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 های مختلف ایران جمعیتدر  اکولوژیک بررسی تغییرات مورفو :(Capparis spinosaکبر )گیاه 

   3و سیلویو فیچی 2، مصطفی اسدی* 1ایران بخش، علیرضا 1، ایرج مهرگان1نجفیان سکینه
 ، ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتگروه زیست شناسی1

 ، ایران، تهران، باغ گیاه شناسی ملی ایرانها و مراتعپژوهشکده جنگل2 
 گروه علوم کشاورزی وجنگلداری، دانشگاه پالرمو، پالرمو، ایتالیا  3

 

 یدهچک

اسپینوزا  کبر  گیاه  کاپاریس  دریای  ب  (Capparis spinosa)  یا  تا  مراکش  قناری و  آتالنتیک جزیره  از سواحل  ه طور طبیعی 

، به عنوان منبعی برای دارو Capparis ، کریمه و ارمنستان و ضلع شرقی دریای خزر در ایران رشد می کند. گونه هایسیاه

، شانزده  ک دام ارزشمند هستند. در این تحقیق، چوب و خورا، سوخت ، تثبیت تپه های شنی، بهبود حاصلخیزی خاک غذا

ز نقاط مختلف ایران جمع آوری شده و داده های کمی و کیفی شخصیت های مورفولوژیکی اصالح ا  C. spinosaت  جمعی

شناختی جمعیت  ریخت  های  برای شخصیت  متغیره  آماری چند  تحلیل  و  تجزیه  با  انجام شد. جمعیت  Capparis شد.  ها 

ز روش خوشه بندی سلسله مراتبی وارد به دو گروه اصلی طبقه بندی شدند. ما نشان دادیم که برخی از شرایط آب استفاده ا

آمده   ارتباط دارد. داده های به دست  با شخصیت های مورفولوژیکی  استاندارد  (  1واریانس =    ؛   0)میانگین =  با  و هوایی 

مولفه های  تجزیه و تحلیل   .دندخوشه بندی و ترتیب استفاده شو برای تخمین فاصله اقلیدسی برای تجزیه و تحلیل  شدند  

تجزیه و    .گردید( برای شناسایی متغیرترین شخصیت های مورفولوژیکی در میان جمعیت مورد مطالعه استفاده  PCAی )اصل

افزونگی های    به  (RDA)تحلیل  داده  ساالنه  9مجموعه  دما  و  بارندگی  )میزان  توضیحی  محیطی  روزهای    ،متغیر  تعداد 

تبخیر، رطوبت نسبییخبندان دمای مطلقتعرق احتمالی  -،    ، حداقل دمای سردترین ماه سال و حداکثر ، حداقل و حداکثر 

ماه ترین  گرم  اعمال شددمای  ایران و  .(  فلورای  گرفته می  C. sicula و Flora Iranica  ، C. spinosa  در  نظر  در  مترادف 

 د. بهبود می یابن ، که با این مطالعهشوند

 تنوع مورفواکولوژیک ؛ویژگی ریخت شناسی   ؛عوامل اقلیمی ؛ Capparis spinosa:ید یواژگان کل

 

 

 
Please cite this paper as: Iranbakhsh A, Najafian S, Mehregan I, Assadi M, Fici S. 2021. Capparis spinosa (Capparaceae); a 

survey on morpho-ecologic variation for different populations of Iran. J Genet Resour 7(2): 156-165. doi: 

10.22080/jgr.2021.20894.1240 

 

 

 

 

 

 



273 

 

J Genet Resour2021;7(2): 166-173  Homepage: http://sc.journals.umz.ac.ir/ 

 RESEARCH ARTICLE DOI: 10.22080/jgr.2021.21055.1242 

 

 تنوع و ساختار ژنتیکی زرده کیجا در جنگل هیرکانی با استفاده از نشانگر ریزماهواره  بررسی

 

 2قاسمعلی پاراد  و *1حامد یوسف زاده ،1فریا عبدالرحمانی

 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران1
 ده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایرانگروه جنگلداری، دانشک 2

 

 چکیده

مختلف    یدر جهان است که با گونه ها  اکتومایکوریز  یهاقارچ  پراستفاده ترین  از  یک( یspp.  Cantharellusکیجا )زردقارچ  

اکولوژ  یم  لیرا تشک   ی زیکوریجوامع ما   یاهیگ  اکوس  مهمی  یکی دهد و نقش  این  کند.    یم  فایا  یجنگل   یهاستمیرا در  در 

بار   نخستین  برای  تماتحقیق  و  ناحیه    زیتنوع  داخل  ریزماهواره  نشانگر  از  استفاده  با  هیرکانی  در جنگل  قارچ  این  ژنتیکی 

انداز رونویسی شده ریبوزومی ) از شش جمع  70  ( مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور،ITSفاصله    ن یا  ت ینمونه قارچ 

نواحی ریزماهواره تکثیر  و  ی، چالوس و رشت( جمع آورر، نو یگرگان، نکا، سار  یهات ی)جمع  یرکانیه  ینگل هاگونه در ج

  لی و تحل هیبود. تجز 0/ 64تا  0/ 32مورد انتظار از  سیتی گو ی و هتروز  7تا  5مشاهده شده از  یهاتعداد آلل شد. نتایج نشان داد

AMOVA   درصد( و حدود پنج درصد مربوط بین    95مربوط به درون جمعیت )  یکیبخش از تنوع ژنت  ن یشترینشان داد که ب

است.جمعیت  برابر  Fst)  زیتما  بی ضر  نیانگیم  ها  تمااست    0/ 096(  نشانگر  مورد    یهات یجمع  نبیمتوسط    یکیژنت  زیکه 

های آللی مورد  جایگاهاکثر    بود.  2/ 50و    0/ 85ب ی( به ترتmNژن )  انیو جر  (Fisضریب درون آمیزی )  نیانگیمطالعه است. م

دو به دو    یکیفاصله ژنت بیشترین  نشان داد که    . آنالیز چشم انداز ژنتیکینشان دادند  نبرگایو یاز تعادل هارد  مطالعه، انحراف

افراد  ا  یرکانیجنگل ه  ی مرکز  یهات ی در جمع  بین  اندازه جمع  ن یوجود دارد.  در    زرده کیجا موثر    ت ی مطالعه نشان داد که 

در    قاتیشود تحق  یم  شنهادی، پلحا  نیدارد. با ا  دیتأک   ی حفاظتی موثراستراتژ  نیو بر لزوم تدو  افتهیکاهش    یرکانیجنگل ه

 تکرار شود.  جیدقت نتا شیافزا یبرا شتری ب  ت یجمعتعداد تر و  یقو  یگونه با استفاده از نشانگرها نیمورد ا

 
 رکانیهای هیجنگل  ؛قارچ خوراکی  ؛اکتومیکوریز ؛ژنتیک حفاظت  :ید یواژگان کل
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 تجمع کننده در اواخر  یمحصول ژن  ی و تکامل ک یلوژنتی ف لی و تحل  هیتجزبررسی  

 گونه های خانواده گندمیان( در LAE)  زایی دوره جنین 

 

 1عباسعلی امام جمعه و 1، براتعلی فاخری 2علی نیازی ،*1، نفیسه مهدی نژاد1ش چوبینه داریو

 ی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایرانوتکنولوژ یگروه اصالح نباتات و ب1

 پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران2

 

 چکیده

دوست القا شده  آب  هایگروهی از پروتئین   (های تجمعی در اواخر دوره جنینی پروتئین)  LEAه  های اعضای خانوادپروتئین 

یابند. در این تحقیق، یک آبی در سیتوپالسم سلول تجمع میها به کمآیند که در پاسخ سلولها به شمار میدر شرایط تنش

های خانواده گندمیان  ینی اعضای این خانواده در گونههای پروتئای فیلوژنتیکی روی توالیتجزیه و تحلیل جامع و مقایسه 

 Hva1  توالی  یبا انجام جستجو   انیخانواده گندم  یهادرگونه  LEA  ی خانوادهنیپروتئ  هاییتوالانجام شد. برای این منظور،  

پا پروتئ گاهیدر  ابزار جستجو  نیداده  آمد  Blastx  یتوسط  دست  بیوانفورماتیکی  به  ابزار  از  استفاده  با    Clustal Omega  و 

  MEMEهای بیوانفورماتیکی مجموعه  افزارهای حفاظت شده در طول هر توالی پروتئینی با کمک نرمو توالی  ههمتراز شد

های پروتئینی اعضای این خانواده با نرم افزار مطالعه جستجو و مورد بررسی قرار گرفت، همچنین رابطه تکاملی میان توالی

های   توالی  تکاملی  توالی  MEGAبیولوژیکی  روابط  بین  زیادی  بسیار  تشابه  داد  نشان  حاصله  نتایج  گردید.  های  ارزیابی 

بندی گروههای این خانواده وجود دارد.  های بین گونههای درون یک گونه بلکه در بین توالیپروتئینی نه تنها در مورد توالی

های  در جفت توالی  جایگزینی  شوند. نرخرگروه بزرگ تقسیم میپروتئینی این خانواده به دو زی  های ها نشان داد توالیتوالی

متوسط   به طور  گندمیان  در  پروتئینی  این خانواده  در هر جایگاه همتراز شده محاسبه شد.   0/ 4022همتراز شده  اسیدآمینه 

های  ده و اسیدآمینههای پروتئینی این خانواده حاوی درصد قابل توجهی اسیدآمینه گلیسین بو نتایج بررسی نشان داد توالی

بررسی همچنین  نشد.  مشاهده  تریپتوفان  و  تکاملی  سیستئین  زیرگروهنشانهای  در  همولوژی  وقوع  این دهنده  اعضای  های 

های کدکننده این پروتئین در رسد گسترش تعداد ژنبه نظر می،  وجودبا این    .ها می باشدخانواده قبل از واگرایی در گونه

باشد.   هاهای تغییر یافته ژنتیکی ژنو نه ظهور نسخهها  صل وقایع ناشی از مضاعف شدن این توالیهای گندمیان، حاگونه

 کند. اعضای این خانواده پروتئینی فراهم می برای مطالعات بیشتر در مورد آمده بینش و مسیر جدیدیدست های بهداده

 آنالیز فیلوژنتیک؛ خانواده گندمیان ؛  ینی واخر دوره جنا؛ آنالیز تکاملی؛ LEA یتجمعخانواده پروتئینی   :ید یواژگان کل
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 جداشده    Halobacillus truperi AR11 نمک دوست  یباکترتوسط  آنزیم لیپاز دیتول

 انکالهیم یالملل   نیاز تاالب ب 
 

 3غالمحسین ریاضی و1، سلمان احمدی اسب چین* 2پورعلی ، باقرسید1صدیقه رجایی ملکی

 

 ، ایراندانشگاه مازندران، بابلسردانشکده علوم پایه، ، میکروبیولوژیگروه 1
 ، ایران ان، بابلسردانشگاه مازندردانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، 2

 ، ایران، دانشگاه تهران، تهرانمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، بیوشیمی گروه 3

 

 چکیده

  ی مختلف صنعت  یکاربردها  یبرا و  برخوردار هستند    یا  ژهیو  ت ی ، از اهمهاروغنو      سرولی گل   ل یآس  هیدرولیز  لیبه دل  پازهایل

د.  نشو یم  دیتول  نمک دوست    یهاسمیکروارگانیاز م  یتوسط برخدارند که  لیپازهای زیادی وجود    .هستندمورد توجه    اریبس

، پروتئازها و الزهایمانند آم  یو حرارت  ینمکی مقاوم به شرایط  هامیآنز  دیدر تول  یشتریب  ییتوانا  نمک دوست   یهایباکتر 

باال متوقف    یو دما   ظیغل   یمکن  یممکن است توسط محلول ها  یصنعت  های  میآنز  یاکثر عملکردهاازآنجا که  دارند.    پازهایل

بنابرا آنزنیشود.  دوست   یها  می،  نمک  های  باکتری  توسط  فعال  تولیدی  ط  ت یکه  در  دما  یعیوس  فی مطلوب  واز      pH  ها 

نمک      یهای، باکترمطالعه  نیشوند. در ا  یدر نظر گرفته م  یصنعت  یندهایمناسب در فرآ  ست یوکاتالی، به عنوان ب دارندمختلف  

با استفاده از روش    پازیل  تی، جدا شدند. فعالمخصوص  طی و با استفاده از مح  میروش مستق  ق یاز طر  پاز یل  کننده  دیتولدوست  

  د یتول  یجدا شد و برا  انکالهی( از تاالب مAR28و    AR11  ،AR18)  نمک دوست   هیشد. سه سو   یریگ   زهاندا  تیتراسیون  یها

  یبا استفاده از روش ها   ییشناسا  یبرا   هیسو   کی،  هیسه جدا  نیغربال شد. از ب  کیتیپولیل  تی و فعال  کیتیدرولیه  یها  میآنز

 U/mL  1 /0 پازیل  ت یبا فعال  Halobacillus truperi AR11  یانتخاب شد. باکتر   یشناس  خت ی ر  یها  یژگ یو  یو برخ  یمولکول

ل  دیتول  زولهیا  بهترینبه عنوان    1/ 82  ± ا  دیتول  پازیل  می انتخاب شد. آنز  پازیکننده   ت یفعال  نییتع  یبرا  زولهیا  نیشده توسط 

مطلوب   pHشد.    اندازه گیری  پازیل  ت یمتفاوت بر فعال  های  و دما  نمک، غلظت    pH. اثر  مورد سنجش قرار گرفت آن    نهیبه

نظر مورد  رشد سویه  گیری شد  9  برای  در حالاندازه  غلظت    ی،  و  مطلوب  درجه حرارت  برایکه  به    پازیل  ت ی فعال  نمک 

 دیتول  نمک دوست    یها یباکتر  یمولکول  یی و شناسا  یگزارش از جداساز  نیاول  مطالعه  نی. اتعیین گردید  % 5و    ºC  45ب یترت

 . می باشد انکالهیاز تاالب م پازیل آنزیم  کننده

 تاالب میانکاله  ؛Halobacillus truperi   ؛لیپاز فعالیت  ؛نمک دوست باکتری  :ید یواژگان کل
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 ( ران یاستان کرمانشاه )ا در(  .Anagyris foetida L)ج قازیر اشکوب قره یک یفلورستبررسی  

 
 *2، سید محمد معصومی1رضا حسین حیدری ،1محبوبه غالمی

 گروه منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه 1
 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه 2

 

  چکیده
کننـدة ها تـأمین اشکوب این جنگل  روند و مراتع زیرشمار میترین منابع بیولوژیکی ایران به های غرب ایران، از غنیجنگل

دام نیاز  مورد  علوفة  اعظم  روستاییانقسمت  و  عشایر  جنگلب  ،است   منطقه  های  این  مورد  در  تحقیق  پوشش  نابراین  و  ها 

ضرو بسیار  آنها  زیراشکوب  بهگیاهی  میری  تحقیق،رسـدنظر  این  در  جنگلی    .  اکوسیستم  از  بخشی  مطالعه  مورد  منطقه 

های ساختاری و رویشی از تنوع گیاهی باالیی  است که به لحاظ ویژگی  کران گیالنغربکاسهزاگرس میانی واقع در منطقه  

دستیابی تحقیق  این  از  هدف  باشد.  می  پوشش  به   برخوردار  تاج  درختچه  تأثیر  گیاهبه  قاجقره  ای گونه  در    پرستار  عنوان 

فلور منطقه است گونهشناسایی   نیز شناسایی   با  تصادفی  منظم  الگوی  نمونه براساس  55  تعداد  منظور،  بدین  .های همراه و 

کردن  شد  برداشت   متر  100*100شبکه  ابعاد پیاده  با  به    ،نمونه  قطعههر    متردر  1×1میکروپالت  .  کف  گیاهان  کل  تعداد 

که    نتایج حاصل از پیمایش زمینی جنگل های منطقه نشان داد  برداشت گردید و در فرم آماربرداری ثبت شد.تفکیک گونه  

مجموع قره  در  با  گونه  درصد    61/ 5قاج  بیشترین  و  پوششدرصد  داشته  گیاهی کف،  را  پوشش  نظر  گونه    333ا  جمع  از 

بیشترین   %19د  ( با حدوAsteraceae)  تیره کاسنی  گردیدند.جمع آوری و شناسایی    جنس  225و    تیره  58  ازگیاهی خودرو  

بیشترین درصد های زیستی گیاهان،  از نظر شکل  ها به خود اختصاص داد.های گیاهی را در مقایسه با سایر تیرهتعداد گونه

ربوط به  بودند. از نظر کورولوژی بیشترین فراوانی م  %41کریپتوفیت با  همی  و   تروفیت های زیستی  شکلمربوط به    فراوانی

ایران )  -عناصر    و   تورانی  -ایران  ،(  ٪8)  سیبری-یورو  و  مدیترانه  تورانی،-ایرانو   ،(٪9)  ای  مدیترانه  مناطق  ( و%66تورانی 

به خود اختصاص داده بودند.    جغرافیایی های  توزیع سایر  با  هایی گونه به  مربوط مانده باقی درصد 10 و( ٪7)  سیبری-یورو

  ایمدیترانه  ناحیه  از  عناصری  ولی  است   گرفته  قرار  تورانی  ایران  ناحیه  در  گیاهی  جغرافیای  نظر  از  کران  کاسه  محدوده  اگرچه

گونه   .  اند  کرده  نفوذ  منطقه  این  به  سندی  -صحرا  و کران و وجود  کاسه  منطقه  گیاهی  پوشش  تنوع  به  توجه  با  این رو  از 

جنبه از  منطقه  این  است.شاخص  اهمیت  حائز  مختلف  قره  ورحض  رو  این  از  های    پوشش   و  فلورستیکی  تنوع  قاج،باالی 

   است. برخوردار بسزایی اهمیت از منطقه کاسه کران گیاهی

 جنگل زاگرس    ؛رانگ کاسه  ؛ فلور؛کورولوژی؛ شکل زیستی :ید یواژگان کل
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   با استفاده از روش ی نیوپلوئیدی در نمونه های جنین سقط شده خود به خودتشخیص سریع آ

PCR یک مطالعه توصیفی  : فلورسانس کمّی 
 

 1، نغمه قلی پور1، نورالدین مرادی*2، مجید تفریحی1حمیدرضا شریف زاده

 گروه ژنتیک، موسسه آموزش عالی سنا، ساری، مازندران، ایران1
 ولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایرانگروه زیست شناسی سلولی و م 2

 

  چکیده
مادری است. حاملگی   I آنیوپلوئیدهای کروموزومی بیشترین ناهنجاری های کروموزومی در بدو تولد ناشی از اشتباهات میوز

آن در  که  ماندهایی  زنده  اتوزومال  کروموزومی  آنیوپلوئیدهای  با  ها  جنین  تریزومی  ها  یعنی  اند  پاتائو(،    13ه   18)سندرم 

از ناهنجاری های کروموزومی را تشکیل می دهند. واکنش زنجیره ای پلیمراز   ٪89)سندرم داون(،    21)سندرم ادوارد( و  

را تکثیر می کند، با استفاده   (STR) مشخصی به نام تکرارهای پشت سرهم کوتاه DNA که توالی (QF-PCR) فلورسنت کمی

آ این  از  در  است.  تولد  از  قبل  رایج  آنیوپلوئیدهای  تشخیص  برای  سریع  یک روش  فلورسنت،  برچسب  دارای  غازگرهای 

استخراج ماهیچه  100از   DNA مطالعه،  بافت  از  شده  جدا  نمونهنمونه  آنالیز  شد.  انجام  شده  سقط  های  جنین  با ها  ای 

،   X   ،Y برای کروموزوم های (STR) کرار پشت سرهم کوتاهنشانگر ت  25و با استفاده از پانل     multiplex QF-PCRروش

مادرانی که سقط    ٪53موارد سقط جنین به دلیل آنیوپلوئیدی بوده است.    ٪20انجام شد. نتایج ما نشان داد که    21و   18،  13

اند   که    45-36مادران    ٪32ساله و    36-35جنین داشته  نتایج نشان داد  آنیوپنمونه  20ساله بودند.  لوئیدی کروموزومی  ها، 

نمونه بین  از  ناهنجاری کروموزومی،  داشتند.  تریزومی    10های دارای  تریزومی    50)  21مورد  مورد    35)  18درصد(، هفت 

( کالینفلتر  سندرم  مورد  دو  تریزومی  درصد(    10درصد(،  مورد  یک  که    X   (5و  داد  نشان  ما  نتایج  داشتند.   )%

زیگوزیسیتی را در جمعیت مورد مطالعه نشان می دهد. با وجود برخی از محدودیت  باالترین میزان هترو  D21S1414نشانگر

های این مطالعه مانند اندازه نمونه، نتایج این مطالعه نشان می دهد که سن مادر می تواند یکی از دالیل سقط جنین باشد.  

لگری آنیوپلوئیدی کروموزومی قبل از  می تواند روشی سریع و قابل اعتماد برای غربا QF-PCR بطور کلی میتوان گفت که

 .تولد باشد و مشاوره مناسبی را فراهم کند

 QF-PCRجمعیت ایرانی؛ ؛  جنین  ؛آنیوپلوئیدی کروموزومی؛ سقط جنین :ید یواژگان کل
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( بر Lettuce mosaic virusهای ویروس موزائیک کاهو )تجزیه و تحلیل تبارزایی و جمعیت جدایه

 اساس ژن پروتئین پوششی 

 

 *مهسا آبادخواه، حسین حمیدی، داود کولیوند 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

  چکیده

کاهو   موزائیک  از  (Lettuce mosaic virus) ویروس  مخرب  یکی  و  اعضای  مهمترین  خانواده    Potyvirusesترین  در 

Potyviridae  شود و باعث آسیب اقتصادی و کاهش عملکرد جدی به محصوالت  است که از طریق شته و بذر منتقل می

سراسر   در  میمختلف  بررسیدنیا  منظور  به  بر    شود.  وارد  انتخاب  فشار  و  جمعیت،  تکامل  فیلوژنتیکی،  کامل روابط  ژن 

پوششی   داده  LMV  ،36های  جدایه  (Coat protein)پروتئین  پایگاه  از  پوششی  پروتئین  کامل  ژن  از   GeneBank  توالی 

آفریقا   )فرانسه(،  اروپا  ترکیه(،  و  جنوبی،  کره  تایوان،  چین،  )شامل  آسیا  شرق  و  مرکز  قاره:  چهار  از  مختلف  کشورهای 

  STF  به چندین گروه مستقل با مقدار    LMVهای  . درخت تبارزایی جدایهشدند  انتخاب  )تونس(، و آمریکا )شیلی و برزیل(

تحت   LMVویروس    CPکمتر از یک بدست آمد و نشان داد که ژن    dN/dS( گروه بندی شدند. نسبت  0/ 27<دار )معنی

دار برای  غیر معنیبرای برآورد مقادیر منفی    (*Tajima’s D, Fu and Li’s D* and F)های آماری  فشار منفی است. تست 

درخت فیلوژنتیکی استفاده شدند. مقادیر منفی  IIIهای جغرافیایی به غیر از جمعیت برزیلی و گروه ها و جمعیت تمامی گروه

های جغرافیایی در چهار گروه درخت  رسد که تمام جمعیت نشان دادند که تخمین چندشکلی کمتری وجود دارد. به نظر می

تعادل    LMVفیلوژنی   تست در  تمام  زیرا  غیرمعنیهستند  آماری  یافتههای  هستند.  میدار  نشان  تکامل  ها  پویایی  که  دهند 

 RDP4 vافزار  ممکن است به جهش، نوترکیبی، و نیروی انتخاب منفی وابسته باشد. بررسی نوترکیبی با نرم  LMVمولکولی  

Beta 80    حاکی از عدم نوترکیبی در این بخش از ژنومLMV  این، این مطالعه برای اولین بار تکامل و تمایز بین  بود. بنابر

فراهم می   LMVهای  جدایه  جمعیت  از سراسر جهان  نشان میرا  بین  کند و  انتقال  از طریق  است ویروس  که ممکن  دهد 

گونه مختلف  انواع  توسط  کاهو  دا  گیاهان  و  مختلف،  منطق جغرافیایی  در  آلوده  گیاهی  مواد  و  بذر  انتقال  و  نقل  منه  شته، 

   داشته باشند. LMVگیری ساختار جمعیت رسد که این وقایع نقش مهمی در شکلمیزبانی مختلف رخ دهد و به نظر می

 ژن پروتئین پوششی؛ ویروس موزائیک کاهو؛ تکامل مولکولی؛ نیروی انتخاب منفی :ید یواژگان کل
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 از ژنوم میتوکندری   HVRIIIناحیه سوم یهاقانونی توالی  ژنتیک پزشکی  تجزیه و تحلیل 

 مسلمانان جنوب هند در
 

 2، آدیموالم چاندراسکار1سمیه سامه ساالری

 ندران ، ایرانگروه علوم اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ماز1

 مرکز تحقیقات انسان شناسی جنوب هند، بوگادی، میسور، هندوستان2

 

 چکیده

ها  فقدان نوترکیبی، میزان باالی نرخ جهش و وراثت مادری ژنوم میتوکندری آن را به یک ابزار ارزشمند در بسیاری از زمینه 

ژنوم میتوکندری را    .تبدیل کرده است  کی قانونیمانند انسان شناسی تکاملی، شجره نامه ژنتیکی، تاریخچه جمعیت و پزش

 م ناحیه کنترل و غیر رمز شوندهاتوان به دو بخش مجزا تقسیم کرد: یک ناحیه بزرگ رمزشونده و یک قطعه کوچکتر به نمی

عنوان   به  کلی  طور  به  می  loop-Dکه  عنوان    loop-Dناحیه    .شودشناخته  به  و  است  متغیر  بسیار  میتوکندری  ژنوم  یک  از 

ارزشنشانگر   پزشکی  با  در  هویت  تعیین  است   در  شده  ثابت  برسی  .قانونی  مطالعه  این  از  ناحیه   هدف  تغییرات  میزان 

HVRIII  با   و ناحیه همراه  این  کنترل ژنوم  . باشدمی  قانونی  پزشکی  تحقیقات  در HVRIIو HVRI  نواحی   کاربرد  ناحیه  در 

سوم  ناحیه  توالی  نوکلئوتیدی  )جایگا    HVIIIمیتوکندری،  از  574-438ه  خویشاون  60(  غیر  شهر    دمسلمان 

Shrirangapattana  واقع در ایالت کارناتاکا در جنوب هند ، بدست آمد. ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری به صورت کامل با ،

را    کلئوتیدی متغیرجایگاه نو  17هاپلوتیپ مختلف و    18این مطالعه، شناسایی    توالی یابی گردید.  Sangerروش تعیین توالی  

توزیع    و چهارده بار رخ داده بود. مطابقت داشت   )مرجع (( با توالی اندرسونH.18رایج ترین هاپلوتیپ )   .فراهم کرده است 

را  (%58)  بیشترین تغییرات   transitionsمحاسبه و مشخص شد که  deletionsو  insertionsیافته   جهش های  نوکلئوتید  انواع

ایجا ناحیه  این  کردنددر  ژنتیکی    .د  توالی0/ 89939تنوع  احتمال  مشابهو  کامال  شد.  0/ 1155   های  تمایز    برآورد  قدرت 

نوکلئوتیدی  0/ 8844 جفت  اختالف  میانگین  مانند  آماری  پارامترهای  بقیه  و  آمد  ترتیب    بدست  به  نوکلئوتیدی  تنوع  و 

 ، هاپلوتیپ و نوکلئوتیدی و قدرتباالی ژنتیکینتیجه، تنوع    رتعیین شد. د  0/ 010071   ±00623/0  و  2/ 1±255932/ 25884

 کند.را به عنوان یک نشانگر مهم در تحقیقات پزشکی قانونی تائید می  HVIII، استفاده از ناحیه سوم باالی تمایز

 هندوستان  ؛لمانسجمعیت م ؛قانونی پزشکی ؛ناحیه متغیر سوم ؛ ژنوم میتوکندری :واژگان کلیدی
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ترین پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن  انباریز پیامدهای عملکردی و ساختاریبررسی 

CXCL10  انسان با استفاده از آنالیزهایIn silico 

 

 *2،1و مجتبی عمادی بایگی  2،1مژده ریاحی 

 ران ی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا ه ی، دانشکده علوم پاکیگروه ژنت 1
 رانی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایوتکنولوژیپژوهشکده ب 2

 

 دهیچک
نوکلئوت  یهامورفیسمپلی وید یتک  به  نوکلئوتنا  یهامورفیسمپلی  ژهی،  تک  بnsSNP)  یدیمترادف  علت  که    ی هایماری(، 

مسئله هستند،  در  یمختلف  ها  nsSNPs.  هستند  کیژنت  مهمی  ژن  تغنتوایم   نیپروتئ  یکدکننده  یدر  باعث    رات ییند 

کننده  ،  4q21  کروموزوم  واقع بر روی،  یانسان  CXCL10د. ژن  نشو   افتهی  رییتغ  نی پروتئ  ی درو ساختار  یعملکرد   ک ی کد 

  ری در مورد تأث  یسند  چیآن، ه  ت یاهم  رغمینقش دارد. عل  یات ی متنوع و ح  یکیولوژ یب  یهاسمی است و در مکان  یالتهاب  نیتوک یس

  ن یپروتئ  یبر روی موجود  ها  SNPمربوط به    یاساس، ما داده ها  نیوجود ندارد. بر ا  نی پروتئ   نیا  یبر روتغییرات واقع  

CXCL10    را بر عملکرد و    انباریزتغییرات    وب، اثرات متنوع  تحت   مختلف  یو با استفاده از ابزارها  میکرد  یجمع آوررا

پروتئساخت  تجزمیکرد   یبررس  نیار  تحل  هی.  که    لیو  داد  نشان  ازپلی  9ما  تر  مورفیسم  شده    یی )شناسا  nsSNPs  نیمخرب 

شده   محافظت در منطقه    واقع  (PMutو    SIFT   ،PROVEAN   ،PolyPhen-2   ،SNPs & GO   ،PhD-SNP   ،SNAP2توسط  

مولکول  CXCL10از   عملکرد  پروتئ  یبر  ثبات  آمده  RMSD  ریمقادد.  نگذار  یم  ریتأث  نیو  دست  داد،  به  ا  نشان    نیکه 

اتصال به   ی ، که برانالی ترم  -N  یشود، از جمله در انتها  ی م  نیدر پروتئ  ی ادیز  راتییباعث تغ  یعیها در ساختار طبینی گزیجا

،  نیالوه بر اشود. عیم  های متفاوتدر نهایت بیماری  وپروتئین  ، عملکرد  انی، بمیتنظ  در  رییمنجر به تغو  است    یاتیح  رندهیگ 

نشان    BRD-BOX( و  uORFباالدست )  آزاد  شخوان  هایقالبرا در    ییالگو   راتییتغ  UTR  3′  یناحیهها در    SNPاز    یبرخ

اSNP،  همچنیندادند.   در  تغ  منجرمنطقه    ن یها  توجه  رات ییبه  شوند. سرانجام، یم  miRNAاتصال    یهاجایگاهدر    یقابل 

مناسب در سرطان معده   یآگه  شینشانگر پ  کیممکن است    CXCL10  تغییر بیان  که  مشخص کردها  لیو تحل  هیتجز  یبرخ

ا باشد.  تخمدان  به    نیو  مطالعات  مپژوهشگران  نوع  تیکمک  ارزشمندهاSNP  ی انسانهای  پژوهش  نیدر حا  کند    ی برا  ی 

 .های پژوهش بیشینه شونددادبرون را شناسایی کنند و یانجام مطالعات تجرب

 SIFT ؛nsSNP مایر؛-کاپالن ؛انباریزهای جایگزینی ؛CXCL10 :ید یواژگان کل
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 مختلف کلزا  هاینیارقام و ال  یدر بذرها  هیکمون ثانو یابیارز  یااصالح شده بر یروش 
 

 4پوریصادق درضایحم و2یسلطان نی، افش3، رحمت اهلل بهمرام*2فریقادر د ی، فرش1فرانی شا یعل

 رانیاالبرز،  کرج، ،یکشاورز  جیتروو آموزش  قات،یتحقسازمان نهال، و بذر  یگواهو ثبت  قاتیتحقموسسه  1
 گرگان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز 2

 ، گرگان، ایراناستان گلستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیموسسه تحق 3
 ، گرگان، ایران دانشگاه گلستان شناسی، ست یگروه ز 4

 

  چکیده
آنها می القای کمون ثانویه در  نامناسب خاک سبب  چندی را برای    شود و این مسئله مشکالتقرارگیری بذرها در شرایط 

های کلزا است. در  آورد. ارزیابی پتانسیل کمون ثانویه بذر عاملی کلیدی در توسعه ارقام و الینتولیدکنندگان بذر بوجود می

( برای تعیین  HSDTمطالعه حاضر، روشی نسبتاً سریع، دقیق و قابل تکرار منتج از روش ارزیابی کمون استاندارد هوفنهایم )

ثانوی پیشین،    5الین و    41ه  ظرفیت کمون  ارائه گردید. دو روش  کلزا  ثانویه سریع )   HSDTرقم  با  RDTو روش کمون   )

کمون سریع ارزیابی  )  -روش  گردید. هر سه روش شامل سه مرحله  FRDTتکرارپذیر  مقایسه  تحقیق  این  در  پیشنهادی   )

زنی در تاریکی و  زمان تا جوانه  FRDTدر روش    زنی در تاریکی، و رفع کمون ثانویه.است که عبارتند از القای کمون، جوانه

روز بود    7و    14به ترتیب    HSDTروز بود در حالی که این دو پارامتر در روش    4و    7مدت زمان رفع کمون بذر به ترتیب  

 روز کاهش یافت. محدوده درصد کمون بذر در ارقام و  25روز به    35و بنابراین مدت زمان سه مرحله مذکور در مجموع از  

  36و صفر تا  99تا  7/ 5،  98/ 75تا  6ارزیابی شدند به ترتیب  RDTو  HSDT ،FRDTهای های مختلف که توسط روش الین

توسط   بذر  ثانویه  کمون  آزمون  از  نتایج حاصل  بین  مثبتی  ارتباط  بودند.  به   FRDTو  HSDTدرصد  توجه  با  آمد.  بدست 

های تواند برای ارزیابی کمون ثانویه بذر در ارقام و الینمی   HSDTو   FRDTبرآوردهای دقیق و تکرارپذیر، هر دو روش  

های جدید  الین  گران بذر در بهبود غربالگری ارقام وکلزا مورد استفاده قرار گیرد. روش ارائه شده در این مطالعه به اصالح

خودرو در مزارع باشد که  تواند سبب کاهش خطر ناشی از ظهور کلزای  کلزا با ظرفیت کمتر کمون ثانویه کمک کرده و می

 شود.  سبب کاهش عملکرد در فصل زراعی بعد می

 خودرو  یکلزا ؛بذر زنیجوانه   ؛هیآزمون کمون ثانو رقم؛  ؛Brassica napus :ید یواژگان کل
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 اثر منابع مختلف اسیدهای چرب بر بعضی از فاکتورهای خون و بیان ژن اینترلوکین 

 های پرواری در بره 
 

 1محمد چمنی و 1اصغر صادقی ، علی*2، ابولفضل زارعی1صبا ادیب نیا

 سالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد ا1
 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، کرج، ایران 2

 

 چکیده
ای هــ های خون و هورمونمنظور بررسی تاثیر منابع مختلف اسیدهای چرب موجود در جیره غذایی بر متابولیت به  مطالعهاین  

بره نر سنگســری بــا میــانگین   15در مجموع    های پرواری آزمایشگاهی آلوده به ویروس تب برفکی انجام شد.موجود در بره

ماه به طور تصادفی به یکی از سه گروه تیمارها به شرح زیر تقسیم شــدند:  8 ±1کیلوگرم و میانگین سنی   48 ±2وزن بدن 

صابون کلسیم اسیدهای چــرب   (2،  (16:1( به عنوان منبع اسید پالمیتیک )PO( صابون کلسیم اسیدهای چرب روغن نخل )1

( LOصابون کلسیم اسیدهای چرب روغن بذر کتــان )  (3( و  -6n  18:2( به عنوان منبع اسید لینولئیک )SOروغن آفتابگردان )

هــای غــذایی بــا انــرژی و و جیــرهها به صورت جداگانه اسکان داده شدند  (. بره-3n  18:3لینولنیک )  -αبه عنوان منبع اسید  

روز دوره نمونه برداری ارائه شدند. نتایج نشــان داد کــه   7روز دوره سازگاری و    21روز شامل    28پروتئین یکسان به مدت  

در تیمارهــای  8-اندازه گیری شــد. بیــان اینترلــوکین  SOو    LOبه ترتیب در تیمارهای    4-کمترین و بیشترین بیان اینترلوکین

LO    وPO  ر مقایسه با  دSO   کمتر بود. باالترین سطح گلوکز مربوط به تیمارLO  در مقایسه با تیمارهایSO  وPO  بــود. بــره

هــای جیــره داشتند، بیشترین غلظت انسولین خون و کمترین غلظت گلوکاگون را در مقایسه با بره  LOهایی که جیره حاوی  

در   LOتری یدوتیرونین و تیروکسین خــون در بــره هــای جیــره    هاینشان دادند. باالترین غلظت هورمون  POو    SOحاوی  

مقایسه با سایر تیمارها اندازه گیری شد. همچنین غلظت گلوکز خون، انسولین، گلوکــاگون، تــری یــدوتیرونین و تیروکســین 

اســید امــا نــه  لینولنیــک -αیکسان بود. در نتیجه، یافته های آزمایش حاضر تأیید کرد که گنجاندن  SOو  POبین گروه های  

-سرکوب می 8-و اینترلوکین  4-های آلوده به ویروس، التهاب را با کاهش بیان اینتر لوکینلینولئیک اسید در جیره غذایی بره

کند که این ممکن است منجر بــه افــزایش وزن و افزایش گلوکز خون، انسولین، تری یدوتیرونین و تیروکسین را زیاد می کند

 های آلوده به ویروس شود.رهبیشتر و بازده غذایی ب

 روغن آفتابگردان ؛بذر کتان ؛بره ؛تب برفکی ؛انسولین :ید یواژگان کل
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 میتوزی  هایکروموزوم بر  گینسن  فلزات ژنوتوکسیک   بررسی اثرات

 .Trigonella foenum-graecum Lگیاه 

 

 2و مهدی کاکایی *1مرادیفاطمه حاج

 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 1
 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 2

 

 چکیده

  به   آلوده  خاک   مخرب  اثر   به  توجه  با.  هستند  صنعتی  ایکشوره   اغلب   در  معمول  محیطی  هایآالینده  مس  و  کادمیوم  سرب،

اثر  مطالعه  این  در.  است   گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر  هایسال  در  فلزات  این  بررسی  گیاهان،  در  سنگین  فلزات  ما 

  بار   اولین  برای  .Trigonella foenum-graecum L  گیاه  میتوزی   هایکروموزوم  بر  را  مس  و  کادمیوم  سرب،  ژنوتوکسیک

  و   150  ، 100  ،50)  مس  و   کادمیوم  سرب،  افزایشی   هایغلظت   توسط  T. foenum-graecumگیاه    ریشه   انتهای.  کردیم  رسیبر

  آمیزی   رنگ  استوکارمن  توسط   هیدروکلریک،  اسید  محلول  در  هیدرولیز  از  بعد  هاریشه  انتهای .  شدند  تیمار(  امپیپی  200

  میتوزی  ایندکس   انتها،   در.  گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  میکروسکوپ  زیر  در   اسالیدها  ها،ریشه  انتهای   کردن  له  از  بعد.  شدند

(MI  )ها ناهنجاری  کلی   درصد  و  (TAP  )%گیاه  که  داد  نشان  ریشه  انتهای  یمطالعه.  شدند  محاسبه  T. foenum-graecum  

آن    یپایه  عدد  و  است  دیپلوئید   در   مس  و  دمیومکا  سرب،  داد  نشان  سیتولوژیکی  بررسی.  است   n2=x2=16کروموزومی 

  میتوزی   ایندکس  سنگین،  فلزات  غلظت   افزایش  عالوه بر این، با.  کنندمی  رفتار  میتوز  یکننده  مختل  عنوان  به  باال  هایغلظت 

  و   پل  سرگردان،  کروموزوم  میتوز، میکرونوکلئوس، -C  چسبناک،  کروموزوم  مانند  مختلف  های ناهنجاری  ولی  یابدمی  کاهش

  به   مربوط  درصد  باالترین  تیمارها،  تمام  در   شده  دیده  هایناهنجاری  بین  در.  یابدمی  فزایشا  کروموزوم  زودهنگام  حرکت

  آلودگی  که  داد  نشان  نتایج.  شد  دیده  مس  و  کادمیوم  سرب بعد  در  ژنوتوکسیک  پتانسیل  باالترین.  است   کروموزوم  چسبندگی

  T. foenum-graecumی  ریشه  مریستمی  ایانته  در  TAB  درصد  افزایش  و  MI  مالحظه  قابل  کاهش  به  منجر  سنگین  فلزات
   .شود گرفته نظر در دارویی گیاهان خصوصاً گیاهان در محیطی اثرات آلودگی خطر زنگ  عنوان به باید مطالعه این. شودمی

 کروموزومی  هایناهنجاری؛ سنگین فلزات ؛شنبلیله؛ سیتوتوکسیک :ید یواژگان کل
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