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 چکیده
 شناسایی روش DNA بارکدگذاری است. جانوری و گياهی یهاگونه شناسایی برای مفيد ابزاری DNA گذاریبارکد روش     

 از گياهی گونه چهار شناسایی منظوربه روش این از تحقيق،این  در ست.ا ژنوم از ،استاندارد و کوتاه توالی یک از استفاده با هاگونه

 جنگلی مرزه (،.Silybum marianum L) خارمریم (،.Calendula persica C.A.Mey) بهارهميشه شامل گلستان استان شرق

(Satureja mutica Fisch.) معمولی پنيرک و (Malva neglecta Wallr.) استخراج شد. استفاده DNA روش به CTAB و انجام PCR 

 با حاصل، هایتوالی شد. انجام ITSی اهسته بارکد و trnH-psbA و rbcL کلروپالستی هایارکدب براساس شده طراحیی آغازگرها با

 SNPتفکيک باال، تعداد  قدرت دليلتطبيق داده شد. نتایج نشان داد که هر سه بارکد به NCBI پایگاه اطالعات در موجود اطالعات

ی بارکدهای مقایسه ،باشند. همچنينهای مورد بررسی میها، بارکدهای بسيار مناسبی برای نمونهپایين و جامعيت در اکثر گونه

شوند، با گياهی که مردم ها عرضه میهای گياهی که در عطاریگونهکه برخی  نشان دادها آوری شده از مراتع و عطاریهای جمعگونه

ها غير قابل توان گفت امکان اشتباه در ارائه گياهان دارویی در عطاریمی .متفاوت هستند ،کنندعنوان دارو استفاده میبومی از آن به

پيشنهاد امری ضروری عنوان به DNAبارکدگذاری  ها به روشهای گياهی موجود در عطاریبررسی سایر گونه بنابراینانکار است. 

 .شودمی
 

 .دارویی انگياه ،trnH-psbA کلروپالستی بارکد ،rbcL کلروپالستی بارکد ،ITSی اهسته بارکد کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 شامل که است بومی دانش از مهم عنصری درمان و دارو

 بين است. متعددی هایروش و عقاید بومی، درمانی هایسنت
  استفاده سنتی درمان در گياهی گونه 53000 تا 10000

 جاگير همه صفت یک درمان، در گياهان از استفاده و شودمی
 به دارویی گياه (.,Aghuiy 2018) است فرهنگی مهم و

 دارای آنها هایاندام که شودمی گفته گياهان از گروهی
 درمانیدليل اثرهای به و است دارویی خواص با هاییبترکي
 قرار استفاده مورد داروسازی صنعت در دام، یا انسان برای
 ذخایر جزء گياهان این (.al et zhehDarvi., 2016) گيرندمی

 تنوع و تعداد نوع، شوند.می محسوب کشور هر طبيعی منابع و
 هر جغرافيایی موقعيت و شرایط براساس گياهی هایگونه

 همپای قدمتی طبيعی منابع از بخش این است. متفاوت منطقه
 بشر دارویی و غذایی تأمين منابع مهمترین از یکی و دارد بشر
 (.al. et Abedi, 2016) است بوده هانسل طول در

 همچنين و صنعتی و دارویی ،اقتصادی اهميت به توجه با
 گياهان این شناسیبوم جهان، در درمانیگياه نگرش افزایش

 امروزه که طوریبه است. شده برخوردار خاصی اهميت از
 معموالً کهرا  زراعیغير منابع ارزش تا اندتالش در محققان
 شوند،می آوریجمع هاجنگل و مراتع از محلی مردم توسط

 شناسیبوم دانش مستندسازی اهميت کار این کنند. ارزیابی
 کندمی نمایان پيش از بيش را مراتع و هاجنگل حفاظت و
(5201 ,.al et Mirdeilami.) زیستی تنوع نظر از رانیا 
 باشد.یم ايآسی غربجنوب مناطق نیتریغن ازی کی ،یاهيگ

 بوميان شده، باعث کشور در دارویی گياهان پوشش تنوع
 از ها،بيماری از بسياری درمان برای کشور مختلف مناطق

 و جغرافيایی موقعيتدليل  به گلستان، استان ببرند. بهره آنها
 بيش که طوریبه است، غنی بسيار فلور نظر از اقليمی تنوع

 است شده شناسایی استان این در گياهی گونه 1704 از

(2008 ,.al et Hoseini.) دارویی گياهان بومی ارقام 
 را کشور هر ارزنده گياهیی هانمونه عظما بخش مختلف،
 ازجمله مختلفی خطرات امروزه دهند.می تشکيل

 حد از بيش برداشت دام، حد زا بيشی چرا خشکسالی،
 خطر در را گياهان این ژنتيکی ذخایر دارویی، گياهان

 (.k,ialM-Rahimi 2011) ستا داده قرار نقراضا
 دارویی گياهان در موجود شيميایی هایترکيب براینعالوه

 هستند استفاده مورد جایگزین غيرقابل مواد عنوانبه همواره
(2004 ,.al et Vanisree.) ارقام ثبت و ژنتيکی شناسایی 

ی برداربهره و حفاظت مهم ارکان از یکی گياهی مختلف
 درموضوع  این که آیدمی شماربه ژنتيکی منابع از صحيح
 خصوصياتی رو از و رویش وليها مراحل در گياهانبيشتر 
Ghahramanzadeh ) بود خواهد سختی کار شناسیریخت

2012 ,.al et.) شناسیگياهی هانام وجود موارد برخی در 
 ظاهری شباهت گاهی همچنين گياه، یک مورد در متفاوت

 باشدمی سازمشکل جهان مختلف نواحی در ها،گونه بين
(2010 ,.al et Techen.) مولکول نشانگرشناسی امروزه 

DNA، در ژن چند یا یک مشترک اطالعات از استفاده با 
 و مناطق این یابیتوالی و جانوری و گياهی هایهگون بين

 هایداده پایگاه در اطالعات این گذاریاشتراک
 باشدمی هاگونه شناسایی در مؤثر راهی بيوانفورماتيک،

(2019 ,.al et Margheshi.) برای تقاضا افزایش دليلبه 
 حاوی واحد، اطالعاتی بانک یک تهيه گياهی، داروهای
 ضروریست؛ گياهان مولکولیهای ترکيب به مربوط اطالعات

 DNA یمولکول هاینشانگر با باید اطالعاتی بانک این
 از هایی،نشانگر چنين به دستيابی منظوربه شود. تهيه گياهان
 نشانگرهای دادن افزایش برای متعددی مولکولی هایروش

 گياهان مولکولی شناسایی به کمکبرای  مناسب مولکولی
 امر، این الزمه که (al et Techen., 2014) شودمی استفاده

  باشد.می گياهان از DNA استخراج
 شناسایی برای مفيد ابزاری DNA بارکدگذاری روش

 برای (.al et Guo., 2011) است جانوری و گياهی یهاگونه
 توجه قابل محصوالت شناسایی و دارویی گياهان تشخيص

 از DNA بارکد ایهسته منطقه از جعلی، یهاگونه از
 است شده بررسی (ITS) داخلی رونویسی دهندهفاصله

(2010 ,Heubl.) و است باال توالی تقسيم دارای نشانگر این 
 شودمی تکثير دهنده گل گياهان از وسيعی طيف در سرعتبه
(2005 ,.al et Kress.) بارکدهای تاکنون بسياری محققان 

rbcL، Apsb-Htrn و ITS ی مستندساز و شناسایی در را
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 کنسرسيوم (.al et Chen,. 2010) اندبرده بکار گياهان تنوع
 از استفاده ،2009 سال در زنده موجوداتی بارکدگذار

 بارکد عنوانبه را matK + rbcl کلروپالستیی هاژن
 توالی مطلوب کيفيتی دارا که کرد پيشنهاد گياهی استاندارد

 ستا گياهانی برای اگونه تفکيکی باال سطوح و
(2013 Ghosh, & Mahadani.) امروز به تا کهیی آنجا از 

ویژه به گلستان، شرق منطقه دریی دارو اهانيگیی شناسا
 ریختی صفات اساس و برمبنا آنها، ارزشمند و ابيکم انواع

 و قيدقیی شناسا وی علمی بررسرو ازاین است، انجام شده
 الزمی امر کيژنوم و مولکولی مطالعات براساس آنها، معتبر

 با شد تالش مطالعهاین  در. رسدمی نظر بهی ضرور و

 در مؤثر گامی DNA یبارکدگذار روشی مزایا از استفاده
 منطقه دارویی گياهان زا برخی تنوع ثبت و شناسایی جهت
 شود. برداشته گلستان شرق

 
 هاروش و مواد

 استان شرق روستاهای شامل مطالعه مورد منطقه
 ترینشرقی در تپهمراوه تا گنبدکاووس شهرستان از گلستان،
 طول در ناحيه این (.1 )شکل باشدمی گلستان استان قسمت

 عرض و °35 96׳ 55״تا  °58 18׳ 55״ رافياییغج
 دارد. قرار °40 87׳ 37״ تا °25 26׳ 37״ جغرافيایی

 

 
 گلستان استان در مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 

 دارویی گياه گونه چهار ابتدا مطالعات شروع برای
 گياهان این ،(2 )شکل شد شناسایی منطقه در پرمصرف

 (،Mey.A.C persica Calendula.) بهارهميشه شامل
 جنگلی مرزه (،L marianum Silybum.) خارمریم

(.Fisch mutica Satureja) معمولی پنيرک و ( Malva

.Wallr neglecta) .در آنها موجود هاینمونه بودند 
 مادهآ هرباریومی روشبه و آوریجمع منطقه هایرویشگاه

 انجام معتبر فلورهای کمک به آنها شناسایی سپس شدند،

 کالله، و گنبد هایشهرستان به مراجعه با آن از بعد ؛شد
 برخوردار نيز زیادی قدمت از که مردم اعتماد مورد عطاری

 نمونه ،هاعطاری به مراجعه با سپس شد، شناسایی بود
 گونه هر از بنابراین. گردید تهيه نظر مورد گياهان از موجود
 دو و مراتع از نمونه یک که داشت وجود نمونه سه گياهی،

 استخراج و گردید آوریجمع هاعطاری از دیگر نمونه
DNA روش با برگ از CTAB (1987 ,Doyle & Doyle) 
 و rbcl کلروپالستی مکان دو از پژوهش این در .شد انجام
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Apsb-Htrn 1 ایهسته ژنی مکان وITS 2 وITS عنوانهب 
 پليمراز ایزنجيره واکنش (.1 )جدول گردید استفاده بارکد

 در هياولی واسرشتگ دمایی برنامه و ميکروليتر 20 حجم در
  ه؛يثان 30 و دقيقه 2 مدت به گرادیسانت درجه 94ی دما
 درجه 94ی دما دری )واسرشتگ PCR واکنش چرخه 34
 ی دما در آغازگرها اتصال ثانيه؛ 60 مدت به گرادیسانت

ی دما در هياول بسط دقيقه، 2 مدت به گرادیسانت درجه 50
 بسط انیپا در و دقيقه( 2 مدت به گرادیسانت درجه 72
 با ،دقيقه 5 مدت به گرادیسانت درجه 72 دریی نها

  کلریترموسا دستگاه و نظر مورد آغازگرهای
(Japan Astec, Germany; Eppendorf,) شد. انجام 

 

 
  ؛B: Silybum marianum ؛A: Satureja mutica شامل مطالعه مورد دارویی گیاهان -2 شکل

C: Malva neglecta ؛D: Calendula persica 

 

 مورد قطعات تکثير از اطمينان برای ،PCR انجام از پس
 شده، استخراج DNA مطلوب کيفيت بررسی و نظر

 تکثير هاینمونه کليه .شد انجام نهایی محصول الکتروفورز
 تهران در کدون ژنتيک شرکت به توالی تعيين منظوربه شده

 تعيين از حاصل هایتوالی گردید. توالی تعيين و ارسال
 و شده بررسی TV Finch افزارنرم از استفاده با توالی

 کروماتيدی هایتوالی درآمدند. FASTA قالب صورتبه

 سایت ژنی بانک در موجود اطالعات با حاصل، هایتوالی
NCBI هاینمونه با ها،گونه تشابه ميزان و شدند داده تطبيق 
 یخویشاوند درخت گردید. ثبت و بررسی سایت در موجود

 joining Neighbor روش ،distance-p فاصله از استفاده با
 مورد یهانمونه به مربوط Bootstrapping بار 1000 و

 MEGA 7 افزارنرم از استفاده با بارکدها در بررسی
(2011 .,al et Tamura )شد ميترس. 
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 زمرایپل یارهیزنج یهاواکنش یبرا شده استفاده یمرهایپرا یتوال -1 جدول

 آغازگر نام آغازگر حرکت جهت آغازگر توالی

5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3' رفت ITS1 

5' GCTGCGTTCTTCATCGATGC 3' برگشت ITS2 

5'ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC3' رفت rbcLa 

5'GTAAAATCAAGTCCACCRCG3' برگشت rbcLa 

5'GTTATGCATGAACGTAATGCTC 3' رفت trnH-psbA 

5'CGCGCATGGTGGATTCACAATCC3' برگشت trnH-psbA 

 

 نتایج

 rbcL بارکد

ی هانمونه در rbcL ژنی مکان در تکثير موفقيت ميزان
 شده تکثير قطعه طول شد. محاسبه %58 بررسی مورد گياهی

 جنگلی مرزه ،550 خارمریم ،553 بهارهميشه گياهان در
 نتایج. شدند یابیتوالی نوکلئوتيد 577 معمولی پنيرک و 558

 بررسی مورد هاینمونه rbcL توالی (BLASTn) همردیفی
ی خویشاوند درخت در داد. نسبت جنس همان گياهان به را

 به جنس یک به مربوطی هاگونه ،rbcL بارکد براساس
 درون تنوع (.3 )شکل شدند تفکيک یکدیگر زا درستی
 با مطالعه موردی هاگونه rbcL توالی شباهت )ميزان گروهی

 گياه برای (NCBI سایت در خود جنس همی هاگونه
 پنيرکو  %87 جنگلی مرزه ،%96 خارمریم ،%98 بهارهميشه
 با (SNP) متغير یهاجایگاه تعداد .شد محاسبه %97 معمولی
 خارمریم، بهار،هميشه گياهان در rbcL توالی از استفاده

 عدد 8 و 29 ،2 ،12 ترتيببه معمولی پنيرک و جنگلی مرزه
 شناسایی برای rbcL بارکد زا توانمی بنابراین شد. شمارش

 مزیت با rbcL بارکد واقع در .نمود استفاده گياهی یهانمونه
ی برا باال وضوح با نمودن همردیف و پایين تکامل سرعت

 .(2)جدول  دارد باالیی کارایی نزدیکی هاگونه تمایز

 trnH-psbA بارکد

در  Apsb-Htrnميزان موفقيت تکثير در مکان ژنی 
محاسبه شد. طول  %79های گياهی مورد بررسی نمونه

، خارمریم 443بهار قطعه تکثير شده در گياهان هميشه
نوکلئوتيد  277و پنيرک معمولی  248، مرزه جنگلی 330
یابی شده با های توالییابی شد. در همردیفی، نمونهتوالی
های هم جنس خود همردیف شدند. در درخت نمونه

های مورد بررسی در سطح جنس از مونهخویشاوندی ن
(. تنوع درون گروهی 4یکدیگر تفکيک شدند )شکل 

های مورد مطالعه گونه Apsb-Htrn)ميزان شباهت توالی 
برای گياه  NCBIهای هم جنس خود( در سایت با گونه
و  %97، مرزه جنگلی %86، خارمریم %88بهار هميشه

های د جایگاهمحاسبه گردید. تعدا %77پنيرک معمولی 
بهار، خارمریم، مرزه ( در گياهان هميشهSNPمتغير )

عدد  39و  5، 32، 10ترتيب جنگلی و پنيرک معمولی به
های جایگاه شمارش شد. هر چند با وجود حضور
، Apsb-Htrnتکراری و تنوع طولی باال در بارکد 

دسترسی به توالی با کيفيت را سخت کرده اما نتایج ما 
های مورد مطالعه این بارکد برای بررسی گونه نشان داد که

 مناسب است.
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 موجود نشانگرهای با شده نشانگرگذاری توالی( BLAST) همردیفی -2 جدول

 (NCBI) داده پایگاه در موجود گیاه شده استفاده نشانگر آوریجمع محل بررسی مورد گیاه

Calendula persica C.A.Mey. کالله مراتع - گلستان ITS Calendula persica (GU 818507.1) 

Calendula persica C.A.Mey. گنبدکاووس عطاری ITS Achillea millefolium (MH 711475.1) 

Calendula persica C.A.Mey. کالله عطاری ITS Calendula arvensis (GU 818507.1) 

Calendula persica C.A.Mey. کالله مراتع - گلستان rbcl Calendula persica) KM356105.1( 

Calendula persica C.A.Mey. گنبدکاووس عطاری rbcl Calendula persica) KM356105.1( 

Calendula persica C.A.Mey. کالله عطاری rbcl Calendula persica) KM356105.1( 

Silybum marianum L. گنبدکاووس - گلستان ITS Silybum marianum (KY 418159.1) 

Silybum marianum L. گنبدکاووس عطاری ITS Onopordum horridum (KY 418162.1) 

Silybum marianum L. کالله عطاری ITS Onopordum horridum (KY 418159.1) 

Silybum marianum L. گنبدکاووس - گلستان rbcl Silybum marianum (KU556646.1) 

Silybum marianum L. گنبدکاووس عطاری rbcl Silybum marianum (KU556646.1) 

Silybum marianum L. کالله عطاری rbcl Silybum marianum (KU556646.1) 

Silybum marianum L. گنبدکاووس - گلستان trnH-psbA Silybum marianum (MK090089.1) 

Silybum marianum L. گنبدکاووس عطاری trnH-psbA Silybum marianum (MK090089.1) 

Silybum marianum L. کالله عطاری trnH-psbA Silybum marianum (MK090089.1) 

Satureja matica Fisch. تپهمراوه – گلستان ITS Satureja matica (MH 645775.1) 

Satureja matica Fisch. گنبدکاووس عطاری ITS Satureja hortensis (KR 150181.1) 

Satureja matica Fisch. کالله عطاری ITS Satureja hortensis (MH 645775.1) 

Satureja matica Fisch. تپهمراوه – گلستان rbcl Satureja montana (MF349309.1) 

Satureja matica Fisch. گنبدکاووس عطاری rbcl Satureja montana (MF349309.1) 

Satureja matica Fisch. کالله عطاری rbcl Satureja montana (MF349309.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس - گلستان ITS Malva nicaeensis (AH 010174.2) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس عطاری ITS Malva sylvestris (MK 496176.1) 

Malva neglecta wallr. کالله عطاری ITS Malva sylvestris (MK 496176.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس - گلستان rbcl Malva neglecta (HQ590176.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس عطاری rbcl Malva neglecta (HQ590176.1) 

Malva neglecta wallr. کالله عطاری rbcl Malva neglecta (HQ590176.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس - گلستان trnH-psbA Malva sylvestris (EF590714.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس - گلستان trnH-psbA Malva sylvestris (EF590714.1) 

Malva neglecta wallr. گنبدکاووس عطاری trnH-psbA Malva sylvestris (EF590714.1) 
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 rbcL بارکد توالی همردیفی بر مبتنی Neighbor-joining خویشاوندی درخت -3 شکل

 

 
 trnH-psbA بارکد توالی همردیفی بر مبتنی Neighbor-joining خویشاوندی درخت -4 شکل

 

 ITS بارکد

 با ITS نشانگر از استفاده با شده تکثير هایتوالی تمام
 گياهان در شده تکثير قطعه طول. شدند یابیتوالی موفقيت
 پنيرک و 712 جنگلی مرزه ،733 خارمریم ،736 بهارهميشه
 هایکروماتوگرام وگردید  یابیتوالی نوکلئوتيد 721 معمولی

 (NCBI) اطالعاتی بانک در موجود اطالعات با حاصل
  شد. داده تطبيق

 گياه شده آوریجمع نمونه توالی سازی،همردیف نتایج
 شده تهيه نمونه و گونه همان و جنس همان به را خارمریم

 و Onopordum جننس  به را کالله و گنبد هایعطاری از
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 همنان  گياهنان  به را جنگلی مرزه به مربوط نمونه سه هر
 و شنده  آوریجمنع  نمونه و داد نسبت (Satureja) جنس

 گياهنان  بنه  را بهارهميشه گياه ،کالله عطاری از شده تهيه
 گنبندکاووس  عطاری از شده تهيه نمونه ولی جنس، همان

 بنه  مربوط نمونه سه هر همچنين و Achillea جنس به را
( Malva) جننس  همنان  گياهان به را معمولی پنيرک گياه

 بهنار شنه همي گيناه  برای ایگونه درون تنوع کرد. منتسب
 جنگلنی  مرزه ،%4/99 تا %97 ممریخار ،%7/99 تا 91%
 %100 تا %51/92 معمولی پنيرک برای و %5/98 تا 95%

 را شنباهت  درصد بيشترین آمدهبدست نتایج .شد محاسبه
 بننومی .arvensis C بننا( .persica C) بهننارهميشننه در

  مننریمخننار اتننریش، بننومی .arvensis C و اسننتراليا
(marianum S.) بننا را marianum S. و ایتاليننا بننومی  

horridum O. جنگلنی  مرزه و ایتاليا بومی (matica S. )
 بنومی  .hortensis S و اینران  بنومی  .hortensis S با را

  بنننا را( .neglecta M) معمنننولی پنينننرک و هلنننند
nicaeensis M. و آمریکا از شده گزارش sylvestris M. 

 درخنت  داد. نشنان  بلوچسنتان(  و )سيسنتان  اینران  بومی
 جنننس نتوانسننت بارکنند ایننن بننه مربننوط خویشنناوندی

Silybum اینجنا  در (.5 )شنکل  کند تفکيک درستی به را 
  تنر دقينق  شناسنایی  به منجر که مکمل بارکد کليدی نقش

 است. مشخص گردد،می
 

 
 ITS بارکد توالی همردیفی بر مبتنی Neighbor-joining خویشاوندی درخت -5 شکل

 

 بحث
 بوميان برای (.neglecta M) پنيرک گياه دارویی مصرف

 ثبت عفونت و سرفه مفاصل، درد رفع بررسی، مورد منطقه
 گيرد.می قرار استفاده مورد ضماد صورتبه عموماً که شده
 عنوانهب عموماً منطقه در (.marianum S) خارمریم گياه

 ساقه از مردم و است شده شناخته محبوب خوراکی و سبزی
 خون فشار کاهنده عنوانهب پخته، و تازه صورتبه آن برگ و
 قلبی و کبدی هاینارسایی درمان برای آن دانه از همچنين و

 ميان در (.mutica S) مرزه گياه کنند.می استفاده عروقی

 و معده نفخ درمان برای دارویی عنوانبه بومی مردم
 عموماً و گيردمی قرار استفاده مورد معده کنندهضدعفونی

 یا غذا چاشنی صورت به خشک صورتبه گياه این برگ
 هوایی بخش گلستان، شرق مردمان شود.می استفاده کردهدم

 و کليه سنگ درمان برای را (.persica C) بهارهميشه گياه
 گياهی رهشي یا و کردهدم جوشانده صورتبه پوستی التهابات

 دهند.می قرار استفاده موردآن را 
 دارویی گياهان جهان طبيعی منابع رزشمندترینا از یکی

 یکی گياهی مختلف رقاما ثبت و ژنتيکی شناسایی که هستند
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 امروزه آید.یم شمارهب ژنتيکی منابع حفاظت مهم رکانا از
 مطالعاتی برا اطالعات مهم منبع یک DNA بارکدگذاری

 شناسایی ناشناس،ی هاگونه کشف ژنتيکی، تکامل روابط
 .شودمحسوب میی خویشاوند درخت رسم و زیستی تنوع

 به گياهی گونه چهار مولکولی شناسایی تحقيق، این در
 .شد انجام DNA مولکول گذارینشانگر روش

 شناسایی برای اعتماد قابل روشی مولکولی، گذارینشانگر
 کنسرسيوم .باشدمی جنس و گونه حد در ییدارو گياهان
 هایژن (،CBOL) زنده موجودات گذارینشانگر

 در موفقيت درصد به توجه با را rbcl و matK کلروپالستی
 برای عمومی نشانگر بهترین عنوانبه ،یابیتوالی و تکثير

 پژوهشگرانی هایافته همچنين .است کرده معرفی گياهان
 بارکد عنوانبه را ITS ایهسته ژنی مکان ،کلروپالستی بارکد
 کندمی پيشنهاد گياهان در عمومیی بارکدها مکمل

(2011 ,.al et Hollingsworth.) Mohebi anabat و 
 مختلف جمعيت 8 روی بر ژنتيکی مطالعه (2020) همکاران
 از که مورد این در دادند. انجام جنوبی خراسان دررا  زعفران
 هایجمعيت شده، استفاده Apsb-Htrn کلروپالستی نشانگر

 دادند. نشان ژنتيکی نظر ازرا  قبولی قابل تمایز مطالعه مورد
 انجام اردبيل در دارویی گياه هشت روی بر که ایمطالعه در
 SNP تعداد باال، تفکيک قدرت دليلبه rbcL بارکد ،شد

 بارکد بهترین عنوانبه ها،گونهبيشتر  در جامعيت و پایين
 مشکل دليلبه Apsb-Htrn و ITS یبارکدها و شد معرفی
 عدم و PCR محصوالت مستقيم یابیتوالی با مرتبط

 مکملی بارکدها عنوانبه کيفيت، بای هاتوالی با دسترسی
 که دیگر تحقيقی در (.al et Asadi., 2015) شدند شناسایی

 مشخص شده، انجام گياهی تيره یک روی بر آلمان کشور در
 که صورتی در دارد؛ تمایز قدرت %90 تا rbcl بارکد کهشد 
Naeem ) است شدهبيان  matK 60% بارکد برای مورد این

2014 ,.al et.) گياه گونه 11 بررسی،این  مشابه تحقيقی در 
 و شناسیریخت روش به Hymenocrater جنس از دارویی

 قرار بررسی مورد Apsb-Htrn و ITSی بارکدها با مولکولی
 فروشه ب که گياهانی و هاگونه این با ایمقایسه و اندگرفته

 بارکد دو این نيز بررسی این در است؛ شده انجام رسدمی

 اندبوده قبول مورد Hymenocrater جنس هایگونه برای
(2021 ,.al et Tabaripour.) ناحيه از که نيز مطالعه این در 

ITS DNAnr هایتوالی که شد مشخص گردید، استفاده 
 مطالعات برای مناسبی نواحی عنوانهب توانندمی نيز ایهسته

 مناطق مختلف، هایبررسی در شوند. استفاده مولکولی
 و است شده توصيه گذارینشانگر برای متفاوتی ژنومی
 برای توانندمی ژنومی مناطق اغلب که رسدمی نظر به اینطور

Techen ) گيرندب قرار استفاده مورد دارویی گياهان شناسایی

2014 ,.al et.) شناسایی در استفاده مورد هاینشانگر توالی 
 شود طراحی شده حفاظت هایتوالی براساس باید مولکولی،

 آسيب DNA هایتوالی تکثير امکان تا باشد کوتاه نسبتاً و
  (.Erickson & Kress, 2007) کند فراهم را دیده

 قرار توجه مورد عمدتاً گياهان پایه بر محلی داروهای
 دارند بسزایی نقش کشورها از بسياری در و گرفته

(2019 ,.al et Sheidai)، بيشتری توجه باید بنابراین 
 گياهان مصرف و واقعی بازاریابی و اطمينان حفظ منظوربه

 رویکردهای از باید منظور این برای .انجام شود دارویی
 کشورها، از بسياری در شود. استفاده بارکدینگ و مولکولی
 توجه مورد بسيار آیند،می بدست گياهان از که داروهایی

 دارند هابيماری درمان در بسزایی نقش و گرفته قرار
(2019 ,.la et Sheidai.) دارویی گياهان اهميت به توجه با 

 بازاریابی و اطمينان حفظ منظوربه و جوامع سالمت در
 و مولکولی هایروش از است الزم گياهان، این واقعی

 بارکدگذاری شود. استفاده گياهان شناساییبرای  بارکدینگ
DNA اند،شده شناسایی درستیبه که دارویی یهاگونه 

 در موجود گياهی هاینمونه مقایسه برای را استانداردی
 بنابراین آورد.می بوجود واقعی دارویی گياهان با بازار
 گياهان بارکدگذاری برای تحقيق این در بکاررفته هایتوالی

 درستی به دارویی یهاگونه این هستند. مهم ذکرشده دارویی
 گياهان ارزیابی برای استاندارد عنوانبهو  نداشده شناسایی
 د.نشو استفاده توانندمی بازار در شده فروخته

 شناسایی و یابیتوالی از حاصل نتایج به توجه با
 و خارمریم گونه دو که شد مشخص ها،نمونه مولکولی

 با شود،می عرضه مردم به هاعطاری در که بهارهميشه
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 استفاده دارویی گياه عنوانهب آن از بومی مردم که اینمونه
 جنس حد در حتی تفاوت این و است متفاوت کامالً کنندمی

 به فروش نام همان با هاعطاری در که چيزی یعنی است.
 توانمی بنابراین نيست، مردم نظر مورد گياه واقع در رسد،می

 غير هاعطاری در دارویی گياهان ارائه در خطا امکان گفت
 نيز گياهان دهندهارائه که دارد امکان البته است، انکار قابل

 خطاها این باشد. نداشته اطالعی اشتباه و تفاوت این از
 که ظاهری هایشباهت دليلهب وطور سهوی به است ممکن
 تشخيصموضوع  این که باشد دارند هم با گياهان برخی
 دليلهب عمداً یا و کندمی مشکل هم از را مختلف هایگونه

 باشد. ،شودانجام می کاال عرضه در یگاه که هاییسودجویی
 سالمت و دارویی حوزه در خطاهایی چنين بروز که البته
 افراد برای ناپذیریجبران تهایخسار است ممکن مردم

 برای که رسدمی نظرهب طور این بنابراین باشد. داشته جامعه
 وسواسی و دقت برعالوه مسائلی، چنين بروز از جلوگيری

 ارائه نحوه و خرید در باید دارویی گياهان فروشندگان که
 حداقل از نيز مردم که است الزم باشند، داشته گياهان

 همچنين، باشند برخوردار دارویی گياهان مورد در اطالعات
 قابل فروش مراکز به گياهان، این از استفاده و خرید برای

 دولتی، هایارگان نظارت و حضور. کنند مراجعه اعتماد
 و الزم بين این در نيز بازار نظارت و بهداشت مراکز مانند

 گياهی یهاگونه اینکه به توجه با رسد.می نظرهب ضروری
 در و گرفته قرار استفاده مورد سنتی طب در ذکرشده

  فروخته هابيماری برخی درمان برای محلی بازارهای
 ایهسته هایتوالی توسط فعلی تحقيقات هاییافته شود،می

 دارویی مهم گياهان این بارکدگذاری برای کلروپالستی و
 است. مناسب
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Abstract 

    DNA barcoding technique is a useful tool for the identification of plant and animal species 

using a short and standard sequence of the genome. In the present study, this method was used 

to identify four plant species including Calendula persica C.A. Mey., Silybum marianum (L.) 

Gaertn., Satureja mutica Fisch. & C.A. Mey., and Malva neglecta Wallr. from the eastern 

Golestan province. The DNA was extracted by CTAB method and the PCR was performed with 

the primers designed based on the rbcL and trnH-psbA chloroplast barcodes and ITS nuclear 

barcode. The results of sequences were matched with the information in the NCBI database. The 

results showed that the all three barcodes were suitable for the samples studied due to their high 

resolution, low SNP number, and comprehensiveness in most species. Also, the barcodes 

comparison of the species collected from the rangelands and perfumeries showd that some plant 

species that are offered in the perfumeries are different from the plants that the natives use as 

medicine. It could be mentioned that the mistakes possibility in the medicinal plants offered in 

the perfumeries is undeniable. Therefore, the study on the other plant species in the perfumeries 

by the DNA barcoding method could be recommended as a necessity. 
 

Keywords: ITS nuclear barcode, rbcl chloroplast barcode, trnH-psbA chloroplast barcode, 

medicinal plants. 

 

 


