد استفاده براي تهیه شده سیناژن 

ز افقی مدلرالکتروفورز در این تحقیق از نوع الکتروفو
132E شرکتConsort بلژیک بود. براي انجام هر بار

شده یک میکرولیتر PCRي DNAالکتروفورز به هر نمونه 
و مخلوط حاصل در اضافه کردهبافر بارگذاري

بررسی برايشد.تهیه شده ریختههاي هاي ژلچاهک
الکتروفورز .استفاده شد%1از ژل آگارز PCRمحصوالت 

شد.ساعت انجام2ولت به مدت تقریباً 75در ولتاژ ثابت 

PCRدراستفادهموردمواد-1جدول

هردرمادهمقدارواکنشياجزا
)میکرولیتر(واکنش

هردرمادهغلظت
واکنش

DNA1الگوng/µl50
تقطیرباردوآب

-7/14شده

5/2x10برابر)10(بافر
dNTP5/2mM5/2

2mM50میزیمندیکلر
2µM2آغازگر

DNAتک
3/0unit/µl5مرازیپل

استفادهموردآغازگرهايتوالیونام-2جدول
آغازگرتوالیآغازگرنام
´5ناژنیس53 CTCCCTGAGC 3´

CTCCCTGAGCناژنیس54 3´5´

´5ناژنیس62 TTCCCCGTCG 3´

´5ناژنیس63 TTCCCCGCCC 3´

GAGGGCAAGAناژنیس69 3´5´

´5ناژنیس70 GGGCACGCGA 3´

GAGCACCTGA´5ناژنیس74 3´

´5ناژنیس75 GAGGTCCAGA 3´

´5ناژنیس376 CAGGACATCG 3´

GCGAACCTCGناژنیس391 3´5´

´5ناژنیس392 CCTGGTGGTT 3´

´5ناژنیس395 TCACTTGAGG 3´

´5ناژنیس396 GAATGCGAGG 3´

´5ناژنیس397 GGGCTGTGCC 3´

´5ناژنیس399 TTGCTGGGCG 3´

دیبروماومیدیاتمحلولدرقهیدق15مدتبهژلسپس
آمیزيرنگژل.شديزیآمرنگموالرمیلی10غلظتبا

درونمقطرآبباشستشومرتبهسهتادوازپسشده
Gelدستگاه DocumentationمدلSyngeneاشعهتحت
نیاریزدرنوارهامشاهدهازپسوگرفتقراربنفشماوراء

Geneافزارنرمتوسطمختلفهاي فرمتباژلازنور، snap

Haji(دیگردهیتهعکس Rezai et al., باسپس).2008
Geneافزارنرمازاستفاده Toolsراهنمانشانگرکمکبهو

Fermentasشرکتمحصولbp100یمولکولوزننشانگر(

يباندهابهمربوطاطالعات،ژل)هردرµl3زانیمبه
ودمآبدستشدهمشاهدهيباندهازیساازجملههاچاهک

کیوصفرسیماترصورتبهاکسلافزارنرمدرهادادهبعد
توسطبدست آمدهسیماترشدند.يبندطبقهومیتنظ
ودایستشابهبیضرازاستفادهباوNTSYSافزارنرم

شدرسممربوطهدندروگراموشدتجزیهUPGMAروش
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)Dehghan kohestani et al., هیتجزيبرا.)2008
نیبازاستانسراسرازمتفاوتنمونههفت،ییایمیشفیتو

وآبباتقطیرروشباوانتخابشدهآوريهاي جمعنمونه
ساعت4مدتبهUSPمدلکلونجردستگاهازاستفادهبا

واسانسزیآناليبراشد.انجامنمونههرگیرياسانس
گازدستگاهازآنهدهندلیتشکياجزاصیتشخ

QP5050مدلیجرمیسنجفیطبهمتصلکروماتوگراف

ستونبایکروماتوگرافشد.استفادهژاپنShimadzuشرکت
Cross linked 5% Phenyl methyl siloxaneضخامتبا

برنامهباو)μm18/0،5MS-DB)18mmx40mالیه
60-275بعدوگرادسانتیدرجه60دردقیقه5دمایی
هلیمگاز.شدانجامC/min5°سرعتباوگرادیسانتدرجه

،ev70یونیزاسیونولتاژودقیقهدرمترمیلییکسرعتبا
تینهادرگرفت.قراراستفادهموردحاملگازعنوانبه

یجرميهافیطسهیمقاازاستفادهبااسانسياجزا
2000کیالکترونکتابخانهدرموجوداستاندارد willey

labافزارنرمدرموجود solutionدستگاهGC-MSو
يهاآلکانيسربراساساستاندارد،يبازدارسیاندمحاسبه

C8-C19باآنهاسهیمقاوکسانیطیشراباشدهقیتزر

شدندییشناسامراجعدرموجوداستاندارداعداد
)Jaymand & Rezaei, يهانمونهسهیمقامنظوربه).2006

شدهشناساییهايترکیب،گریکدیباکلپورهاسانسمختلف
12افزارنرمتوسطGC/MSازحاصل SPSSوشدههیتجز
.شدرسمبررسیموردنمونههفتبرايهمربوطخوشه

نتایج
RAPDپرایمر15ازحاصلباندهايآنالیز

انتخابآغازگر15توسطDNAقطعه182درمجموع 
درقطعه13آنهامیان ازکهگردیدتکثیرآنالیزبرايشده
آنهاباقیماندهوبودندشکلیکتوده15تمامبین

درصدازحکایت کهدادند،نشانشکلیچندقطعه)169(
مطالعهموردهاي نمونهمیان درشکلچندقطعاتباالي
مختلف،هاي آغازگرباشدهتکثیرقطعاتتعداد%).93(دارد 

شدهتکثیرقطعهتعدادبیشترینکه طوريبهبود،متفاوت
وعدد8تعدادکمترینو376آغازگربهمربوطوعدد18

تمامدرشدهتکثیرقطعاتاندازهبود.63آغازگربهمربوط
داشت.قراربازجفت230- 2300محدودهدرآغازگرها

است.شدهآورده1شکلدرمذکورهاي باندازيانمونه

392آغازگرباژلازعکس-1شکل
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تشابهمیزان)2(شکلاي خوشهتجزیهازحاصلنتایج
72/0تا37/0بینرابررسیموردهاي نمونهدرژنتیکی

گروهچهاربههانمونه)46/0(تشابهسطحدر.دادنشان
سرچشمه،رفسنجان،هاي تودهشامل1گروه.شدندتقسیم

وبافتراور،کرمان،زرند،باغین،دلفارد،بابک،شهر
هاي تودهشامل3گروه،داورانتوده2گروه،کوهبنان

.باشدمینیراتوده4گروهوعنبرآبادوشهدادسیرجان،

GC/MSجینتا

شهرن،یباغکوهبنان،هاي نمونهاسانسدرموجودمواد
نمونهاسانسدرو%100کرمانوراورعنبرآباد،بابک،
هايبیترککهدادنشاننتایجشد.ییشناسا%92/98زرند
ننیپ-بتا%،17/21ننیپ-آلفازرندنمونهدراسانسعمده

رسنیم،%15/7موننیل%،83/9وربنول- ترانس،96/9%

نمونهبهمربوطاسانسدرو%93/5دیاکسلنیوفیکارو7%
-ترانس%،88/11ننیپ-بتا%،48/26ننیپ-آلفاکوهبنان،
نوکارونولیپ-ترانسو%93/9موننیل%،19/10وربنول

ننیپ- آلفا،نیباغنمونهبهمربوطاسانسدرو65/5%
،%27/8نوکارونولیپ،%30/12وربنول- ترانس،57/19%
بهمربوطاسانسدرو%28/7وربنونو%02/8ننیپ- بتا

تمامی آغازگرهاآمده از بدستهايدادهبراساس ايخوشهحاصل از تجزیه دندروگرام رسم شده-2شکل
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%،11/12ننیپ-بتا،%91/25ننیپ-آلفابابک،شهر
رسنیم%،27/8نوکارونولیپ%،62/9وربنول-ترانس

مربوطاسانسدرو%12/5نوکارونولیپ-ترانس%،59/6
%،28/11سپاتولنول%،05/14وربنول- ترانسعنبرآباد،به

رتنولیم%،85/5يدجرماکرن،%26/9لنیوفیکاردیاکس
-بتا%،89/21ننیپ-آلفاراور،بهمربوطنمونهدرو58/5%

%،67/8وربنول-ترانس%،86/8رسنیم%،90/9ننیپ
ننیپ-آلفاکرمان،بهمربوطنمونهدرو%54/8موننیل

%،14/8ننیپ- بتا%،89/11وربنول-ترانس%،30/13
.باشدمی%68/6نوکارونولیپ- ترانسو%86/6رسنیم
کوهبناناسانسدرب،یترک20زرند،اسانسدریکلطورهب

شهراسانسدرب،یترک22نیباغاسانسدرب،یترک19

اسانسدرب،یترک28عنبرآباداسانسدرب،یترک20بابک
وجودبیترک24کرماناسانسدروبیترک24راور

افزارنرمازاستفادهباشدهشناساییهايترکیببرايداشت.
SPSS12انجام ايخوشهتجزیهگروهیبیناتصالروشو

GC/MSازآمدهبدستاطالعاتبرايدندروگرامیوشد

هفت،4اقلیدوسیفاصلهدربرش.)3(شکلشدرسم
به1گروه.دادقرارمجزاگروه3دررایبررسموردژنوتیپ

شهروکوهبناناول،گروهزیر،شودمیتقسیمزیرگروهدو
هاي نمونهدومگروهدرراور،وزرنددوم،زیرگروهبابک،
گرفت.قرارعنبرآبادنمونهسومگروهدروکرمانوباغین
مشابههواییوبآنظرازکههاییژنوتیپدادننشانتایج
.اندگرفتهقرارهمکناردربودند

شیمیاییفیتويهادادهايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام-3شکل

بحث
،مولکولینشانگرهايازحاصليهادادهاي خوشهتجزیه

هاي توده1گروهدر.کردتقسیمگروهچهاربهراهانمونه
کرمان،زرند،باغین،دلفارد،بابک،شهرسرچشمه،رفسنجان،

هفتبنديخوشهدر.گرفتندقرارکوهبنانوبافتراور،
نیزفیتوشیمیاییيهادادهبراساسمذکورهاي نمونهازژنوتیپ

قرارگروهیکدرراوروزرندبابک،شهرکوهبنان،يهانمونه
به5اقلیدسیفاصلهدرنیزکرمانوباغیننمونهدو.گرفتند

بنديخوشهازحاصل3گروهدر.پیوندندمیگروهاین
درکهدارندقرارعنبرآبادوشهدادسیرجان،هاي تودهمولکولی

گروهدرعنبرآبادنمونهنیزفیتوشیمیاییبنديخوشه
وژنتیکیتنوعدر تحقیقی .استگرفتهقرارايجداگانه

Zataria(شیرازيآویشنژنوتیپ18بیوشیمیایی moltiflora

Boiss.(نشانگرباAFLPروشوGC/MSبررسیمورد
هاژنوتیپAFLPنشانگرازحاصليهادادهکه ،گرفتقرار

يهادادهايخوشهتجزیههمچنین،کردجایابیگروه5دررا
Hadian(دادقرارگروه4درراهاژنوتیپ،بیوشیمیایی et al.,

هاي تودهمیانحتیکهدادنشانتحقیقاین تایجن.)2011
آنازتوانمیکهداردوجودتوجهیقابلتنوع،همبهنزدیک

،براینعالوهکرد.استفادهاصالحیهاي برنامهپیشبردجهتدر
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بابررسیموردنمونه15ژنتیکیتنوعکه دهدمینشاننتایج
دارد.مطابقتبررسیموردانتخابیتوده7فیتوشیمیاییتنوع

مورددر)2005(همکارانوKabucheهاي پژوهشبراساس
است،شدهانجامریالجزادرکهکلپورهاهیگاسانسزیآنال

- یدروکسیبتا،ه- 3%،8/46نولیکاد- آلفاکهشدمشخص
مواد%3/8ننیپ- بتاو%5/9ننیپ- آلفا%،5/22مورولن- آلفا
%،8/28ننیپ- آلفاباشند.یماسانسنیادهندهلیتشکیاصل
گیاهاصلیيهابیترکاز%7منیس- پاراو%2/7ننیپ- بتا

Cozzani(باشندمییکرواسدرکردهرشدکلپوره et al.,

لنیوفیکار- بتا%،8/24لا13ُ- سدران- 8کهیحالدر).2005
موادنیترعمده،%2/5ننیسابو%8/6يدجرماکرن%،7/8

Aburjai(باشدمیاردندرکلپورهاسانسدهندهلیتشک et

al., تعداداستانجام شدهایاسپاندرکهیقاتیتحقطبق).2006
نیمهمترکهاستآمدهدستباهیگنیااسانسازبیترک29
%75/2ننیسابو%7/11ننیپ- بتا،%8/15ننیپ- آلفاآنها

Ricci(باشندیم et al., اهیگنیااسانسیبررسدر).2005
آنهاي بیترکنیترعمدهکهاست،شدهدادهنشانزینهیترکدر
%12ننیپ- آلفاو%8/17لنیوفیکار- بتا%،18ننیپ- بتا
Tariq(باشندمی et al., وEsmailiپژوهشدر.)1989

Amiri)2009 (ماده44،بروجردبهمربوطنمونهدر
شاملشدهییشناسايهابیترکنیمهمترکهشدییشناسا

Bن جرماکر%،35/12لنیوفیکار- بتا،%95/12ننیپ- آلفا

دیاکسلنیوفیکار%،60/7موننیل%،75/8ننیپ- بتا%،74/11
یقیتحقدرنیهمچنباشند.میD90/4%جرماکرنو57/5%
ماده80،شدانجام)Muhtadi)1979وHassanتوسطکه
سپاتولنول،ابیترتبهموادنیشتریبکهشديجداسازاسانساز

کهبودوربنونوموننیلنن،یپ- بتاوربنول،سیسنن،یپ- آلفا
نشانجینتادادند.یملیتشکرااسانساز%50درمجموع 

درصدننیپ- آلفایبررسموردهاي نمونهبیشتر ردکهدهدمی
عنبرآبادنمونهدردهد.میاختصاصخودبهراياتوجهقابل

در%).05/14(استوربنول- ترانسبهمربوطمقدارنیشتریب
%19/1زانیمبهتوژان،نیباغاسانسدرشدهییشناسامواد

نمونهدرنداشت.وجودگریدهاي نمونهدرکهشددهید
موادازیبعضونداشتوجودننیپ- بتاوننیپ- آلفاعنبرآباد

نمونه.نشددهیدهانمونهریسادرداردوجوداسانسنیادرکه
دارد.گریدهاي نمونهبايادیزيهاتفاوتمجموعدرعنبرآباد

درکهداشتوجود%46/15زانیمبهدولینرولزرندنمونهدر
شناساییهايترکیببیشتر.نداشتوجودگریدهاي نمونه
نظربهبنابراین .هستندهاترپنسزکوئیوهامونوترپنشده
.Tاسانسیکروبیمضدتیخاصنیشتریبرسدمی polium

وننیپ- آلفا،لنیوفیکارژهیوبهیترپنهايبیترکمرهون
اغلبییایمیشبیترکدرصدنیشتریبکهباشدننیپ- بتا

Autore(انددادهاختصاصخودبهراهااسانس et al.,

معطرهايبیترکساختدریمهمواسطهننیپ- بتا.)1984
هادهندهطعمدرکهاستروغنازی ئجزواستيسنتز

شناختهترپننیترگستردهونیمهمترموننیل.دشومیاستفاده
عنوانبهزینويعطرسازعیصنادرژهیوبهوباشدمیشده
ساختکارخانجاتدرنیهمچن.دشومیمصرفدهندهطعم

کیلنیوفیکار.گیرداستفاده قرار میموردچسبومریپل
،يعطرسازعیصنادرکهاستياحلقهدوترپنییسزکو

مطالعهدر.شودمیمصرفیبهداشتویشیآرا،يسازصابون
Mirza)2001(مطالعهوEsmailiوAmiri)2009(و

لن،یوفیکار- بتا،قیتحقاین یبررسموردهاي نمونهنیهمچن
وجودباموننیلويد- جرماکرننن،یپ- آلفانن،یپ- بتا

موادازشود،یممشاهدهآنهادرصددرکهییهاتفاوت
از. شوندمیمحسوباهیگنیااسانسدرموجودشاخص
کلویسیبوفارنزان- آلفاوجودتوجهقابليهاتفاوت

) Mirza)2001گزارشدرتوجهقابلزانیمبهجرماکرن
وEsmailiمطالعهدرمذکورهاي بیترککهیحالدراست،

Amiri)2009 (نشدییشناسامذکورقیتحقمطالعاتو
)Mirza, AmiriوEsmailiمطالعهدربیجرماکرن.)2001

درکهاستاسانسدرموجودیاصليهابیترکاز،)2009(
نشدهمشاهدهقیتحقاین هاي نمونهو) Mirza)2001مطالعه
وراورکوهبنان،کرمان،هاي نمونهدرديجرماکرن.است

) Amiri)2009وEsmailiجینتاباکهشدمشاهدهعنبرآباد
ییباالتنوعکهدهدمینشانجینتامجموعدر.داردمطابقت

هاي پیژنوتدرحتیکرماناستانبومیکلپورههاي گونهبراي
کییژنتتنوعنیا.داردوجودییایجغرافنظرازهمبهکینزد
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آسانترطییمحراتییتغباکهدهدمیاجازهآنهابهاحتماالًباال
وتیریمددرتواندمیییباالتنوعنیچندرك.شوندسازگار
مطالعاتمجموع.باشددیمفکلپورههاي پالسمژرمحفاظت

نشانگرکهدهندمینشانکلپورههاي تودهرويبرشدهانجام
هاپیژنوتنیانیبکییژنتتنوعبررسیبرايRAPDمولکولی
ودادهنشانراتنوعازعییوسدامنهتوانستهوبودهمناسب

هاي فاصلهازاطالع.کندبنديگروهخوبیهبراهاپیژنوت
انتخابدرویژهبهاصالحیهاي برنامهدرتواندمیژنتیکی
مشاهدههاي تفاوتضمناً.باشدمفیدهاتالقیبرايوالدین

درتفاوتلیدلبهاستممکنفیتوشیمیاییيهادادهدرشده
هاي تفاوتایواهیگآوريجمعزمان،يریگاسانسروش
.باشداهیگآوريجمعهاي محلیکیاکولوژ
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Abstract
Teucrium polium L. is an herbaceous, perennial and hyperbranched plant. Teucrium polium

grows in different parts of Europe and the Middle East, such as Iran. In order to determination
of genetic diversity of Teucrium Polium gemlplasm in Kerman province, 15 genotypes were
collected. The DNA was extracted using CTAB method. Fifteen RAPD primers were used for
PCR. The electrophoresis results were analyzed using NTSYS software applying UPGMA
method with Dice coefficient. To assess the phyto-chemical diversity of Teucrium polium
germplasm, the essential oil of seven genotypes of Teucrium Polium was prepared by hydro
distillation. The identification and analysis of essential oil composition was done by GC/MS
with calculation and study of retention indices and mass spectrometry. Cluster analysis was
done for the results of GC/MS by SPSS12 software. After electrophoresis of PCR products, 182
bands were found in the range of 230 to 2300 bp. A number of 169 bands (93%) were
polymorphic. The genetic similarity of the genotypes was 0.37 to 0.72. Based on cluster analysis
of molecular data, the collected samples were divided into four groups. The essential oil
constituents in Kohbanan, Baghin, Shahrbabak, Anbarabad, Ravar and Kerman genotypes were
identified. The samples were classified into three groups by cluster analysis of phytochemical
data.

Keyword: Genetic and phytochemical diversity, Teucrium polium L., RAPD, essential oil,
GC/MS.


