شناسه ديجيتال (10.22092/ijrfpbgr.2018.107978.1223 :)DOI

دو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
جلد  ،26شماره  ،1صفحه )1397( 101-113

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولی  RAPDو ISSR

حسين بيباك  * 1و كيان آقاعباسي

2

 -*1نویسنده مسئول مکاتبات ،مربی بخش زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه جیرفت
پست الکترونیکHbibak@ujiroft.ac.ir :
 -2دانشجوی دكترای رشته بیوتکنولوژی كشاورزی ،دانشگاه گیالن

تاریخ دریافت 1395/07/24 :تاریخ پذیرش1396/07/17 :

چكیده
شناخت تنوع ژنتیکی از فعالیتهای مهم در بهنژادی و مدیریت حفظ ذخائر ژنتیکی گیاهان بهشمار میآید .باتوجه به مشاهده
گوناگونی صفات در بین آویشن شیرازی ،در این تحقیق از نشانگر  RAPDو  ISSRبهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتی آویشن
شیرازی در ایران استفاده شد .برگهای آویشن از  15مناطق مختلف كشوری از استانهای كرمان ،سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،فارس
و خوزستان جمعآوری شدند .استخراج  DNAاز برگ بهكمک روش  CTABبا كمی تغییر انجام گردید .ده نشانگر  RAPDو ده
نشانگر  ISSRكه باندهای واضحتری در واكنش زنجیرهای پلیمراز تولید كرده بودند برای تجزیهوتحلیل استفاده شدند .با كمک نرم-
افزاز  NTSYS-pcبا استفاده از ضریب تشابه دایس و الگوریتم میانگین فاصله ) (UPGMAدندروگرام مربوطه رسم شد .ضریب
كوفنتیک محاسبه شد و پالت دوبعدی بر اساس تجزیه به مؤلفههای اصلی شکل گرفت .باتوجه به نتایج حاصل ،دامنه اندازه باندهای
تولید شده در آغازگرها بین  120تا  3100جفت باز متغیر بود .پانزده منطقه انتخاب شده در  3گروه مجزا قرار گرفتند .خوشه ایجاد
شده با شرایط جغرافیایی همخوانی داشت .آغازگرها در مجموع  207نوار چندشکل با درصد چندشکلی  86/9تولید كردند .نتایج
حاصل از ضریب تشابه دایس نرمافزار  NTYSISحکایت از این مطلب داشت كه تشابه ژنتیکی توده آویشن شیرازی بین–0/8460
 0/4390متغیر است .كمترین تشابه بین تودههای جیرفت با ایرانشهر و بیشترین تشابه بین نمونههای اندیمشک و ایذه مشاهده شد.
نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی و نتایج حاصل از تجزیه خوشهای با یکدیگر مشابه بودند و ضریب كوفنتیک  74/6درصد بهدست
آمد .نتایج نشان داد كه نشانگرهای  RAPDو  ISSRبرای بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتی این توده مناسب هستند.
واژههای كليدی :آویشن شیرازی ،تنوع ژنتیکی ،نشانگرمولکولی ،تجزیه خوشهای

مقدمه
آویشن شیرازی ) ( Zataria multiflora Bosis.از تیره
نعناع ( ،)Lamiaceaeیک گیاه درختچهای– بوتهای است كه
در افغانستان ،پاكستان و مناطق جنوبی ایران رشد

میكند ) .)Judy & Mahdavi, 2011اندامهای دارویی این
گیاه برگ و گلهای آن است و از تركیبات موجود در اسانس
میتوان تیمول و لینالول را نام برد (.)Eftekhar et al., 2011
جوشانده برگ آن در درمان آسم مصرف میشود و بهعنوان
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یک ضدعفونیكننده معده ،دستگاه ادراری ،داروی مدر و ضد
التهاب ) (Ghasemi, 2004و همچنین درمان دردهای
روماتیسمی ،گزیدگی حشرات ،ضدعفونی كردن زخمها و
امراض جلدی مورد استفاده قرار میگیرد ( & Sefidkon
 .)Bidgoli, 2003تنوع مبانی همه گزینشهای اصالحی است
و انتخاب نیازمند تنوع است و با باال رفتن تنوع ژنتیکی دامنه
انتخاب وسیعتر میشود .از سوی دیگر تعیین مشخصات و
گروهبندی ژرمپالسم به اصالحگران امکان میدهد تا در نمونه
گیری از جمعیتها از دوباره كاری خودداری كنند
( .)Nematzadeh & Kiani, 2004بررسی تنوع ژنتیکی و
مورفولوژیکی بین واریتهها و زیر گونهها از اهمیت ویژهای
برخوردار است .از اینرو وجود سیستمهای ردهبندی مناسب
برای ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در بین واریتهها مفید
هستند ) . (Diederichen & Fu, 2006باتوجه به اینکه مطالعه
صفات مورفولوژیک بهدلیل تأثیر عوامل محیطی بر این صفات
بهتنهایی از دقت باالیی برخوردار نیستند ،امروزه ارزیابیها و
مطالعات مولکولی ازجمله روشهای معتبری هستند كه در
تعیین روابط ژنتیکی مورد استفاده قرار میگیرند ( Landry et
 .)al., 1987بنابراین بهطور گستردهای در بررسی تنوع و
فاصله ژنتیکی در بین ارقام مختلف از نشانگرهای مولکولی
مبتنی بر  PCRاستفاده میشود .ازجمله نشانگرهای مذكور
میتوان به  ISSRو  RAPDاشاره كرد ،این نشانگرها برای
تجزیهوتحلیل تنوع ژنتیکی بهطور وسیعی مورد استفاده
قرارگرفته و كارآمد گزارش شدهاند ( Sicard et al.,
 .)2005;Williams et al., 1990نشانگر مولکولی
RAPDدارای مزایایی مانند نیاز بهمقدار  DNAژنومی كم در
هر ارزیابی ،عدم نیاز به اطالعات قبلی توالیها ،سهولت
ارزیابی و اندازهگیری و قابلیت تعمیم نتایج به بررسیهای
دیگر میباشد ( .)Sarkhosh et al, 2007همچنین به تجهیزات
گرانقیمت و مواد رادیواكتیو هم نیاز ندارد ( Justus et al.,
 .)2004بر اساس مقایسه انجام شده بین نشانگرهای  ISSRو
RAPDمشخص شد كه  ISSRنسبت به  RAPDكارایی
بیشتری دارد .دقت باال ،تکرارپذیری ،تجزیهوتحلیل همزمان
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تعداد زیادی از جایگاههای ژنی ،تنوع بسیار باال ،هزینه پایین
و سهولت از ویژگیهای نشانگر مولکولی  ISSRهستند كه
باعث شده است از آن بهطور گستردهای در بررسی تنوع
ژنتیکی گیاهان استفاده شود ( & Souframanien
 .( Gopalkrisha, 2004از زمانیكه  RAPDو ISSRبهعنوان
نشانگر مولکولی شناخته شدند در تخمین تنوع ژنتیکی
گیاهان مورد استفاده قرار گرفتهاند كه ازجمله آنها میتوان به
مطالعه زعفران ) ،(Hasandokht et al., 2015گیاه دارویی
نوروزك ) (Modarres-Sanavy et al., 2015و آویشن
) (Safarnejad et al., 2012اشاره كرد .همچنین Sarkhosh
و همکاران )  (2006با استفاده از نشانگر  RAPDبه بررسی
تنوع ژنتیکی  24رقم انار در ایران پرداختند و از  27آغازگر
استفاده شده  256قطعه تولید شد كه  158مورد از آنها چند
شکلی بودند .این آزمایش نشان داد كه  RAPDدر شناسایی
ارقام انار نشانگر كارایی است .در پژوهشی كه با استفاده از
نشانگرهای  RAPDبه بررسی تنوع ژنتیکی نارون (Ulmus
)america L.پرداخته شد گزارش شده است كه میزان
چندشکلی در جمعیتهای مختلف این گونه بسیار باالست
) .)Seid Tabatabaie et al., 2007در تحقیق  Farsaniو
همکاران ( )2008به بررسی تنوع ژنتیکی  23ژنوتیپ نمونه-
های گیاه چمنی  Cynodon dactylonو  4رقم دو رگه با
استفاده از صفات ریختشناسی و  14نشانگر  ISSRپرداخته
شد .در مجموع  336نوار تولید شد كه  305مورد از آنها
چندشکل بودند .ژنوتیپها در چهار گروه طبقهبندی شدند،
بهطوریكه ارقام تریپلوئید و دیپلوئید متعلق به یک گروه
بودند و از جمعیت تتراپلوئید جدا شدند .در پژوهشی دیگر كه
در سال  2006بین  69ژنوتیپ پسته از هفت كشور با استفاده
از نشانگرهای  RAPDو  ISSRو  AFLPانجام شد نتایج
نشاندهنده این مطلب بود كه سه نشانگر توانستند تنوع در بین
تودههای مذكور را نشان دهند .دندروگرام حاصل از تركیب
سه نشانگر دو گروه اصلی ایجاد كرد كه یکی شامل نمونههای
ایران و گروه دوم شامل نمونههای مدیترانه بودند ( Kafkas et
 .)al., 2006تنوع ژنتیکی  44توده كاهو با استفاده از
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نشانگرهای  ISSR ،RAPDو  AFLPبررسی شد .نتایج
نشانداد كه در مجموع  216نوار از  7آغازگر  RAPDو 4
آغازگر  ISSRو  5تا  AFLPبهدست آمد و از این تعداد،
 196نوار چند شکل بودند و بین تودهها بیش از  90درصد
چند شکلی دیده شد ) .(Jang et al., 2007در
پژوهشی  Karimi Shahriو همکاران ( )2012در مطالعه
تنوع ژنتیکی چند رقم انگور استان خراسان رضوی بر اساس
نشانگرهای مولکولی  ISSRو  ،RAPDبه این نتیجه رسیدند
كه  15رقم انگور در دو گروه بزرگ از یکدیگر جدا شدند كه
ارقام تركمن و بومی خراسان در دو گروه متفاوت قرارگرفتند.
با توجه به آنکه آویشن شیرازی یک گیاه دارویی باارزش
است و حفظ ژرمپالسم آن اهمیت زیادی دارد و بررسی تنوع
ژنتیکی آن میتواند برای ساماندهی ژرمپالسم و گزینش
والدین مناسب برای تولید جمعیتهای در حال تفرق مفید
باشد ،بنابراین در این تحقیق تنوع ژنتیکی اكوتیپهای آویشن
شیرازی در جنوب ایران با استفاده از نشانگرهای  RAPDو

103

ISSRمورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد گياهي
اكوتیپهای مختلف آویشن شیرازی از  15رویشگاه
مختلف جنوب كشور ایران شامل  8منطقه استان كرمان
(ارزوئیه ،قلعهگنج ،جیرفت ،رودبار ،فاریاب ،كهنوج ،بلوك،
منوجان) و  7منطقه دیگر از استانهای جنوبی ایران شامل
سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) ،بوشهر (كاكی) ،فارس
(داراب ،المرد و فیروزآباد) و خوزستان (اندیمشک و ایذه)
جمعآوری شدند (جدول  .)1نمونههای هر منطقه از سه نقطه
متفاوت جمعآوری و بعد از آنکه با هم تركیب شدند برای
مراحل بعدی آزمایش آماده شدند؛ نمونهها در فصل بهار
جمعآوری و از لحاظ صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
با یکدیگر تفاوت نشان دادند.

جدول  –1مناطق جغرافيايي تودههای جمعآوری شده آويشن شيرازی
موقعیت جغرافیایی

محل جمعآوری نمونه

(طول و عرض)
ارزوئیه
جیرفت
كهنوج

كرمان

قلعه گنج
منوجان
بلوك
رودبار
فاریاب
المرد

فارس

فیروزآباد
داراب

خوزستان

اندیمشک
ایذه

سیستان و بلوجستان

ایرانشهر

بوشهر

كاكی

˝28˚ 27́ 42˝-56̊ 07́ 45
˝28˚ 40́ 33″-˚57 44́ 92
˝27˚ 56́ 61˝-57˚ 41́ 61
˝27˚ 26́ 04˝-57˚ 30́ 32
˝27˚ 11́ 34˝-57˚ 22́ 43
˝28˚ 13́ 52˝-˚57 30́ 45
˝28˚ 13́ 52˝-˚57 30́ 45
˝28˚ 05́ 03˝-57˚ 13́ 13

˝27˚ 20́ 72˝- 53˚10́ 74
˝28˚ 50́ 07˝- 52˚34́ 85

˝28˚ 45́ 92˝- 54˚ 33 ́ 85
˝32˚ 28́ 48˝-48˚ 20́ 12
˝31˚ 50́ 49˝-49˚ 52́ 26
˝27˚ 41́ 08˝-60˚ 41́ 08
˝28˚ 20́ 21˝- 51˚31́ 25

شماره نمونه
1
2
6
8
9
10
13
14
4
5
11
3
7
12
15
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استخراج  DNAو واكنش زنجيرهای پليمراز
با توجه به اینکه برگ آویشن دارای مقادیر زیادی اسانس
و متابولیتهای ثانویه ازجمله تیمول و كارواكرول است ،از-
اینرو روش  CTABبهمنظور استخراج مطلوب  DNAژنومی
با تغییراتی در مراحل شستوشوی  DNAانتخاب شد .میزان
 0/4گرم از برگهای تازه مربوط به هر منطقه جداگانه با هم
مخلوط شده و بهمنظور استخراج آماده شد .از دستگاه
الکتروفورز بهمنظور سنجش كیفیت  DNAاستخراج شده
استفاده شد .ژل آگارز  %1با سایبرگرین )(Syber green
بهمقدار  2مایکرولیتر آماده شد و نمونههای  DNAروی ژل
آگارز یک درصد برده شدند .همچنین از اسپکتوفتومتری
(دستگاه  ،Perkin-Elmerمدل )EZ-201بهمنظور كیفیسنجی
نمونههای استخراجی استفاده شد .بهطوریكه نمونههایی كه
دارای خلوص باالیی نبودند را حذف كرده و پروتکل
استخراج  DNAبرای این نمونهها یکبار دیگر انجام شد .با
توجه به آنکه چرخه واكنش زنجیرهای پلیمراز به مقدار
معینی از غلظت  DNAنیاز دارد رقیقسازی  DNAانجام شد
(مدل  ) Peglab، Mastercyclerو واكنش زنجیرهای پلیمراز
بهروش  Wanntorpبا اندكی تغییرات انجام شد (Wanntorp
) .et al., 2006تعداد  15آغازگر تصادفی  RAPDو 13
آغازگر  ISSRاز شركت پاسارگاد سنتز شركت ماكرو ژن كره
برای انجام  PCRتهیه شد .میزان تركیبات مورد استفاده در
 PCRبرای هر دو آغازگر در حجم  25میکرولیتر بود كه
شامل  5میکرولیتر  DNAژنومی ( 25نانوگرم)2/5 ،
میکرولیتر بافر  0/75 ،10Xمیکرولیتر  1 ،dNTPsمیکرولیتر
آغازگر تصادفی 0/5 ،میکرولیتر آنزیم  2 ،Taqمیکرولیتر
كلرید منیزیم 13/25 ،آب دیونیزه شده بود كه از شركت
ندایفن تهیه شده بودند .پس از انجام  PCRنمونهها بالفاصله
از دستگاه ترمالسایکلر خارج و در دمای -20تا زمان انجام
الکتروفورز نگهداری شدند .برای بررسی تکرارپذیری
نوارهای  RAPDعمل  PCRدر برخی از آغازگرها كه
بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند دوباره انجام شد.
محصوالت تکثیری ژنوتیپهای مختلف آویشن برای هریک
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از آغازگرهای  RAPDو  ISSRبر روی ژل آگارز برده
شدند .محصوالت  PCRبرای هر آغازگر  RAPDبر روی ژل
 1درصد آگارز و بافر  TBEبا ولتاژ  75بهمدت  90دقیقه و
محصوالت زنجیره واكنشی پلیمراز مربوط به آغازگر ISSR
روی ژل آگارز  1/5درصد و بافر  TBEبا ولتاژ  80بهمدت
 120دقیقه برده شد .در چاهکهای ابتدایی از خطكش ژنی
بهمنظور تخمین اندازه باندهای تشکیل شده استفاده شد .پس
از مشاهده نوارها ،از ژل با الگوهای نواردهی مختلف توسط
نرمافزار ) Genesnap (Ver 6.08.09عکس تهیه شد.
تجزيهوتحليل آماری دادهها
از  15آغازگر  RAPDتصادفی تعداد  10آغازگر و از 13
آغازگر  ISSRتعداد  10آغازگر كه باندهای واضحتری داشتند
(جدول  )2برای تجزیهوتحلیل انتخاب شدند .برای تجزیه آمار
ی دادهها ،ابتدا در تمام ژلها نوارهای واضح را مشخص كرده و
با توجه به اندازه نشانگر استاندارد  100 bpاندازه هریک از
نوارهای واضح در هر چاهک براساس وزن مولکولی استاندارد
توسط نرمافزار  Genetoolsتعیین شد .حضور یا عدم حضور
هریک از نوارهای مشاهده شده برای هر  20آغازگر بهترتیب با
اعداد صفر و  1امتیازدهی شد ،مکانهایی كه دارای مجموعهای
از صفر و یک بودند بهعنوان مکانهای چندشکل معرفی شدند.
سپس دادهها به  ،NTeditبخش ورودی نرمافزار - NTSYS
انتقال داده شد .تجزیه خوشهای با استفاده از الگوریتم میانگین
فاصله ) (UPGMAو ضریب تشابه دایس بهكمک نرمافزار
( NTSYS-pc (Ver 2.02حاصل شد و دندروگرام مربوطه
رسم شد .عالوه بر تجزیه خوشهای ،ژنوتیپها با استفاده از
تجزیه به مؤلفههای اصلی ) ( PCAبا استفاده از نرمافزار-
 NTSYSابزارك  Eigenگروهبندی شدند .ضریب همبستگی
كوفنتیک برای آزمایش وابستگی دادههای ورودی به خوشه و
خروجی از خوشه محاسبه شد ،همچنین پالت دوبعدی حاصل
از آن توسط نرمافزار  NTSYSبهكمک تجزیه به مؤلفههای
اصلی ترسیم شد.
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جدول  –2نشانگرهای مولكولي  RAPDو  ISSRمورد استفاده
توالی آغازگر ( '(5'-3

توالی آغازگر ( '(5'-3

دمای ذوب

ISSR

(سانتیگراد)
32

ISSR-8

32

UBC862

AGC AGC GC AGC AGC AGC

OPD11

AGC GCC ATT G

32

UBC 826

ACA CAC ACA CAC ACA CC

52/4

376

CAG GAC ATC G

32

UBC 807

AGA GAG AGA GAG AGA GT

50

J

CCT CAC CTG T

32

ISSR-7

ACA CAC ACA CAC ACA CT

50

UBC110

TAG CCC GCT T

32

ISSR-25

ACT TCC CCA CAG GTT AAC ACA

59/4

UBC1

CCT GGG CTT C

34

ISSR-19

CTA GCT AGC TAG CTA G

48/2

A02

TGC CGA GCT G

34

UBC828

TGT GTG TGT GTG TGT GA

50

D18

GAG AGC CAA C

32

UBC864

ATG ATG ATG ATG ATG ATG

47

394

TCA CGC AGT T

30

P8-ISSR

ACA CAC ACA CAC ACA CG

52/4

RAPD
OPA01
OPA18AGG TGA CCG

CAG GCC CTT C
AGG TGA CCG T

نتایج
در این پژوهش از مجموع  28آغازگر ابتدایی  20آغازگر
شامل  10آغازگر تصادفی  RAPDو  10آغازگر  ISSRكه
نوار دادند ،انتخاب شدند .در مجموع  238نوار حاصل شد كه
بهطور میانگین سهم هریک از آغازگرها  11/9بهدست آمد.
تعداد  207نوار دارای چندشکلی بودند كه بهطور میانگین سهم
هریک از آغازگرها  10/35شد و از كل نوارهای شمارش
شده ،تعداد  31عدد تک باند بودند .بنابراین درصد باالی
چندشکلی  86/9در بین جمعیتهای مختلف آویشن شیرازی
نشان داده شد .از  10آغازگر تصادفی  RAPDدر مجموع تعداد
 91نوار (محدوده 120تا 2500جفت باز) بهدست آمد كه در
این میان  88نوار چندشکلی و  3نوار تکشکلی نشان دادند .از
 10آغازگر تصادفی  ISSRدر مجموع تعداد  147نوار )محدوده
150تا  3100جفت باز) بهدست آمد كه در این میان  119نوار

CTC TCT CTC TCT CTC TG

دمای ذوب
(سانتیگراد)
52/4
60

چندشکلی و  28نوار تکشکلی نشان دادند (جدول .)3
آغازگرهای مختلف بین  3تا  20نوار تولید كردند .بیشترین
تعداد قطعات تکثیر شده مربوط به آغازگر  ISSR-P8بود كه در
مجموع  20نوار شامل  16نوار چندشکل و  4نوار تکشکل
تولید كرد و كمترین تعداد نوار مربوط به آغازگر - RAPD
 D18بود كه در مجموع  3نوار چند شکل تولید كرد .در میان
آغازگرهای انتخاب شده ،آغازگر  ISSR-828بیشترین نوار
تکشکل ( 5نوار) را در مقایسه با سایر آغازگرها نشان داد
(شکل .)1
از میان نشانگرهای  RAPDتعداد زیادی از آنها 100
درصد چندشکلی نشان دادند كه میتوان به نشانگر  OPD11و
 Jاشاره كرد و در میان نشانگرهای  ،ISSRآغازگرهای
 ISSR-19 ،ISSR-7و  807با  87/5درصد چند شکلی،
باالترین درصد چندشکلی را داشتند (جدول .)3
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شكل  -1نوارهای چند شكلي ايجاد شده با نشانگر  394-RAPDدر توده آويشن شيرازی پس از الكتروفورز .چاهك  :1خطكش ژني و
چاهكهای  2تا ( 16شماره  1تا  )15مربوط به نمونهها بر اساس جدول 1
جدول  -3تعداد نوارهای تك شكل و چندشكل و درصد چندشكلي در  15نمونه آويشن شيرازی با استفاده از نشانگر  RAPDو ISSR
رديف

آغازگر

تعداد نوار تك شكل

تعداد نوار چندشكل

تعداد كل نوارها

درصد چند شكلي

1

OPA01

0

9

9

%100

2

OPA18

2

6

8

%75

3

OPD11

0

11

11

%100

4

394-RAPD

0

13

13

%100

5

J-RAPD

0

9

9

%100

6

UBC1

0

11

11

%100

7

A02

1

6

7

%85/7

8

D18-RAPD

0

3

3

%100

9

UBC110

1

10

11

%90/9

10

376-RAPD

0

9

9

%100

11

ISSR-8

2

12

14

%85/7

12

UBC862

2

13

15

%86/67

13

UBC 826

4

6

10

%60

14

UBC 807

2

14

16

%87/5

15

ISSR-7

2

10

12

%83/3

16

ISSR-25

2

13

15

%86/7

17

ISSR-19

2

14

16

%87/5

18

UBC 828

5

8

13

%61/35

19

UBC864

2

14

16

%87/5

20

P8-ISSR

4

16

20

%80

كل

31

207

238

-----------

میانگین

----------------

10/35

11/9

%86/9

جدول  -4ميزان شباهت ژنتيكي بين نمونههای مختلف حاصل از ضريب تشابه دايس
ارزوئيه

جيرفت

انديمشك

المرد

فيروزآباد

كهنوج

ايذه

قلعهگنج

منوجان

بلوك

داراب

ايرانشهر

رودبار

فارياب

كاكي

ارزوئیه

1

0/631

0/764

0/795

0/791

0/667

0/736

0/717

0/687

0/624

0/652

0/729

0/618

0/630

0/755

جیرفت

0/631

1

0/488

0/588

0/590

0/707

0/548

0/607

0/688

0/822

0/744

0/439

0/723

0/741

0/777

اندیمشک

0/764

0/488

1

0/658

0/658

0/581

0/846

0/819

0/598

0/524

0/550

0/789

0/523

0/554

0/680

المرد

0/795

0/588

0/658

1

0/815

0/587

0/623

0/683

0/581

0/578

0/532

0/693

0/552

0/585

0/625

فیروزآباد

0/791

0/590

0/658

0/815

1

0/589

0/675

0/729

0/629

0/558

0/536

0/641

0/578

0/612

0/667

كهنوج

0/667

0/707

0/581

0/587

0/589

1

0/527

0/625

0/625

0/742

0/688

0/607

0/812

0/750

0/836

ایذه

0/736

0/548

0/846

0/623

0/675

0/527

1

0/839

0/565

0/488

0/538

0/676

0/558

0/568

0/674

قلعهگنج

0/717

0/607

0/819

0/683

0/729

0/625

0/839

1

0/600

0/552

0/578

0/709

0/615

0/628

0/720

منوجان

0/687

0/688

0/598

0/581

0/629

0/625

0/565

0/600

1

0/637

0/713

0/602

0/758

0/778

0/808

بلوك

0/624

0/822

0/524

0/578

0/558

0/742

0/488

0/552

0/637

1

0/809

0/500

0/652

0/736

0/752

داراب

0/652

0/744

0/550

0/532

0/536

0/688

0/538

0/578

0/713

0/809

1

0/500

0/705

0/771

0/783

ایرانشهر

0/729

0/439

0/789

0/693

0/641

0/607

0/676

0/709

0/602

0/500

0/500

1

0/548

0/532

0/624

رودبار

0/618

0/723

0/523

0/552

0/578

0/812

0/558

0/615

0/758

0/652

0/705

0/548

1

0/681

0/820

فاریاب

0/630

0/741

0/554

0/585

0/612

0/750

0/568

0/628

0/778

0/736

0/771

0/532

0/681

1

0/820

كاكی

0/755

0/777

0/680

0/625

0/667

0/836

0/674

0/720

0/808

0/752

0/783

0/624

0/820

0/820

1
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نتایج حاصل از ضریب تشابه دایس نرمافزار NTYSIS

حکایت از این مطلب داشت كه تشابه ژنتیکی توده آویشن
بین  0/4390–0/8460متغیر بود (جدول  )4كه كمترین
تشابه یا دورترین فاصله ژنتیکی بین تودههای جیرفت با
ایرانشهر و بیشترین تشابه ژنتیکی یا كمترین فاصله ژنتیکی
بین نمونههای اندیمشک و ایذه بود.
با استفاده از دندروگرام  15نمونه جمعآوری شده در
ضریب تشابه  0/72به سه گروه تقسیمبندی شدند كه گروه
اول شامل سه عضو :ارزوئیه ،المرد و فیروزآباد بود ،این
گروه در ضریب تشابه  0/79به دو زیر گروه تقسیم شد.
یک زیرگروه اول شامل المرد و فیروزآباد و زیرگروه دوم
شامل ارزوئیه بود .المرد و فیروزآباد دارای تشابه 0/815
بودند .گروه دوم شامل  4عضو :اندیمشک ،ایذه ،قلعهگنج و
ایرانشهر بود ،این گروه در ضریب تشابه  0/73به دو
زیرگروه تقسیم گردید كه زیرگروه اول شامل اندیمشک ،ایذه
و قلعهگنج و زیرگروه دوم شامل ایرانشهر بود ،اندیمشک و

ایذه دارای بیشترین تشابه  0/846با یکدیگر بودند و گروه
سوم شامل  8عضو :كاكی ،جیرفت ،رودبار ،فاریاب ،كهنوج،
بلوك ،داراب ،منوجان و گروه سوم دارای بیشترین عضو بود
و در ضریب تشابه  0/725به دو زیرگروه تقسیم گردید كه
زیرگروه اول شامل جیرفت ،بلوك و داراب و زیرگروه دوم
شامل بقیه اعضای گروه بود .جیرفت و بلوك دارای تشابه
 0/822بودند (شکل .)2از آنجایی كه نمونههای جمعآوری
شده تودههای بومی همان مناطق بودند ،در یک گروه یا
گروههای نزدیک بههم قرار گرفتند ،بهشکلی كه نمونههای
اندیمشک و ایذه در یک منطقه جغرافیایی قرار داشتند و در
یک گروه طبقهبندی شدند .با این حال مواردی یافت شد كه
بین گروهها و شرایط جغرافیایی مطابقتی وجود نداشت،
بهعنوان مثال دو توده ایرانشهر و ایذه كه از لحاظ جغرافیایی
زیاد بههم نزدیک نیستند از لحاظ مولکولی در یک گروه
قرار گرفتند (شکل .)2

شكل  –2دندروگرام ) (UPGMAبر اساس ضریب تشابه  Diceدر بین اكوتیپهای آویشن شیرازی بر اساس نشانگرهای  RAPDو
(ISSRاز باال به پایین :ارزوئیه ،المرد ،فیروزآباد ،اندیمشک ،ایزه ،قلعه گنج ،ایرانشهر ،جیرفت ،بلوك ،داراب ،كهنوج ،رودبار ،كاكی ،منوجان ،فاریاب)

از نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (PCAبر روی داده-
های حاصل از  RAPDو  ISSRیک پالت دوبعدی (شکل
 )3و یک پالت سهبعدی ترسیم شد .سه مؤلفه اصلی كه
بیشترین سهم از میزان كل تنوع را ایجاد كردند با استفاده از
اطالعات بهدست آمده از پالت دوبعدی و سهبعدی ژنوتیپ-

ها در  3گروه متفاوت گروهبندی شدند .گروه اول شامل
ارزوئیه ،المرد و فیروزآباد ،گروه دوم اندیمشک ،ایرانشهر،
ایذه و قلعهگنج و گروه سوم فاریاب ،كهنوج ،كاكی ،جیرفت،
رودبار ،بلوك ،داراب و منوجان بودند .این گروهبندی با
گروهبندی حاصل از دندروگرام مطابقت داشت .ضریب
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به خوشه و خروجی از خوشه  74/60درصد برآورد شد.

شكل  -3پالت دوبعدی حاصل از تجزيه به مؤلفههای اصلي با استفاده از نشانگرهای  RAPDو ISSR
(شماره  1تا  15مربوط به نمونهها بر اساس جدول )1

بحث
در این تحقیق از نشانگرهای مولکولی  ISSRو RAPD

برای مطالعه تنوع ژنتیکی در بین اكوتیپهای مختلف آویشن
شیرازی در ایران استفاده شد .همان طور كه در شکل 3
مشخص است آویشن شیرازی پراكندگی بیشتری را بر روی
پالت  PCAنشان میدهد كه این نشاندهنده یک پایه
ژنتیکی وسیع است .نتایج حاصل از دندروگرام و نتایج
حاصل از  PCAبا یکدیگر مطابقت داشتند .این موضوع
مشخص كننده روابط ژنتیکی مشخص شده در تجزیه
خوشهای است ( .)Shashidhara , 2002گیاهان دگرگشن
قادرند تنوع مناسبی را با كمک نشانگرهای مولکولی ایجاد
كنند ( ،(Hamrick & Godt, 1989در این تحقیق همه 15
ژرمپالسم جمعآوری شده دارای تنوع ژنتیکی باالیی هستند
كه میتواند ناشی از سطح باالی دگرگشنی در این جنس
باشد ( MirzaeiNodoushan et al., 2007 ; Lopez-Pujol
 .) et al., 2004نشانگر مولکولی  ISSRبهطور گسترده و
موفقیتآمیز در مطالعات تنوع ژنتیکی ،فیلوژنتیک ،نقشههای
ژنتیکی و بیولوژی تکاملی در دامنه وسیعی از گونههای
گیاهی استفاده شده است (،)Cheghamirza et al., 2004
محققان با بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای شمشاد در

شمال ایران با نشانگرهای  ISSRبه این نتیجه رسیدند كه
براساس ضریب تشابه  ،Neiشباهت ژنتیکی نسبتاً باالیی
( 88درصد 74-درصد) بین جمعیتها وجود داشت .كمترین
فاصله ژنتیکی ( 13/2درصد) بین جمعیت بندر گز و گرگان
و بیشترین فاصله ژنتیکی ( 30/1درصد) بین جمعیت گرگان
و نوشهر مشاهده شد .با توجه به نتایج این تحقیق ،میتوان
گفت  ISSRدر بررسی تنوع ژنتیکی شمشاد قابل اعتماد و
كاراست ).(Ahmadikhah,2008
گزارشهای مشابهی در مورد بررسی تنوع ژنتیکی
آویشن شیرازی با نشانگر  RAPDو  ISSRوجود ندارد و
گزارشهای كمی در مورد تنوع ژنتیکی گونههای مختلف
آویشن موجود است .در مطالعه  Echeverrigarayو
همکاران ( )2001بر روی كولتیوارهای آویشن باغی
) (Thymus vulgaris L.نشان داده شد كه همبستگی باالیی
بین ماتریس فواصل ژنتیکی حاصل از نشانگرهای RAPD
و ماتریس فواصل نشانگرهای فیتوشیمیایی وجود دارد.
در این تحقیق  20آغازگر شامل  10آغازگر تصادفی
RAPDو  10آغازگر  ISSRاستفاده گردید .از  10آغازگر
تصادفی  RAPDدر مجموع تعداد  91نوار بهدست آمد كه
در این میان  88نوار چندشکلی و  3نوار تکشکلی نشان
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دادند و با استفاده از دندروگرام  15نمونه جمعآوری شده
به سه گروه تقسیمبندی شدند .بررسی نتایج بهصورت
دندروگرام روش بسیار سودمندی است كه تجزیهوتحلیل را
سریع و آسان میكند .در تحقیق  Ismaeiliو همکاران
( )2013كه بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی  12توده آویشن
گونه  Thymus pubescensبر اساس  27نشانگر RAPD
انجام شد 360 ،نوار تولید شد كه از این تعداد  273نوار
چند شکل بود و از نتایج بهدست آمده به این نتیجه رسیدند
كه تودههای مختلف جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران
در سه گروه عمده تقسیمبندی میشوند و تجزیه به مؤلفههای
اصلی این دوازده توده را در سه گروه تقسیم نمودند،
همچنین نشان دادند كه نشانگر  RAPDابزار بسیار مفیدی
در بررسی تنوع ژنتیکی آویشن گونه  T. pubescensاست.
در تحقیق  Ghouthو همکاران (  )2014بر روی عناب،
بهمنظور گروهبندی عنابهای ایران بر اساس صفات كمی و
نشانگرهای  RAPDو  ISSRمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تجزیه خوشهای بر اساس صفات كمی این اكوتیپها را
در سه تا شش گروه اصلی دستهبندی كرد ،بهطور كلی تنوع
عناب ایران در سه استان مازندران ،اصفهان و خراسان جنوبی
دیده شد و خراسان جنوبی تقریباً كل تنوع موجود در ایران
را بهعنوان یک هسته مركزی تنوع دربرمیگیرد .(Ghouth,
)et al.,2014در تحقیق  Ven Katachalamو همکاران (
 )2008بهمنظور آشکارسازی چندشکلی  ،DNAتشخیص
ژنوتیپ و روابط فیلوژنتیک بین  21رقم تجاری موز هند از
 50آغازگر  10نوكلئوتیدی  RAPDو  12آغازگر ISSR
استفاده كردند .این آغازگرها بین ارقام بهترتیب  60/15و
 56/73درصد باندهای چندشکل را برای  ISSRو RAPD
آشکار كردند كه نشان میدهد این دو نشانگر مشابهند و
قدرت تشخیص باالیی دارند.
در این تحقیق  15اكوتیپ از Zataria multiflora .
 Boissاز لحاظ تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت .تعداد
زیاد نوارهای چند شکل  RAPDو  ISSRو دامنه تشابه
نسبتاً وسیع تودههای مذكور ،وجود تنوع ژنتیکی باالیی را در

بررسی تنوع ژنتیکی اكوتیپهای آویشن ....

میان جمعیتهای آویشن شیرازی نشان داد .بهطور كلی
باتوجه به تحقیقات انجام شده و گروهبندی خوب شکل
گرفته تودههای آویشن شیرازی و همچنین نشان دادن دامنه
خوب تنوع در این تودهها نتایج این بررسی نشان داد كه
نشانگرهای مولکولی ابزار بسیار مفیدی برای بررسی
خصوصیات ژنتیکی و شناسایی دقیقتر اكوتیپهای آویشن
شیرازی هستند و همچنین توانایی باالیی در تفکیک ،گروه-
بندی و جداسازی درون گونهها دارند .با این نشانگرها
میتوان تنوع اكوتیپها و مطابقت آنها با الگوهای جغرافیایی
را بهخوبی مشخص كرد ،بهطوری كه اطالعات حاصل از
تحقیقات مولکولی میتواند مکملی برای اطالعات بهدست
آمده از مطالعات مورفولوژیکی باشد و همچنین تنوع نسبتاً
خوبی در بین تودههای مختلف آویشن مورد مطالعه وجود
دارد ،بنابراین میتوان از این تنوع در جهت اصالح ارقام و
تولید ارقام بهتر و همچنین حفظ در كتابخانه ژنی و بانک
بذری بهره جست.
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Abstract
Assessment of genetic diversity and germplasm classification of plant species are important
activities in plant improvement and management of genetic resources. Regarding observed
variation on various traits of Zataria multiflora Bosis. random amplified polymorphic DNA
(RAPD) and inter-simple sequence repeat (ISSR) markers were used to assess genetic diversity
of the species in Iran. Leaves were collected on thyme plants of 15 different regions of Kerman,
Sistan and Balochistan, Boushehr, Fars, and Khuzestan provinces. Leaf DNA extraction was
carried out by cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) method with small modifications.
Ten RAPD markers and 10 ISSR markers with sharper bands in polymerase chain reaction
(PCR) were used for data analysis. NTSYS-pc software and dice similarity coefficient, as well
as Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averages (UPGMA) were used to draw the
related dendrogram. Cophenetic correlation coefficient was calculated and a two-dimensional
graph was created based on principle component analysis (PCA) results. Range of the bands
produced by the primers varied from 120 to 3100bp. The 15 selected regions were classified
into three separate groups. The established clusters were in a good harmony with geographical
conditions. Entirely the markers produced 207 bands with polymorphism percentage of 86.9.
The results of the dice similarity coefficient produced by NTYSIS suggested that genetic
similarity of thyme varied between 0.4390–0.8460. The most genetic similarity was observed
between Andimeshk and Eizeh samples and the least similarity was observed between Iranshahr
and Jiroft samples. Results of principle components analysis and cluster analysis were similar.
Cophenetic correlation coefficient was 74.60%. The results suggested that RAPD & ISSR
markers are useful for investigating genetic variability of Zatraia multiflora germplasm.
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