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  چکیده

 ترین مهم پوشش و تراکم پراکنش، لحاظ از ایران گزارش شده است که در درمنه از جنس گونه 34

 بندی طبقه برای کلی و جامعی سیستم  هنوز که آنجا از. شوند می محسوب گیاهی در کشور های جنس

 روابط و کلروپالستی تنوع بررسی با تا شد سعی پژوهش این در  است، نشده ارائه آن فیلوژنی و

 ها آن تکاملی مسیر جهان، در موجود دیگر های گونه با ها آن مقایسۀ و درمنه های گونه فیلوژنتیکی

 گنجینۀ  این حفظ به کمکی بتوان طریق این از تا شود مشخص ها آن ژنتیکی قرابت و شناسایی

 22 در کلروپالستی دی.ان.ا کدشوندۀ غیر مناطق در چندشکلی پژوهش این در. کرد ژنتیکی ارزشمند

 بررسی تکثیر برای کلروپالستی دی.ان.ا عمومی آغازگر جفت 13 ابتدا،. شد مطالعه ایران درمنۀ گونه

 ( برایPB, BD, Ic2, CS, trnL-F, B2B3) آغازگر جفت شش آغازگرها، تکثیر درجۀ به توجه با و شد

 و  MseI برشی آنزیم سه توسط پلیمراز ای زنجیره واکنش محصوالت. شد انتخاب نهایی مطالعۀ

EcoRI  و TaqI حالت ترکیب 12 شده، استفاده ـ آنزیم آغازگر ترکیب 14 از نتیجه در شدند هضم 

 ،A. armeniaca، A. incana، A. austriaca، A. melanolepis داد نشان نتایج. دادند نشان چندشکلی

A. oliveriana، A. turanica و A. tournifortiana ها گونه سایر به نسبت تری متفاوت نواری الگوی از 

 دهد می نشان منفرد صورت به خاص هاپلوئیدی های گروه در ها گونه این قرارگیری. بودند برخوردار

 ها گونه سایر به نسبت کلروپالست ژنوم بخش در تریبیش واگرایی درمنه های گونه از دسته این که

 ماتریس اساس بر نهایی زایشی تبار تجزیۀ از پس trnL-F ناحیۀ یابی توالی از حاصل نتایج. دارند

 روابط بررسی برای شانس بیشترین و پارسیمونی ماکزیمم روش به و شده ردیف هم های داده

 به نسبت را مشابهی توپولوژی trnL-F ناحیۀ اطالعات یمونیپارس آنالیز نتایج. شد استفاده فیلوژنتیکی

 و A. turanica گونۀ دو که داد نشان نتایج. داد نشان مطالعات دیگر در شده بررسی دودمان و ها گونه

A. spicigera  ناحیۀ که کرد مشخص آشکارا مطالعه این. دارند درمنه های گونه دیگر با زیادی فاصلۀ 

trnL-F  تکمیلی های بررسی برای است نیاز و نیست مفید سطح این در تنهایی به لروپالستیک دی.ان.ا 

 .شود استفاده ژنوم جدید های ناحیه از آینده

 

 .trnL-Fناحیۀ  فیلوژنتیکی، روابط درمنه، کلروپالستی، پارسیمونی، تنوع آنالیز :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 با استفاده از کاربردی های اجرای برنامه  گذشته دهۀ در

 نشانگرهای یافته است. افزایش مولکولی جدید های تکنیک

 جمعیت واگرایی توصیف و شرح در شایانی کمک مولکولی

(Avise, 1994 )جمعیت ساختار و (Hamza, 2005 )به 

 ها آن از استفاده که طوری کرده است، به پژوهشگران

 هایآغازگر جفت از .است افزایش حال سرعت در به

 تحقیقات  در توان می کلروپالستی ژنوم از شده طراحی

 اکولوژیک های بررسی و تکامل گیاهان، مولکولی ژنتیک

  LSC،  SSC  از متشکل عمدتاً کلروپالستی ژنوم. گرفت بهره

 میزان اینکه به توجه با. است معکوس تکراری های توالی و

 مژنو دیگر نواحی  از کمتر  LSC  ناحیۀ شدگی حفاظت

 سطوح مطالعۀ منظور به آن از توان می است، کلروپالستی

 تمایل بیشتر و کرد استفاده گیاهان در تاکسونومی تر پایین

 این مبنای بر شده طراحی آغازگرهای از که است این بر

  .شود استفاده نواحی

 است کلروپالست ژنوم در نواحی مهم از trnL-F ناحیۀ  

 فیلوژنتیکی روابط ررسیب برای زیادی های پژوهش در که

 از باالیی سطح. است شده استفاده گیاهی های گونه میان

 گیاهان، و ها جلبک ها، سیانوباکتری میان ارتباط مطالعات

 trnL (Borsch et اینترون تکاملی تاریخچۀ ارزیابی نتیجه در

al., 2003)مولکولی تکامل همچنین و دانگان نهان ، روابط 

 دهد می قرار پوشش تحت را گیاهان trnL-F ناحیۀ

(Quandt et al., 2004 .)اینترون فضائل از یکی trnL و 

 عناصر موزاییک ساختار ها، اینترون یک گروه کلی، طور به

 عناصر و( S و P، Q، R داخلی، راهنمای توالی) شده حفاظت

 و صحیح پیرایش برای که است مشترک دوم ساختار

 و P، Q، R میان پراکنده متغیر اندازة با فشرده کمتر مناطق

S اند ضروری (Cech, 1990; Cech et al., 1994 .)تا کنون 

 نشده گزارش گیاهان در trnL اینترون پیرایشی خود فعالیت

 پیرایشی خود فعالیت فقدان(. Simon et al., 2003) است

 توالی واگرایی در محدودیت کاهش به منجر است ممکن

 در پالستید در توالی االترب واگرایی نرخ و شود، اینترون

 باشد داشته همراه به را ها سیانوباکتری با مقایسه

(Besendahl et al., 2000.) توسط آن معرفی زمان از 

Taberlet et al. (1991،) اینترون trnL ناحیۀ و trnL-F 

 گرفته نظر در بندی طبقه مختلف سطوح در ها پژوهش برای

 .اند شده

 کاسنی گل  تیرة ،گیاهی های تیره میان در

(Compositae)  و صفات با هایی گونه داشتن علت به 

 وافری اهمیت از غذایی و دارویی مهم اختصاصات

 آوری جمع درمنه گونه 15 تا کنون ایران در.  ند برخوردار 

 دشوار جنس این گیاهان مورفولوژیکی  شناسایی. است شده

 مصارف یبرا که زمانی بهار در ویژه به موضوع این. است

 عالوه به. است اهمیت حائز شوند، می آوری  جمع دارویی

اند  متفاوت بسیار نمو مرحلۀ و گیاه ناحیۀ به بسته ها برگ

(Kazemi et al., 2009). تاکنون مطالعات زیادی در  

خصوص ارزیابی صفات مورفولوژیک، فیلوژنی، سیتوژنتیک 

های  ونهو ارزیابی مولکولی با نشانگرهای ژنتیکی مختلف گ

خصوص  جنس درمنه انجام شده است اما هیچ اطالعاتی در

های درمنه ایران با  بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنی گونه

     .وجود ندارد PCR–RFLPاستفاده از روش 

 در  دارد، غنی بسیار پالسم ژرم ایران کشور که آنجا از

 کلروپالستی تنوع بررسی با است شده سعی پژوهش این

 با ها آن مقایسۀ و درمنه های گونه فیلوژنتیکی روابط و

 ها آن تکاملی مسیر جهان در موجود دیگر های گونه

 در و شود مشخص ها آن ژنتیکی قرابت و شناسایی

 برخی برای خاص هاپلوتایپی  های فرم امکان صورت

 بتوان طریق این از تا شود شناسایی ایران های گونه

 .کرد ژنتیکی دارزشمن گنجینۀ  این حفظ به کمکی

 

  ها مواد و روش
 ها آن کشت و ها گونه آوری جمع

 ملی مرکز از درمنه مختلف گونۀ 29 بذر تهیۀ از پس

 بذور این کشت (،3 ایران )جدول زیستی و ژنتیکی ذخایر

 برگی های نمونه. شد انجام گلخانه مناسب شرایط تحت

 -90 دمای با فریزر در و منجمد مایع ازت از استفاده با

 .شد نگهداری دی.ان.ا استخراج زمان تا گراد سانتی درجۀ

 

 دی.ان.ا استخراج

 Pirttila etیافتۀ  تغییر روش از استفاده با دی.ان.ا استخراج

al. (2001 )(کردن اضافه مرحلۀ در فعال زغال از استفاده 

 دو بین در پتاسیم استات و فنلی ترکیبات حذف برای بافر

. گرفت انجام( الکل ایزوآمیل مکلروفور با وشو شست مرحلۀ

 و الکتروفورز دستگاه از استفاده با دی.ان.ا کیفیت و کمّیت

 .شد تعیین درصد3 آگارز ژل
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 است( به همراه اطالعات الکتروفورز در ها نمونه منطبق با ترتیب گذاری شماره )ترتیب شده بررسی های درمنۀ گونه اسامی .3  جدول
  آوری جمع محل و پراکنش جغرافیایی،

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی استان نام گونه

Artemisia armeniaca 2203 1/550020 5/132252 آذربایجان غربی 

A. incana 3329 3/555345 5/195014 یغرب جانیآذربا 

A. fragrans 003 3/410013 0/100333 مازندران 

A. austriaca - - - - 

A. spicigera 3339 9/410021 0/144043 درانمازن 

A. haussknechtii - - - - 

A. turcomanica - - - - 

A. chamaemelifolla 2545 3/420045 0/144255 مازندران 

A. marschalliana 3451 3/530021 3/194040 آذربایجان شرقی 

A. kopetdaghensis 3013 5/432453 0/132333 خراسان 

A. sieberi 3205 0/490495 0/100235 سمنان 

A. campestris 3231 0/534921 3/194335 اردبیل 

A. scoparia 3005 1/535330 0/132303 آذربایجان غربی 

A. annua 040 3/444140 3/135522 گلستان 

A. absinthium 041 2/410532 5/100541 مازندران 

A. vulgaris 2545 3/420045 0/144255 مازندران 

A. diffusa 333 4/444551 5/134113 گلستان 

A. tschernieviana 33 3/410900 0/105943 مازندران- 

A. khorassanica 3013 5/432453 0/132333 خراسان 

A. dracunculus L - - - - 

A. selengensis Turcz - - - - 

A. capillaris - - - - 

A. tournefortiana 2004 0/442050 4/105331 سمنان 

A. turanica 3240 9/434511 5/132312 خراسان 

A. oliveriana 3011 0/404452 1/134450 خراسان 

A. melanolepis 1444 0/534323 3/193332 اردبیل 

A. aucheri 3339 9/410021 0/144043 مازندران 

A. ciniformis 3013 5/432453 0/132333 خراسان 

 

  (PCR) پلیمراز یا رهیواکنش زنج

ای پلیمراز با استفاده از دستگاه  واکنش زنجیره

( انجام شد. i-Cycler, BioRad Co., USAترموسایکلر )

دی.ان.ا کلروپالست که همراه با دی.ان.ا ژنومی در از 

، برای بررسی داشت وجودآمده  دست همحلول دی.ان.ا ب

 ششتوسط  گونۀ درمنه استفاده شد که 29روابط بین 

 ,PB, BD, Ic2, CS) لروپالستجفت آغازگر عمومی ک

trnL-F, B2B3.رگجفت آغازگر دیهفت  ( تکثیر شدند 

OA،K2Q، SfM،SR،CD، B1B2 و AS  نیز بررسی شدند

های الزم برای انجام این  شده ویژگی های تکثیر که رشته

اصالً نواری تولید  بدین صورت که یا ،نداشتند را بررسی

 (.2 )جدول دکردن کردند یا چند نوار ایجاد می نمی

نانوگرم  20شامل  پی.سی.آرهر مخلوط واکنش 

 ای پلیمراز واکنش زنجیره لیتر بافرومیکر ، دودی.ان.ا

X30  ،لیتر ومیکر 9/0شرکت فرمنتازdNTPs ،0/0 

با  هر کدام از آغازگرهای رفت و برگشتلیتر از ومیکر

ا  ان. دی. کیک واحد آنزیم ت پیکومول، 30غلظت 

میکرولیتر  31کردن  نهایت با اضافه  بود که در رازیمپل

بار تقطیر استریل حجم مخلوط واکنش و مقطر د آب

 لیتر رسانده شد.ومیکر 20به  پی.سی.آر

 

 trnL-F آغازگر

با این های حرارتی پی.سی.آر تکثیر اختصاصی  چرخه

 ر به شرح زیر بود:جفت آغازگ
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سازی اولیه به مدت پنج دقیقه  مرحلۀ اول: واسرشته

چرخه:  54گراد، مرحلۀ دوم: شامل  درجۀ سانتی 34در 

درجۀ  43ثانیه،  10گراد به مدت  درجۀ سانتی 34

گراد به  درجۀ سانتی 32ثانیه و  10گراد به مدت  سانتی

 30مدت یک دقیقه و مرحلۀ سوم: بسط نهایی به مدت 

 گراد. درجۀ سانتی 32دقیقه در 

 
 .Artemisia spp با آغازگرهای دی.ان.ا کلروپالستی در شده قطعات تکثیر ةدازپلیمراز، ان یا رهیشرایط واکنش زنج .2  جدول

 ۀدرج

 **تکثیر

قطعه در گیاه  ةانداز

 (bpحسب  )بر تنباکو

 ای پلیمراز واکنش زنجیره
 *توالی آغازگرها

نام 

 (°C) دمای اتصال )دقیقه( مدت زمان بسط آغازگر

++ 345 3 4/49 F: ATTTGAACTGGTGACACGAG 
R: CGAAATCGGTAGACGCTACG 

trnL-F 

++ 3033 2 4/49 F: GGTCGTGACCAAGAAACCAC 
R: GGTTCGAATCCCTCTCTCTC 

CS 

++ 2209 1 41 F: GATGRCCCTCCATGGATTCACC 
R: GCGAGTTTTCAAGAAACTGCTCG 

Ic2 

++ 3039 1 45 F: 

CTATCGTCCRACCGTTACWGAGGCT 
R: CAAAYGGATAYGCAGGTTCACC 

BD 

++ 3039 1 4/50 F: ATAAWAAGAACTAGCAGGTT 
R: ATAYACCCAATGCCARATAG 

PB 

++ 2393 1 40 F: CAGAAGCTTGGTCTAAAATTCC 
R: 

GRTCCCAAGGGAARGAATAACCAGT 

B2B3 

NA 3245 2 02 F: GAGAGAGAGGGATTCGAACC 
R: CATAACCTTGAGGTCACGGG 

SfM 

NA 1034 1 4/53 F: TAAAAGCCGAGTACTCTACCGTTG 
R: CTATTCGGAGGTTCGAATCCTTCC 

K2Q 

NA 2553 1 4/53 F: 

TGGCGATCAGAACAYATATGGATAG 
R: CCCTCKGAAACAAGAAGTT 

OA 

NA 3432 1 4/53 F: TGCCTTGGTATCGTGTTCATAC 
R: CYTGTCTTYTTGTAGTTGGAT 

B1B2 

NA 1303 5 49 F: CCAGTTCAAATCTGGGTGTC 
R: GGGATTGTAGTTCAATTGGT  

CD 

NA 3935 1 4/53 F: CGCCGCTTTAGTCCACTCA 
R: ATTGCGTCCAATAGGATTTGAA 

SR 

NA 1093 5 49 F: ACTTCTGGTTCCGGCGAACGAA 
R: AACCACTCGGCCATCTCTCCTA 

AS 

* F  به معنی آغازگر رفت وR .به معنی آغازگر برگشت است 
** NAعدم تکثیر، ++ تکثیر عالی : 

 

 PB, BD, Ic2, CS, B2B3 هایآغازگر

با این های حرارتی پی.سی.آر تکثیر اختصاصی  چرخه

 است: ریزآغازگرها به شرح جفت 

سازی اولیه به مدت پنج دقیقه  مرحلۀ اول: واسرشته

چرخه:  12راد، مرحلۀ دوم: شامل گ درجۀ سانتی 34در 

درجۀ  4/49ثانیه،  10گراد به مدت  درجۀ سانتی 34

گراد به  درجۀ سانتی 32ثانیه و  10گراد به مدت  سانتی

 30مدت دو دقیقه و مرحلۀ سوم: بسط نهایی به مدت 

 گراد. درجۀ سانتی 32دقیقه در 

 یا رهیشده در واکنش زنج هضم و برش قطعات تکثیر

 TaqI، EcoRIآنزیم محدودگر برشی  سهوسط پلیمراز ت

 کننده تولید ۀاساس دستورالعمل کارخان بر HinfIو 

 برش، الگوی بررسی منظور . بهصورت گرفت )فرمنتاز(

 واکنش مخلوط ،PCR محصول آنزیمی هضم از پس

 ژل روی GelRed رنگ توسط میکرولیتر 20 حجم با هضم

 ساعت 5 مدت به ولت 30 شرایط با درصد 1 آگارز

 .شد برداری عکس داک ژل دستگاه در نهایت در و الکتروفورز

 

 ها آنالیز و بررسی داده

ها برای  برداری از ژل های و عکس پس از انجام آزمایش

ها فقط از محصوالت هضم  شکلی بین نمونه بررسی چند

ای که تفاوت داشتند استفاده شد.  شده قطعات تکثیر

آماری به صورت صفر )نبود بندی نوارها برای تجزیۀ  رتبه

نوار یا جایگاه برش( و یک )وجود نوار یا جایگاه برش( 

اساس ضریب  ها بر ای داده صورت گرفت. تجزیۀ خوشه

انجام  2( به روش نیبر جوینیگ3تشابه نی و لی )دایس

                                                                                  
1. Nei and Li/DICE   

2. Neighbor Joining 
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افزار تری فری  ها با استفاده از نرم شد و تجزیۀ داده

 صورت پذیرفت. 40/3/3/03نسخۀ 

برای  trnL-Fصل از تکثیر پی.سی.آر ناحیۀ نتایج حا
فرستاده شد. پس از  2یابی به شرکت بایونیر توالی

ها با استفاده  کردن قطعات توالی و بررسی پیک 1کانتیگ
و حصول اطمینان از صحت  5آی تی افزار وکتور ان از نرم

های فیلوژنتیک  ردیفی چندگانه که در آنالیز نتایج، هم
و با  4شود با روش کالستال دبلیو می فراوانی استفاده به

 انجام شد. 03/4نسخۀ  0افزار دی.ان.ا استار استفاده از نرم

های  اساس ماتریس داده تجزیۀ تبارزایشی نهایی بر 
و به  5نسخۀ  3افزار پاپ شده با استفاده از نرم ردیف هم

جویی( و  )بیشترین صرفه 9روش ماکزیمم پارسیمونی
برای بررسی روابط فیلوژنتیکی  3نمایی بیشترین درست
با اجماع درخت توافقی  نهایت و درانجام گرفتند 

بر روی  به دست آمد. میزان حمایت هر شاخهدرصد  40

 د.شبار تکرار تعیین  300درخت مطلق نیز با 
 

  نتایج و بحث
 برش دی.ان.ا کلروپالست یالگوها

کدشونده  ریشکلی در مناطق غچنددر این پژوهش 
. شدمطالعه  گونه درمنۀ ایران 29 لروپالست دردی.ان.ا ک

 یکلروپالست برا دی.ان.ا یجفت آغازگر عموم 31تعداد 
آغازگرها  ریتکث ۀشد و با توجه به درج یبررس ریتکث

 PB،BD،Ic2،CS،trnL-F)جفت آغازگر  شش(، 2 )جدول

جفت  هفت. تعداد دشمطالعه انتخاب  نیا یبرا (B2B3و 
 (AS و OA،K2Q، SfM،SR،CD، B1B2) گرید رآغازگ

 .نکردند دیتول یاصالً نوار ایکردند  یم جادیچند نوار ا
ند نداشت یبررس نیانجام ا یالزم برا های یژگیو ن،یبنابرا

 ینیتخم ةانداز .دندشحذف  یاز بررس لیدال نیو به هم
 ،BD ،CS ،PBشده با جفت آغازگرها  ریقطعات تکث

trnL-F ،IC2  وB2B3 2300، 3300، 3040 بیترت به ،
 .بود bp 2900 و 3040، 930

 میآنز سهتوسط  مرازیپل یا رهیواکنش زنج محصوالت

                                                                                  
1. TreeFree Ver. 0.9.1.50 

2. BIONEER 

3. ContigExprees 

4. Vector NTI 10 

5. ClustalW 

6. DNAStar 

7. Paup 4 

8. Parsim 

9. Maximom likelihood 

 3 )شکل ندشدهضم  TaqIو  EcoRIو  MseI یبرش

با آنزیم را نشان  مرازیپل یا رهیواکنش زنجمحصول هضم 

 30 ،شده استفاده مینزـ آ آغازگر بیترک 35و از  دهد( می

 باتی(. ترک1 )جدول حالت چندشکلی نشان دادند بیترک

B2B3- EcoRI، BD- TaqI ،CS-HinfI  وCS-TaqI  برش

 .نشان دادند یشکل کیحالت  یخوردند ول

 

 ارتباط ژنتیکی

آغازگر انتخابی که چندشکلی نشان  ترکیب آنزیم/ 30از 

حاصل از هضم توسط  دی.ان.انوار  33دادند در کل 

نوار  43های برشی به دست آمد که از این تعداد،  آنزیم

نوار  31درصد( چندشکلی نشان دادند و  1/01)

شکل بودند. میانگین تعداد نوارهای  درصد( یک 9/30)

محاسبه شد. میانگین  3/3شده توسط هر ترکیب  تولید

درصد( در الگوی نواری  35آمده ) دست چندشکلی به

ها بیشترین  باال بود. در بین ترکیب آنزیم/آغازگر نسبتاً

نوار ایجاد  32با  PB/HinfI توسط ترکیبشده  نوار ایجاد

ین نوار رمت؛ و کها چندشکل بودند عدد آن 33شد که 

نوار بود که  2با  B2B3/TaqIشده مربوط به آغازگر  تولید

 (.1 ها چندشکل نبودند )جدول یک از آن هیچ

ها از صفر میان  دو میان گونه به فاصلۀ ژنتیکی دو

 559/0تا  A. capillarisو  .A. dracunculus Lهای  گونه

 A. oliverianaو  A. tournefortianaهای  میان گونه

اساس  (. درخت نیبر جوینینگ بر5 محاسبه شد )جدول

گونه درمنه را در شش گروه  29ضریب نی و لی )دایس( 

به دو گروه  300جای داد که این شش گروه با پایداری 

 (.2 اصلی تقسیم شدند )شکل

، A.chamaemelifolla، A. incana های گونه 3 در گروه

A. armeniaca ،A. austriaca ،A. marschalliana، 
A. melanolepis  وA. turnifortiana میانگین فاصلۀ با 

واقع این هفت گونه را  جای گرفتند. در  390/0ژنتیکی 

 به همراه A. incanaگروه تقسیم کرد.  توان به دو زیر می
A. armeniaca نند در ترکیباتی ماBD/Hinf I ،PB/Hinf I ،

B2B3/Hinf I  در یک گروه هاپلوتایپی قرار داشتند که

 دهندة ارتباط نزدیک این دو گونه است. نشان
A. austriaca  در ترکیباتی از قبیلB2B3/HinfI ،

PB/TaqI  وPB/EcorI  با دو گونۀA. incana و 
A. armeniaca .در یک گروه هاپلوتایپی قرار داشتند 
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A.marschalliana ،A.melanolepis و A.turnifortiana  در

 .IC2/HinfI، A در PB/HinfI ،A. melanolepisترکیب 

melanolepis و A. turnifortiana در PB/TaqI وBD/ 

EcoRI، A. turnifortiana در A. turnifortiana و A. 

melanolepis  درPB/EcoRI های هاپلوتایپی  در گروه

 گرفتند.مشترک و مجزا قرار 

 

 
 (1Kb Plus)چاهک اول و آخر سایز مارکر  3-29. تصویر باال نمونۀ شمارة BD- EcoRI. ژل حاصل از ترکیب 3 شکل 

 
 آغازگر شکل برای هر ترکیب آنزیم/ شده و چند . تعداد کل قطعات تکثیر1  جدول

 ترکیب آنزیم/آغازگر ردیف
 تعداد کل
 شده قطعات تکثیر

 تعداد قطعات
 شکل چند

 شکلی رصد چندد

3 BD/HinfI 4 1 00 

2 PB/HinfI 32 33 0/33 

1 IC2/HinfI 9 2 24 

5 B2B3/HinfI 0 2 1/11 

4 CS/TaqI 30 30 300 

0 PB/TaqI 9 5 40 

3 IC2/TaqI 3 3 3/33 

9 BD/TaqI 9 9 300 

3 CS/EcoRI 2 3 40 

30 PB/EcoRI 3 3 300 

 %35 3/4 3/3 میانگین

 - 43 33 جمع کل

 

 A. diffusa ،A. capillaris ،A. dracunculusهای  گونه

L. ،A. campestris ،A. selengensis Turcz  وA. vulgaris 

در گروه دوم جای  351/0با میانگین فاصلۀ ژنتیکی 

ترکیب در یک گروه  31گرفتند. این شش گونه در 

 B2B3/HinfIهاپلوتایپی مشترک قرار داشتند. تنها ترکیب 

 و A. campestris ،A. vulgarisانست بود که تو
A. selengensis ( را در یک گروه هاپلوتایپیD و سۀ گونه )

قرار دهد. گروه سه ( Bدیگر را در گروه هاپلوتایپی دیگری )

  ،A. absinthium ،A. haussknechtiiهای  با دربرداشتن گونه

A. scoparia  وA. annua  را  300/0میانگین فاصلۀ ژنتیکی

 بود که PB/TaqIود اختصاص داد. تنها به خ

A. haussknechtii ای نسبت  را در گروه هاپلوتایپی جداگانه

 ،A. oliverianaبه سه گونۀ دیگر قرار داد. 
A.khorassanica ،A.turanica ،A.ciniformis  و

A.aucheri گروه چهار را تشکیل  390/0فاصلۀ  با میانگین

 .A. turcomanica ،Aهای  گونهدادند. گروه پنجم 

kopetdaghensis  وA. fragrans  را با میانگین فاصلۀ

 A. spicigeraو  A. sieberiهای  گونه در برداشت. 302/0

گروه شش را تشکیل  350/0ژنتیکی  با میانگین فاصلۀ

درمنه  29واقع بررسی روابط ژنتیکی میان  دادند. در

ا های هاپلوتایپی حاصل از هر ترکیب ر توانست گروه

 گونه را به شش گروه تقسیم کند. 29نهایت   تأیید و در
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 دایس() لی و نی تشابه ضریب از استفاده با درمنه گونه 29 فاصلۀ . بخشی از ماتریس5  جدول

 گونه 3 2 1 5 4 0 3 9 3 30 33 32 31 35 34 30 33 39

                 00/3 3 
                00/3 332/0 2 
               00/3 331/0 122/0 1 
              00/3 211/0 352/0 303/0 5 
             00/3 210/0 093/0 332/0 111/0 4 
            00/3 339/0 200/0 324/0 300/0 100/0 0 
           00/3 353/0 313/0 229/0 053/0 245/0 122/0 3 
          00/3 339/0 000/0 093/0 352/0 030/0 313/0 253/0 9 
         00/3 009/0 390/0 300/0 322/0 339/0 323/0 332/0 234/0 3 
        00/3 300/0 311/0 030/0 323/0 339/0 253/0 013/0 211/0 111/0 30 
       00/3 339/0 322/0 093/0 313/0 339/0 033/0 210/0 093/0 332/0 111/0 33 
      00/3 093/0 311/0 009/0 015/0 342/0 000/0 093/0 339/0 030/0 313/0 234/0 32 
     00/3 042/0 303/0 339/0 093/0 042/0 313/0 040/0 303/0 200/0 335/0 32/0 239/0 31 
    00/3 033/0 015/0 093/0 300/0 009/0 015/0 339/0 011/0 093/0 339/0 030/0 313/0 234/0 35 
   00/3 303/0 323/0 352/0 200/0 200/0 339/0 352/0 229/0 313/0 200/0 230/0 200/0 240/0 132/0 34 
  00/3 352/0 009/0 093/0 015/0 322/0 300/0 301/0 009/0 390/0 300/0 322/0 235/0 323/0 332/0 130/0 30 
 00/3 033/0 359/0 033/0 030/0 033/0 045/0 332/0 303/0 033/0 332/0 301/0 323/0 222/0 311/0 339/0 123/0 33 

 

 5ادامه جدول 
 گونه 33 20 23 22 21 25 24 20 23 29

         00/3 33 

        00/3 200/0 20 

       00/3 015/0 211/0 23 

      00/3 015/0 00/0 200/0 22 

     00/3 352/0 339/0 352/0 155/0 21 

    00/3 130/0 300/0 200/0 300/0 122/0 25 

   00/3 224/0 559/0 100/0 111/0 100/0 224/0 24 

  00/3 500/0 300/0 235/0 301/0 313/0 301/0 100/0 20 

 00/3 352/0 155/0 313/0 243/0 303/0 352/0 303/0 253/0 23 

00/3 014/0 301/0 100/0 300/0 235/0 009/0 301/0 009/0 211/0 29 

 

 ارتباط فیلوژنتیکی

 ها رش آنزیمی و تعیین هاپلوتایپالگوی ب

گونۀ درمنه  29در  trnL-Fحاصل برش توالی ناحیۀ 

صورت  به 3افزار ایپ با نرم HinfIوسیلۀ آنزیم  به

، هشت گروه مجزا بود. الگوی برش با آنزیم 2شده سازی شبیه

TaqI  توانست مانند آنزیمHinfI ها را به هشت گروه  گونه

 .A و A. armeniaca های گونه هاپلوتایپی تقسیم کند.

austriaca  توانستند الگوی برشی متفاوتی را نسبت به سایر

ها ایجاد کنند که همین گروه هاپلوتایپی مستقل در  گونه

شود.  ی نیز مشاهده میبرش میپنج آغازگر و سه آنز بیترک

                                                                                  
1. Ape  
2. In silico  

 .A. vulgaris، A. tschernieviana ،Aهای  گونه

selengensis Turcz  وA. ciniformis  نیز توانستند

های مستقلی را تشکیل دهند. با وجود این بررسی  گروه

گونۀ درمنه  29شدة  ردیف های هم اطالعات هاپلوتایپی توالی

 نتایج متفاوتی را در پی داشت.

 =903/0Hd هاپلوتایپی تنوع با هاپلوتایپی گروه 34( الف

 (.4 جدول) trnL-F ناحیۀ کل برای

 ناحیۀ ) =413/0Hd) تنوع با هاپلوتایپی گروه 3( ب

  (.0 اینترون )جدول

 (. 3 فاصله )جدول ناحیۀ )=343/0Hd) با گروه 32( ج

 هایتوالی هاپلوتایپی اطالعات بررسی حاصل

 .بود پ.اس.ا.ان.دی افزارنرم از استفاده با شده ردیفهم
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 . اعداد نزدیک هر گره PCR-RFLPعات حاصل از اساس اطال گونۀ درمنه بر 29. درخت نیبر جوینینگ برای 2  شکل

 .دهد را نشان می 3شاخص ارزش پایداری
 

 29 هایهاپلوتایپ پارسیمونی بیشترین توافقی درخت

( تفکیک و 1 )شکل trnL-Fدرمنه برای کل ناحیۀ  گونۀ

ها  را با دیگر گروه 2و  3های هاپلوتایپی  فاصلۀ میان گروه

 و A.absinthiumاین دو گروه دو گونۀ دهد.  نشان می
A.chamaemelifolla ها با  شوند که تمایز آن را شامل می

 شده نیز مشخص است. دیگر گونه در رابطۀ ژنتیکی بررسی

 

 درخت فیلوژنی

های درمنۀ دنیای قدیم و جدید  مطالعۀ مولکولی گونه

کنندة ارزیابی فیلوژنی قبلی از این گروه بزرگ و  کامل

است و بینش جدیدی را در میان تاریخچۀ متنوع 

  کند. ها فراهم می جغرافیایی این گونه تکاملی و زیست

 trnL-F ناحیۀ اطالعات پارسیمونی آنالیز نتایج

 دودمان و ها گونه به نسبت را مشابهی توپولوژی

 درخت در داد. نشان مطالعات دیگر در شده بررسی

 تودة روهگ درون های تاکسون آمده، دست به توافقی

 توالی از .دهند می تشکیل را ای شاخه چند تومی پلی

 303 طول به ماتریسی trnL-F ناحیۀ شدة ردیف هم

  آمد. دست به نوکلئوتید
 

1. Bootstrap 

 1گروه 

 2گروه 

 3گروه 

 4گروه 

 5گروه 

 6گروه 
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 از استفاده با ابتکاری کاوش جویو جست ۀنتیج  در

 بیشترین با درخت trnL-F 332 ناحیۀ های داده

 دست آمد. به =3CI=، 3RI و جویی صرفه

دهد که  ( نشان می5 یز پارسیمونی )شکلنتایج آنال

فاصلۀ زیادی با  A. spicigera و A. turanicaدو گونۀ 

های  در جایگاه A. turanicaهای درمنه دارند.  دیگر گونه

PB/TaqI و PB/HinfI  گروه هاپلوتایپی متفاوتی را نشان

 ةشد فردی هم یاساس توال بر یپیهاپلوتا شش گروهداد. 

 A. spicigera و A. turanicaدو گونۀ  trnL-F یۀکل ناح
جنس  را در خود جای دادند. این دو گونه به زیر

Serephidium  تعلق دارند. مطالعۀ تشریحی برگ

دهد این دو گونه از  های درمنه در ایران نشان می گونه

لحاظ شکل برگ به یک گروه تعلق دارند. اما در صفاتی 

ها و اندازة  کل کرکاز قبیل تقارن برگ، اندازة اپیدرم، ش

جنس تفاوت  های این زیر رگبرگ با یکدیگر و دیگر گونه

 (.Noorbakhsh et al., 2008دارند )

 ناحیۀ توالی برای پارسیمونی بیشترین توافقی درخت

trnL-F سایر با ایران هایگونه تفاوت درمنه گونۀ 300 برای 

 که دهد نشان می وضوح ( را به4 شکل ) جهان هایگونه

 .است ایران در گیاه این ژنتیکی ذخیرة بودن غنی انگربی
 

 trnL-Fشدة کل ناحیۀ  ردیف اساس توالی هم بندی هاپلوتایپی بر . نتایج گروه4  جدول

 هاپلوتایپ
 تعداد گونه در

 گروه هاپلوتایپی
 نام گونه

3 3 A.absinthium 

2 3 A.chamaemelifolla 

1 3 A.ciniformis 

5 3 A.melanolepis 

4 3 A.haussknech 

0 2 A.spicigera - A.turanica 

3 1 A.campestris - A.incana - A.scoparia 

9 30 A.kopedaghen - A.tournefort - A.aucheri - A.dracunculu A.turcomanic - A.oliveriana - 

A.khorassani - A.sieberi - A.annua - A.diffusa 
3 2 A.armeniaca - A.austriaca 

30 3 A.fragrans 

33 3 A.selengensi 

32 3 A.vulgaris 

31 3 A.marschelli 

35 3 A.capillaris 

34 3 A.tscherniev 

 

 شدة ناحیۀ اینترون ردیف اساس توالی هم بندی هاپلوتایپی بر . نتایج گروه0  جدول

 هاپلوتایپ
 تعداد گونه در

 گروه هاپلوتایپی
 نام گونه

3 2 A.armeniaca- A. incana 

2 33 A. fragrans- A. austriaca- A. spicigera- A. haussknechtii- A. turcomanica-  

A. chamaemelifolla- A. marschalliana- A. kopetdaghensis- A. sieberi- A. campestris-  

A. scoparia- A. khorassanica- A. dracunculus L- A. selengensis Turcz- A. capillaris-  

A. tournefortiana- A. turanica- A. oliveriana- A. melanolepis 

1 3 A. annua 

5 3 A. absinthium 

4 1 A. vulgaris- A. diffusa- A. tschernieviana 

0 3 A. aucheri 

3 3 A. ciniformis 
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 صلهشدة ناحیۀ فا ردیف اساس توالی هم بندی هاپلوتایپی بر . نتایج گروه3  جدول

 نام گونه تعداد گونه در گروه هاپلوتایپی هاپلوتایپ

3 2 A. armeniaca- A. incana 

2 35 A. fragrans- A. spicigera- A. haussknechtii- A. turcomanica- A. scoparia- A. annua- A. 

absinthium- A. vulgaris- A. diffusa- A. tschernieviana- A. khorassanica- A. dracunculus 

L- A. tournefortiana- A. melanolepis 
1 3 A. austriaca 

5 3 A. chamaemelifolla 

4 3 A. marschalliana 

0 2 A. kopetdaghensis - A. campestris 

3 3 A. sieberi 

9 3 A. selengensis Turcz 

3 3 A. capillaris 

30 2 A. turanica- A. oliveriana 

33 3 A. aucheri 

32 3 A. ciniformis 

 

 
 گونۀ درمنه 29های  . درخت توافقی بیشترین پارسیمونی هاپلوتایپ1  شکل

 

 ها در صفات تشریحی، برخی گونه اساس بر

شناسی نیز  نظر ریختگیرند که از  هایی قرار می کمپلکس

، A. aucheri های های کمپلکس ند. گونها به هم نزدیک
A. sieberi و A. kopetdaghensis جنس متعلق به زیر 

Serephidium که ارتباط نزدیک  نددارمشترکی  صفات

 (.Noorbakhsh et al., 2008) کند یید میأها را ت بین آن

شدة جهانی که به  های شناخته تعدادی از گونه

 A. vulgaris ،A. absinthiumهای خاصی تعلق دارند ) کالد
ها  دیگر گونه زتوانستند خود را متفاوت ا (A. scopariaو 

دادند که گونۀ  پیشنهاد Lee et al. (2009)دهند. نشان 

A. absinthium های موجود  فاصلۀ بیشتری از دیگر گونه

 کند که گونۀ در کشور کره دارد. اطالعات ما تأیید می
A. absinthium همراه  بهA. chamaemelifolla  با پایداری

است. با این  شده متفاوت های بررسی از دیگر گونه 300
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های کلروپالستی  وجود این دو گونه در دیگر ژن

های هاپلوتایپی مشابهی را نشان دادند  شده گروه بررسی

کل  ةشد فردی هم یاساس توال بر یپیهاپلوتاهای  گروهاما 

گویای فاصلۀ این دو گونه از یکدیگر است.  trnL-F یۀناح

 فلور آمریکا و نیز فلورهای دیگر جهانی گونۀ

A. absinthium متعلق به کالد را A. absinthium 

شده در این کالد در  های بازیافت دانند. بیشتر گونه می

هستند. کلید  absinthiumجنس   حال حاضر اعضای زیر

سلولی  جنس وجود موهای درون اصلی تشخیص این زیر

 ۀبزرگ با گلچ براساس زیها ن گونه است. بیشتر

دو  (.Moss, 1940دارند )ر( و بارو جنسه دو) مانند سکید

متعلق به این  A. austriaca و A. haussknechtii گونۀ

شناسی از قبیل شکل مقطع  در صفات ریخت جنس زیر

برگ، شکل روزنه و شکل دیوارة سلول تفاوت نشان 

(. این دو گونه در Noorbakhsh et al., 2008)دهند  می

وت نشان هاپلوتایپی و الگوی آنزیم برشی تفا های گروه

 دادند.

A. chamaemelifolla ،A. annua ،A. armeniaca و 
A. vulgaris جنس چهار گونۀ متعلق به زیر Artemisia 

هستند که در این مطالعه تفاوت چندانی را نسبت به هم 

اساس  بر یپیهاپلوتا بندی گروه جینتا دهند. نشان می

قطعات و الگوی  trnL-F یۀکل ناح ةشد فردی هم یتوال

های محدودگر  میآنز حاصل از trnL-F یۀناح ةخورد برش

 دهندة تفاوت این چهار گونه است. نشان

 

 
  گونۀ درمنه به همراه 29برای  trnL-Fدرخت با بیشترین پارسیمونی برای توالی ناحیۀ  332. درخت توافقی حاصل از 5 شکل 

Tanacetum vulgar گروه نبرو منزلۀ به. 
 دهد. عدد باالی هر شاخه مقدار بوتستراپ را با هزار تکرار نشان می
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 در موجود گونۀ 39 و ایران گونۀ 29) درمنه گونۀ 300 برای trnL-F ناحیۀ توالی برای پارسیمونی بیشترین توافقی درخت .4  شکل

 گروه برون منزلۀ به Tanacetum vulgar همراه به( اطالعاتی های بانک
 .دهد می نشان هزار تکرار با را بوتستراپ مقدار شاخه هر باالی عدد

  

A. vulgaris های  همواره رابطۀ نزدیکی با گونه

نشان داده است.  A. ludovicianaجمله گروه  مختلف از

مونوفیلی هر دو گروه شامل رابطۀ خواهری قبالً با 

 تعدادی نمونۀ محدود گزارش شده است. با وجود این

به  تری برای های دقیق های بیشتر و بررسی رداریب نمونه

 یعیگروه طبیک  منزلۀ به این گونهشناختن  تیرسم

 Garcia et al., 2011; Tkach) کند یم تیتقومستقل را 

et al., 2008; Watson et al., 2002تنوع مورفولوژی .) 

بندی  گیری برای طبقه موجود در این گونه تصمیم

ها را بسیار  ها و گونه یر دودمانصحیح و رابطۀ آن با سا

 ,Rydberg, 1916; Hall & Clementsدشوار کرده است )

 های یکی از این تفاوت  Keck (1946( برای مثال )1923

های اوراسیا و  مهم را تفاوت در سطوح پلوئیدی تیپ

 و B2B3/TaqIهای  آمریکای شمالی گزارش کرد. جایگاه
B2B3/HinfI،  کل ناحیه  32گروه هاپلوتایپیtrnL-F  و

های محدودگر برای این ناحیه  الگوی برشی آنزیم

دهندة فاصله و تفاوت این گونه نسبت به سایر  نشان

 هاست. گونه

گونه است  90شامل تقریباً  Dracunculusجنس  زیر

خشک  که عمدتاً در نواحی استپی و خشک و نیمه

شوند مخصوصاً آسیای  کرة شمالی یافت می سرتاسر نیم

های دیسکی  رقی. کلید تشخیص این گروه وجود گلچهش

یافته و تخمک عقیم  جنسه با خامۀ منشعب تغییر دو

است. اطالعات مولکولی از وجود یک گروه طبیعی بزرگ 
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 ,.Garcia et alکند ) جنس حمایت می برای این زیر

2011; Pellicer et al., 2011; Sanz et al., 2008; 

Tkach et al., 2008; Valles et al., 2003 شش گونۀ .) 

، A. capillaris ،A. scopariaجنس،  شده از این زیر بررسی
A. tschernieviana ،A. marschalliana ،A. campestris 

در چهار گروه جداگانه قرار گرفتند. ، .A. dracunculus Lو

 و A. tschernieviana ،A. capillarisموقعیت سه گونۀ 

A. marschalliana های دیگر حائز اهمیت  میان گونه در

ای که توانستند با ایجاد رابطۀ نزدیک فاصلۀ  است به گونه

های متعلق  ها حفظ کنند. بررسی گونه خود را از دیگر گونه

دهد که رابطۀ  نشان می Dracunculus جنس به زیر

های آن وجود ندارد و همراه تنوع  مستقیمی بین گونه

 ,Shultzدهند ) نشان می ITSدر ناحیۀ خصوص  باالیی به

2006 .) 

 

 گیری کلی نتیجه

 یبررس یبرا یعال اریبسکاندید  کی درمنه جنس

 های در مسافت یاالت مربوط به پراکندگؤموضوعات و س

در سراسر  مهاجرت یرهایمس ،ییایجغراف ستیدور، ز

قطب  اهانیو تنوع و تکامل گ ،یآرام شمال انوسیاق

 نیتنوع ا یمرکز اصل. دو خصوص آسیاست و بهشمال 

 یشمال یکای( و غرب آمرای)اروپا و آس ایجنس در اوراس

 ـ 140بزرگ )حدود  نسج کی درمنه واقع شده است.

اروپا و  یبوم های از گونه یاریگونه( و شامل بس 400

 ۀسابق مورددر  زیادی. شواهد است یشمال کایو آمر ایآس

سیبری )شامل آالسکا، شرق  3برنجیاندر  درمنه یطوالن

گرده و  دانه های لیفس لیاز پروفاو سرزمین یوکان( 

 ;Murray, 1981) دست آمده استه ب آن اتیخصوص

Colinvaux, 1996.) ها  درمنه ةگرد دانه یواقع، فراوان در

 یبررس یابر یشاهد و مدرک منزلۀ به برنجیاندر سراسر 

 یکه در سرتاسر نواح ای جلگه عیوس ۀبوم منطق ستیز

 Elias) ندا هاند، استفاده شد افتهیه گسترش نخورد دست

et al., 1996 .) 

 یالگو کی درمنهمفهوم گسترده،  کی در

و شمال  یشرق یایآس نیمشهور ب ای قاره نیب یریپذ کیتفک

مختلف  های در زمان که احتماالً دهد، یارائه م کایآمر یغرب

 ,.Tkach et al) اند مهاجرت کرده ینیزم های راه قیاز طر

                                                                                  
1. Beringian 

 نیب یریپذ کیتفک ةگسترد یاز الگوها گرید یکی (.2008

مشاهده شده  یجنوب یکایو غرب آمر یشمال یکایآمر

صورت  به درمنه یبوم ۀگونپنج  که تنها ییاست، در جا

در مناطق  ای شده متمرکز ستگاهیدر ز یموضع یلیخ

 شوند می افتی نیو آرژانت یلیش ، اکوادور،کردیلران

(Pellicer et al., 2010 .)و  میقد یایدن یوندهایپ شتریب

آرام  انوسیاق یۀدر سراسر حاش ،یاهیگ یایجغراف دیجد

جمله  از شود، یم دهیو مناطق قطب شمال د یشمال

 های که در آنجا گونه ر،یالجزا و مجمع ریاز جزا یاریبس

علف هرز  ایخاص  ای و منطقه یصورت بوم  به درمنه

 ن،یپیلیر فد درمنه های شدند. گونه افتیخودرو 

 ریالجزا و مجمع ن،یساخال ةریجزژاپن،  وان،یتا ،یکرونزیم

 نگ،یبر یایدر ۀمنطق ریاز جزا یاریبه سمت بس لیکور

جنوب در  یبا توسعه به سو 2آلوتیانجمله سلسله کوه  از

 ریشامل جزا ،یشمال یکایآمر یامتداد خط ساحل غرب

ارند. وجود د ایفرنیکانال در کال ریجزاو ملکه شارلوتو 

و  نلند،یگر ،ییهاوا ریادر جز نیهمچن درمنه های گونه

 کانادا قرار دارند.  یشمال ریالجزا مختلف در مجمع ریجزا

های فیلوژنی  های مهم و معتبر در تکنیک پیشرفت

مولکولی، بسیاری از پژوهشگران را وادار به مطالعات 

های زیادی در  بیشتر بر روی جنس درمنه کرد. مقاله

فیلوژنی مولکولی این جنس صورت گرفته است. زمینۀ 

ابتدا واتسون با استفاده از دی.ان.ا  3330در سال 

  های برشی روی یک گونه کلروپالستی به مطالعۀ سایت

 (. درWatson, 1996پرداخت ) Anthimideaeدرمنه از 

 3339ون و در سال  واتسون به همراه کرنک 3333سال 

کولی فیلوژنی را در ون و همکاران سیستم مول کرنک

“Tridentatae” های  با استفاده از توالیITS های  سایت و

 & Watson)برشی دی.ان.ا کلروپالستی بررسی کردند 

Kornkven, 1998.) 

Francisco-Ortega et al. (1997)  توالیITS 

ها را بررسی و ارائه دادند.  )فواصل بین ژنی( یکی از گونه

 .Vallès et alشده توسط  ئهارا ITS یابی یتوال زیآنال

را  درمنهدر  بندی طبقه راتییتغ یطور آشکار به (2003)

زیر طایفۀ داشتند که  انیب نیها همچن اثبات کرد. آن

 مشکل نیا ةکنند حل بخشی  تیرضا طور به 1آرتمیزینا

                                                                                  
2. Aleutian 

3. Artemisiinae 
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 13کردن   یبند طبقه یبرا Hayat et al. (2009) نیست

مشخص  جهینت در. کردندها استفاده ITSاز  درمنهگونه 

صفات و  صیدر تشخ یکم ییها تواناITSشد که 

 دارند.  درمنهجنس  اتیخصوص

دلیل سطح باالی تشابه ساختمانی و تعداد کم صفات  به

، پیشنهاد ITSیابی ناحیۀ  وسیلۀ توالی شده به مفید مشخص

ها و  شد که سایر نواحی برای فهمیدن بهتر محدوده می

 شده قرار گیرد.  رسیفیلوژنی در جنس درمنۀ بر

Lee et al. (2009) ناحیۀ ز اtrnL-F  روش و به

PCR-RFLPدرمنهگونه  23تنوع در  یبررس ی، برا 

ها نشان داد هر چند برخی  نتایج آن استفاده کردند.

های دیگر فاصلۀ  از گونه A. absinthiumها مانند  گونه

و بندی  تنهایی برای طبقه بیشتری دارد اما این ناحیه به

های درمنه کافی نیست.  بررسی رابطۀ میان گونه

صورت آشکاری این مطالعه مشخص کرد که ناحیۀ  به

trnL-F تنهایی در این سطح  دی.ان.ا کلروپالستی به

های آینده از  مفید نیست. احتیاج است که برای بررسی

های جدید ژنوم استفاده شود. برای این منظور الزم  ناحیه

بندی  شدن طبقه ده برای روشناست در مطالعات آین

قبیله و  مانده در زیر های باقی ای، از تمام جنس قبیله زیر

های با تعداد مساوی و متناسب با  ها نمونه جنس زیر

های مولکولی گرفته شده و بررسی شوند. این  بررسی

تر و  دهد تا پیشنهادهای کاربردی نتایج اجازه می

جنس درمنه بندی طبیعی در  مشخصی برای یک طبقه

اساس  بندی بر ارائه شود. به همین صورت، طبقه

مورفولوژی باید دوباره دایر و بررسی شود و فاکتورهای 

ها در  مورفولوژیکی بیشتری باید برای حل تفاوت

های اخیر  بندی درمنه استفاده شود. در سال طبقه

یابی  های نوین توالی گیری از تکنیک ویژه، ارائه و بهره به

( کمک Next Generation Sequencingد )نسل جدی

شایان توجهی به مطالعات تنوع و فیلوژنی مولکولی 

جمله جنس درمنه کرده و توانسته است با  گیاهان از

دقت و سرعت بیشتری به بسیاری از سؤاالت پیش روی 

 ها پاسخ دهد.  پژوهشگران در این زمینه
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